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Statistik byggnadsnämnden
Oktober 2018
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2018/1240
Datum

Andreas Larsson

Byggnadsnämnden

Kranmärkning
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden beslutar, i enlighet med Regionfullmäktiges rekommendation,
att ansöka om kranmärkning av nämnden, nämndens verksamhetsområde och de
arbetsplatser och aktiviteter som förs i nämndens namn.

Bakgrund

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

Byggnadsnämnden ser positivt på Regionfullmäktiges beslut att kranmärka nämnden
och dess verksamhetsområde.
Konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget är tex barnperspektivet för ett
hållbart samhälle samt styrmodellens perspektiv och uppdelning i
verksamhet/samhälle.
Här ges möjlighet till synergieffekter där det som ger lägre kostnader också ger en
positiv miljöeffekt.
Kranmärkning innebär inte någon kostnadspåverkan utan ingår i ordinarie budget.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-27
RF § 60

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Regionfullmäktige 2018-05-14

Protokoll

Rf § 60

Förslag om ”Kranmärkning ” av Region Gotlands arrangemang,
möten och arbetsplatser
RS 2018/129

- Tekniska nämnden 2018-03-14, § 90
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-14
- Regionstyrelsen 2018-03-22, § 84

Regionfullmäktiges beslut


Alla nämnder rekommenderas att införa Kranmärkning av arbetsplatser och
aktiviteter inom Region Gotlands verksamheter.

Eftersom bristen på råvatten vatten och investeringar i nya vattenanläggningar är ett
diskussionsämne på Gotland bör mer exakta siffror för Region Gotlands energi och
kemikaliebehov i dricksvattenproduktionen tas fram som en del i marknadsföringen av
regionens dricksvatten som kranmärkt vatten. Teknikförvaltningen är tillfrågad om att
bidra med underlag till det.
Regionstyrelseförvaltningen har sedan länge haft med kravet på att vatten som serveras
är lokalt kranvatten, i den frivilliga miljödiplomeringen av Almedalsveckans evenemang.
Att kranmärka Region Gotlands egna verksamheter, event och konferenser bör kunna
bli en naturlig del i att ställa sig bakom regionens egen dricksvattenproduktion och delta
i kommunikationen kring vattnet på Gotland. Det är viktigt med ökad förståelse för
värdet av rent och gott kranvatten. Ett led i det kan vara att servera kranvatten på ett
tilltalande sätt vid varje aktuellt tillfälle. De verksamheter som idag använder flaskvatten
ges tillfälle att ta ställning. Vidare måste frågan förankras dels hos fritidsverksamheter
som har försäljning och hos alla som beställer arrangemang eller catering i olika
sammanhang där regionen är med och arrangerar aktiviteter. Inom regionstyrelseförvaltningen blir varuförsörjningens sortiment ett eventuellt undantag från kranmärkningen, för att kunna tillhandahålla vatten på flaska för de verksamheter som har
skäl för att det behövs.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2018-05-14

Protokoll

Rf § 60 forts.
Konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget är t ex barnperspektivet för ett
hållbart samhälle samt styrmodellens perspektiv och uppdelning i verksamhet/samhälle.
Här ges möjlighet till synergieffekter där det som ger lägre kostnader också ger en
positiv miljöeffekt.
Kranmärkningen innebär inte någon kostnadspåverkan utan ingår i ordinarie budget.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att alla nämnder rekommenderas att införa
Kranmärkning av arbetsplatser och aktiviteter inom Region Gotlands verksamheter
Regionstyrelsen har beslutat att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samarbete
med teknikförvaltningen ansöka om Kranmärkning.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att alla nämnder
rekommenderas att införa Kranmärkning av arbetsplatser och aktiviteter inom Region
Gotlands verksamheter.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BN 2018/681
20 september 2018

Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Månadsrapporter 2018
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden godkänner delårsrapport 2

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten utgår ifrån de övergripande mål som fullmäktige beslutat om.
I nämndernas/förvaltningarnas verksamhetsplaner har målen konkretiserats och
prioriterade utvecklingsområden identifierats. I delårsrapporten ska
verksamhetsplanen följas upp.
Sammanfattning

Organisationsmodellen som enhet bygg införde okt-16 har stabiliserats och delvis
utvärderats. Organisationens arbetsmodell med sortering av ärendetyper och
fördelning ärenden och resurser har succesivt förbättrat sin effektivitet men det är nu
dags att ta nästa steg i utvecklingen. Enhetens arbete och statistik har förbättrats
vilket påverkat ärendebalansen åt rätt håll.
En generell trend i samhällsbyggande är ett stort focus på Visby. Under 2018 satsade
Region Gotland stort på att tillskapa en fungerande exploateringsprocess för att
kunna hantera kommunala exploateringar i Visby. Ett exempel är det s.k. " big 3"
som innefattar exploateringar inom Visborgsområdet, Inre hamnen och
Östercentrum.
Den 1/1 2019 införs en ny lagparagraf i plan- och bygglagen innebärande ett system
med avgiftsreducering. Systemet innebär att byggnadsnämnderna måste minska
avgifterna om handläggningstiderna drar ut så mycket på tiden att tidsfristerna inte
hålls. Avgiften ska reduceras med en femtedel varje vecka som tidsfristerna
överskrids. Syftet är att uppnå en effektiv byggprocess.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
BN 2018/681

Ekonomisk uppföljning och prognos
Utfallet efter årets åtta första månader visar ett underskott på 3 008 tkr. Justering har
gjorts för upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader.
Budget jan
- aug, tkr

Utfall janaug, tkr

Avvikelse
jan - aug, tkr

Budget
helår
2018

Prognos
helår
2018

26 961
- 39 639
- 12 678

20 082
- 35 768
- 15 686

-6 879
3 871
- 3 008

40 440
59 455
- 19 015

31 152
52 890
- 21 738

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Kommentar
Prognosen för helåret är ett underskott på 2 723 tkr, vilket innebär att det skett
förändring utifrån den prognos som lämnades i delårsrapport 1 2018. Det
prognostiserade underskottet beror på att delar av nämndens verksamheter inte når
upp till de budgeterade intäkterna för perioden och det intäktstappet kommer inte att
hämtas upp under de återstående månaderna av året.

Samhällsbyggnadsdirektör
Johan Åberg

Skickas till
Regionstyrelsen (ref nr RS 2018/295 )
LK ekonomi och styrning (ref nr RS 2018/295 )
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1

Sammanfattning

Organisationsmodellen som enhet bygg införde okt-16 har stabiliserats och delvis
utvärderats. Organisationens arbetsmodell med sortering av ärendetyper och fördelning
ärenden och resurser har succesivt förbättrat sin effektivitet men det är nu dags att ta nästa
steg i utvecklingen. Enhetens arbete och statistik har förbättrats vilket påverkat
ärendebalansen åt rätt håll.
Den 1/1 2019 införs en ny lagparagraf i plan- och bygglagen innebärande ett system med
avgiftsreducering. Systemet innebär att byggnadsnämnderna måste minska avgifterna om
handläggningstiderna drar ut så mycket på tiden att tidsfristerna inte hålls. Avgiften ska
reduceras med en femtedel varje vecka som tidsfristerna överskrids. Syftet är att uppnå en
effektiv bygglovsprocess.
Lagändringen är inte ett startskott för enhet byggs förbättringsarbete. Den är en ytterligare
del i det pågående arbetet som måste vägas in, tas hänsyn till och som kommer att påverka
arbetet och organisationen.
Under perioden har fortsatt stort fokus lagts på DiSa-projektet där flertalet av enhetens
medarbetare är involverade på olika vis, antingen som delprojektledare eller som deltagare i
projektet på annat vis.
En generell trend i samhällsbyggande är ett stort focus på Visby. Under 2018 satsade
Region Gotland stort på att tillskapa en fungerande exploateringsprocess för att kunna
hantera kommunala exploateringar i Visby. Ett exempel är det s.k. " big 3" som innefattar
exploateringar inom Visborgsområdet, Inre hamnen och Östercentrum.
När det gäller den översiktliga planeringen pågår ett planprogramarbete för Klintehamn.
Detta är ett spännande projekt där vi försöker hitta formerna för hur vi ska kunna utveckla
öns tätorter. Även om ett planprogram är ett fysiskt dokument så är ambitionen att kunna
hantera/redovisa hur olika frågor kommer att hanteras. T.ex. effekter av utökad
kalkbrytning och trafiklösningar för att knyta samhället närmare hamnen.
Under perioden har enheten stadsarkitekt utöver kontinuerligt stöd till byggnadsnämndens
verksamheter samt intern och extern rådgivning deltagit i det fortsatta arbetet i Region
Gotlands exploateringsorganisation EXISAM.

Ärendenr 2018/681 Datum 2018-09-20

Enheten stadsarkitekt har lett planering inför stadsbyggnadsseminarium och workshop
inom nätverket Union of the Baltic Cities, som äger rum i Visby under oktober 2018.
Viktigt framöver för förvaltningen är att lokalfrågan löses och att alla medarbetare har en
engagerande fysisk arbetsmiljö. Planerad flytt för delar av förvaltningen pågår.
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2
2.1

Händelser av väsentlig betydelse

Enhet Bygg

Organisationsmodellen som infördes okt-16 har stabiliserats och delvis utvärderats.
Organisationens arbetsmodell med sortering av ärendetyper och fördelning ärenden och
resurser har succesivt förbättrat sin effektivitet men det är nu dags att ta nästa steg i
utvecklingen. Enhetens arbete och statistik har förbättrats vilket påverkat ärendebalansen åt
rätt håll.
I nuläget pågår rekrytering av två personer till team tillsyn samt att en ny handläggare börjar
den 3/9. Den nya handläggaren rekryteras med anledning av pensionsavgång under 2019.
Någon annan rekrytering är inte aktuell under hösten-18.
Enhetens personalomsättning under perioden jan-aug 2018 är ca 9,0 %, jämfört med 30 %
2016 och 15 % 2017 år.


80 % av handläggarna har arbetat kortare tid än 2 år



Inom enhetens personalgrupp som helhet har ca 50 % arbetat kortare tid än 2 år, i
nuvarande roller.

Både bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer är framtagna som bristyrken.
Antalet långtidssjukskrivningar p.g.a. arbetet är i dag 0 till antalet. Korttidssjukfrånvaro,
inget alarmerande. Följs upp kontinuerligt.
Enheten arbetar kontinuerligt och för dialog med de olika instanserna, både internt och
externt med processen kring remisshantering. Miljö och hälsa (VA) har fr.o.m. april/maj-18
utökat resurserna med en person, för remisshantering VA och naturvärden
Enheten har startat ett samarbete/erfarenhetsutbyte med Västerviks kommuns
bygglovsdel. Vi besökte de i juni och de kommer till Visby i oktober-18
Team tillsyn; Teamet har under perioden april-aug reducerats. F.n. består teamet av
endast 2 personer då två st har bestämt sig för att sluta. En har återgått till tjänst på Miljö
och Hälsa och en han flyttat till annan kommun på fastlandet. Rekrytering pågår och
beräknas vara slutförd i september-18. Det troliga är då att teamet är fullt bemannat tidigast
dec-18.
Åtgärdsplan enhet bygg med anledning av förändring i PBL fr.o.m. 190101

Ärendenr 2018/681 Datum 2018-09-20

Lagändringen som träder i kraft 190101 är inte ett startskott för enhet byggs
förbättringsarbete. Den är en ytterligare del i det pågående arbetet som måste vägas in, tas
hänsyn till och som kommer att påverka arbetet och organisationen.
Åtgärdsplanen är framtagen av enhet bygg, förvaltningschef, ekonom och biträdande
stadsarkitekt. Planen är fastställd och beslutad vid extra BNAU den 13/8 2018. Planen skall
genomföras fr.o.m. 180910.
I lagändringen införs ett system med avgiftsreducering. Systemet innebär att
byggnadsnämnderna måste minska avgifterna om handläggningstiderna drar ut så mycket
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på tiden att tidsfristerna inte hålls. Avgiften ska reduceras med en femtedel varje vecka som
tidsfristerna överskrids. Syftet är att uppnå en effektiv bygglovsprocess.

2.2

Enhet Geografisk information

Under perioden har fortsatt stort fokus lagts på DiSa-projektet där flertalet av enhetens
medarbetare är involverade på olika vis, antingen som delprojektledare eller som deltagare i
projektet på annat vis.
Under perioden har två nya mätningsingenjörer anställts för att sysselsättas i DiSaprojektet. En GIS-ingenjör rekryterades till projektet i januari och ytterligare en är nu
rekryterad och börjar anställningen i september. Den sista av de fem tjänsterna som krävs
för att hantera de delar av DiSa som ligger inom enhet Geografisk Informations
verksamhetsområde har frigjorts internt genom att ett långvarigt projekt har avslutats.
Rekryteringen till DiSa är därmed klar för enhet Geografisk Information. Enheten kommer
under projekttiden till och från förstärkas med praktikanter från Mät-och kartutbildningar
och de första två har nu anlänt.
Succesivt vartefter ny personal har kommit på plats har nu arbetet påbörjats och vissa
resultat kan redan börja ses. Mycket fokus har varit på omfördelning av arbetsuppgifter och
introduktion av nyanställda. Utöver rekryteringar har även inköp gjorts till projektet, såsom
konventionell mätutrustning, drönare samt en ny mätbil har beställts.
I och med ovanstående rekryteringar och mottagande av praktikanter finns det nu för få
arbetsplatser i hus Graip för enheten, vilket har gjort att förtätning har krävts och tillfälliga
arbetsplatser har fått tillskapats, vilket inte är en önskvärd situation.

2.3

Enhet detaljplan och översiktsplan

Ärendenr 2018/681 Datum 2018-09-20

En generell trend i samhällsbyggande är ett stort focus på Visby. Under 2018 satsade
Region Gotland stort på att tillskapa en fungerande exploateringsprocess för att kunna
hantera kommunala exploateringar i Visby. Ett exempel är det s.k. " big 3" som innefattar
exploateringar inom Visborgsområdet, Inre hamnen och Östercentrum. Tanken är att
starta upp en projektorganisation för var och en av dessa projekt. Alla engagerade i dessa
projekt ska balanseras mot en speciell upprättad exploateringsbudget. Vidare har Regionen
gett Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet ett planuppdrag att för Gotlandshems
räkning möjliggöra en förtätning av Gråbo för at möjliggöra en ytterligare byggnation på ca
300 lght och att möjliggöra en säker transportväg för kryssningsresenärer och vilken typ
ändrad markanvändning är möjlig inom detta område.
Under 2018 så har denna utveckling inneburit att Samhällsbyggnadsförvaltningens
planenhet engagerat merparten av sina resurser (handläggare) i regionala utvecklingsprojekt.
Det innebär att planproducerade resurser läggs på kommunala projekt och att externa
detaljplaneprojekt görs av externa konsulter med oss som administrativa handläggare.
Budgetmässigt innebär detta en ekonomisk osäkerhet för Samhällsbyggnadsförvaltningens
planenhet när det gäller hur enhetens kostnader mot kommunala exploateringsbudgetar
och försäljningsprojekt skall regleras, då dessa projekt inte alltid i förväg är reglerade rent
penningmässigt.
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När det gäller den översiktliga planeringen pågår ett planprogramarbete för Klintehamn.
Detta är ett spännande projekt där vi försöker hitta formerna för hur vi ska kunna utveckla
öns tätorter. Även om ett planprogram är ett fysiskt dokument så är ambitionen att kunna
hantera/redovisa hur olika frågor kommer att hanteras. T.ex. effekter av utökad
kalkbrytning och trafiklösningar för att knyta samhället närmare hamnen.
2.4

Enhet Stadsarkitekt

Under perioden har enheten utöver kontinuerligt stöd till byggnadsnämndens verksamheter
samt intern och extern rådgivning deltagit i det fortsatta arbetet i Region Gotlands
exploateringsorganisation EXISAM. Enheten har genomfört två kunskapsseminarier för
byggnadsnämndens verksamheter, om bebyggelsebedömningar på landsbygd samt
genomförda och kommande förändringar i PBL. Dessa seminarier är ett återkommande
inslag i enhetens interna kunskapsstöd. Enheten har också lätt det förberedande arbetet
inför nominering och juryarbete för byggnadsnämndens nyinstiftade arkitekturpris.
Under perioden har enheten på förvaltningschefens uppdrag formaliserat arbete med
kontroll och korrektur av tjänsteskrivelser för bygglovsärenden inför nämnd, i nära
samarbete med nämndsekreteraren.
Enheten har lett planering inför stadsbyggnadsseminarium och workshop inom nätverket
Union of the Baltic Cities, som äger rum i Visby under oktober 2018.

2.5

Enhet Förvaltningsstöd

Ärendenr 2018/681 Datum 2018-09-20

Enheten bidrar med två medarbetare till rollerna projektledare och biträdande projektledare
i DISA. Ytterligare en medarbetare har ett delprojekt i DISA. Rekrytering av en
verksamhetsutvecklare som ersättare är slutförd och medarbetaren tillträdde 180813.
Enheten är i och med detta fulltalig. Ännu ett fokusområde är förvaltningens arbete kring
GDPR. Förvaltningen har utsett personuppgiftsansvarig och nämndansvariga enligt
processen för att hantera personuppgifter men berörda medarbetare saknar utbildning i
systemet som hanterar begäran enligt GDPR och förvaltningen behöver ännu göra en egen
processbeskrivning för hur vi hanterar frågan.
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3
3.1

Förväntad utveckling

Enhet Bygg

Enheten är idag fullt bemannad vad gäller inspektörssidan och en tjänst som koordinator är
ännu vakant. Bemanningsmässigt finns förutsättningar för att klara tillsynsmålen inom
tillsynsområdet.
Inom vattenteamet på förvaltningen har man på grund av svag ärendeinströmning flyttat en
resurs till arbetet inom bygglovshanteringen. Syfte är att påskynda bygglovshanteringen och
samtidigt använda resurser på bästa sätt. En utvärdering kommer ske under hösten för att
klargöra om den extra resursen mot bygglovshantering ska fortsätta.
Tillsynsgruppen finansieras idag via eget kapital (byggbonus). Det statliga bidraget iform av
byggbonus försvinner från och med 2019.
3.2

Enhet Geografisk information

DiSa-projektet kommer fortsättningsvis dominera vardagen för enhetens medarbetare och
nu börjar snart fasen för flera delprojekt där arbetsmetodik och samarbeten sätter sig och
resultat kommer synas tydligare.
Då en mätningsingenjör framöver kommer gå in i en längre planerad sjukskrivning och en
annan kommer bli delvis föräldraledig kommer det bli aktuellt med rekrytering av vikarie
för dessa.
Kompetensutveckling för enhetens medarbetare kommer till stor del tillgodoses via DiSaprojektet framöver både för de som har en aktiv roll i projektet och för dem som tar sig an
nya arbetsuppgifter och ersätter dem som arbetar i projektet.
Kommunalt Lantmäteri (KLM) eller samarbete kring förrättningsförberedande arbete
(KFF) på Gotland har diskuterats tidigare men nu är det aktuell att ta upp igen då vi ser att
detta skulle effektivisera samhällsbyggnadsprocessen och bidra till bättre service för
medborgare och företagare. Ett informationsärende i byggnadsnämnden planeras under
kommande period.
Viktigt framöver är att lokalfrågan löses och att alla medarbetare har en engagerande fysisk
arbetsmiljö.

Ärendenr 2018/681 Datum 2018-09-20

3.3

Enhet Stadsarkitekt

Enheten har färdigställt förstudie för kommunal arkitekturstrategi där beslut om
upprättande av strategi förväntas beslutas av regionfullmäktige under hösten. Arbetet med
denna strategi kommer sedan att projektledas av stadsarkitektenheten med tidplan i
avvägning mot andra åtaganden. Enheten kommer också att engageras i framtagande av
handlingsplan för världsarvet, ett uppdrag som styrs från RSF.
Enheten genomför i augusti och september 2018 rekrytering av bygglov- planarkitekt med
huvudsakligt uppdrag att delta i DISA-projektet som expertkompetens under projektets
hela genomförande.
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Under höst 2018 samt kvartal 1 2019 kommer regionantikvarien att vara tjänstledig och
vikarie är tillsatt under denna period.

3.4

Enhet detaljplan och översiktsplan

Ärendenr 2018/681 Datum 2018-09-20

Trenden att Regionstyrelsen vill starta nya kommunala detaljplaneprojekt kommer troligtvis
att gälla även för 2019. Exempelvis så har regionstyrelsens ordförande och
kommundirektören undertecknat en avsiktsförklaring att ett bolag som bygger
studentbostäder beräknas få direktanvisning på tre nya områden i Visby.
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4

Perspektiv samhälle

Perspektivet samhälle omfattar tre målområden: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet
och ekologisk hållbarhet.
Nedan redovisas arbetet inom de utvecklingsområden och aktiviteter som finns i
verksamhetsplanen samt de nämndmål som antingen konkretiserar de övergripande målen
eller är satta utifrån nämndens uppdrag att styra verksamheten.
4.1

Prioriterade aktiviteter inom byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden har i verksamhetsplan 2018 angivit ett antal prioriterade aktiviteter.
Nedan följer en sammanställning av uppföljningen, samt kopplingen till Regionens
övergripande mål.

Enhet

Prioriterad aktivitet/uppföljning
delårsrapport 2

Övergripande
mål (se
bilaga 1) nr

Samverkan
nämnd och
förvaltning
Tillsyn

Förvaltningen har tagit fram en plan för hur nya
nämndledamöter introduceras. Detta synkas med
liknande uppdrag i nämndsekreterarnätverket.
Med målsättning att fatta beslut, granskas äldre
ärenden enligt upprättad rutin
Berörda fast. Ägare får informationsbrev och ärenden
gällande OVK, hissar och andra motordrivna
anordningar läggs in i register.
Utreda ansvarsförhållanden gällande enkelt avhjälpta
hinder samt upprätta arbetsrutiner
I samarbete med kommunikatör sker
informationsinsatser till allmänheten för att höja
medvetenheten kring tillsynsfrågor. ”det skall vara lätt
att göra rätt”
Samarbete med kompetenscentrum och Uppsala
Universitet Campus Gotland för att starta en
handläggarutbildning på yrkeshögskolenivå. Man ser
just nu över avtal samt en eventuell upphandling.
Framtagande och översyn av checklistor,
beslutsmallar, rutiner osv. har skett och pågår.

2,18

Bygglov

I samarbete med kommunikatör ses informationen på
webben över

2,12,6,18

Bygglov

Kontinuerlig förbättring av ärendedokumentation

18

Tillsyn
Tillsyn
Tillsyn

Bygglov

Ärendenr 2018/681 Datum 2018-09-20

Bygglov

12,18
2,12,18
12,18
2,12,6,18

2,12,6,18

12,7,6,18
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5
5.1

Kvalitet

Insikt

”Insikt” är en nationell undersökning som genomförts i SKL:s regi 2011, 2013, 2015, 2016
och 2017. År 2014 genomförde Region Gotland ”Insikt” i egen regi. Undersökningen är en
kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot
företagare. ”Insikt” undersöker fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, miljö- och
hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Dessutom undersöks sex
serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och
effektivitet. Betygsskalan går från 0-100. Under 62 anses som ett lågt betyg, mellan 62-69
som ett godkänt betyg och 70 eller mer som ett högt betyg. Det långsiktiga målet enligt
SKL är att kommunerna i Sverige uppnår ett genomsnittligt NöjdKundIndex, NKI, på
minst 75.
NKI undersökningen innefattar helåret 2017.
NKI är ett sammanfattande mått på hur nöjda företagen är totalt sett. Det består av tre
frågor:


Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?



Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?



Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?

NKI är ett index som är lämpligt att använda för att göra jämförelser över tid. I mätningen
2016 hade bygglov NKI 44.

Ärendenr 2018/681 Datum 2018-09-20

I nedanstående tabeller åskådliggörs betygsindex 2017 fördelat per serviceområde.
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Kommentar
NKI för Bygglov uppgår till 41, vilket är ett lågt resultat. Resultatet visar på en negativ
utveckling för NKI över tid. Vilket innebär att man inte når måluppfyllelse gentemot
Region Gotlands övergripande mål (bilaga 1) nr 19 inom perspektivet verksamhet, samt
målen 2 och 12 inom perspektivet samhälle.
Nämnden har genom verksamhetsplanen tagit fram prioriterade områden som
förvaltningen skall arbeta med för att komma till rätta med näringslivsklimatet som mäts
genom insiktsmätningen ovan. Prioriterade områden är effektivisera förvaltningens
interna processer, medarbetarskap/sjuktal samt digitalisering.
5.2

Digitalisering

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill underlätta för företag, boende och besökare på
Gotland i kontakten med Regionen. Detta genom ett projekt som digitaliserar
samhällsbyggnadsprocessen, digitalsamhällsbyggnad (DiSa). Det digitala flödet underlättar
ärendehantering, och bidrar till en jämställd, öppen och hållbar planerings- och
byggprocess, vilket hjälper till att utveckla företagen och underlätta vardagen.
Projektet omfattar 8 huvudaktiviteter, framtagna i en förstudie. En sömlös digital
samhällsbyggnadsprocess skapas genom att digitalisera översiktsplaner och detaljplaner,
arbeta med 3D-visualisering, upprätta en kartportal, förbättra kvaliteten på
fastighetsgränser, utveckla regionens e-tjänsteplattform, integrera Skatteverkets Mina
meddelanden och anpassa data för e-arkivering.
Projektet utförs i samarbete med myndigheter, andra kommuner, näringslivet, skolor och
universitet, som alla har intresse av eller är delaktiga i liknande projekt inom
samhällsbyggnad.
Projektet genomförs under 3 år, 2018-2020 och bidrar till förbättrad tillgänglighet och
transparens i ärendehanteringen samt en snabbare handläggning. Tillgången till
samhällsinformation har blivit mer jämställd och ett mer långsiktigt hållbart arbetssätt har
införts. Detta bidrar till måluppfyllelse inom perspektivet verksamhet och målet nr 19
(bilaga 1).
5.3

e-tjänst

I maj 2018 kom ca 50 % av bygglovsansökningarna in via e-tjänsten. Arbetet behöver vara
fortsatt prioriterat för att kontinuerligt utvecklas.

Ärendenr 2018/681 Datum 2018-09-20

Nya ansökningar om förhandsbesked hanteras endast digitalt. Dvs. inga ”hängmappar”. En
del i den succesiva utökningen av digital hantering och handläggning.
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5.4

Övriga kvalitetsmål

”Nämndmål tillsyn: Senast 181231 ska samtliga ärenden inkomna till 2015 ha granskats av
tillsynsgruppen.

”Nämndmål Bygglov: Förbehållet att antalet inkomna ärenden inte markant ökar eller minskar så
är målet för 2018 att antalet ärenden i bygglovskön skall minska med 20 %.”

Då bemanningen av team tillsyn halverats under perioden apr-aug kommer det bli svårt att
uppnå de i verksamhetsplanen uppsatta målen.

Ärendenr 2018/681 Datum 2018-09-20

Avseende målen för bygglov, kommer den mätningen att genomföras i samband med
årsbokslut.
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6

Medarbetare

I målområdet medarbetare finns 4 övergripande mål. Utifrån dem har vi valt att prioritera
följande aktiviteter under året:

Prioriterad aktivitet

Uppföljning delår 2

Ärendenr 2018/681 Datum 2018-09-20

Cheferna har haft sina
medarbetarsamtal i år där de
bland annat har gått igenom och
Alla medarbetare har en
satt upp en
kompetensutvecklingsplan
kompetensutvecklingsplan
som utgår från förvaltningens
tillsammans med den enskilde
och den enskildes behov
medarbetaren. Vi kommer att
följa upp hur långt vi har kommit
med detta i slutet av året.
Cheferna har avslutssamtal med
medarbetare som slutar. Vi
kommer under året att ta fram en
rutin där vi analyserar resultatet
Avslutningssamtal genomförs
för att kunna förbättra vårt
då medarbetare slutar
interna arbete framöver. Vi
kommer att följa upp aktiviteten i
ledningsgruppen under
november månad.
Aktiviteten har påbörjats i
samband med
Ledarkontrakt upprättas för
medarbetarsamtalen som hölls i
samtliga enhetschefer och
början av året. Vi kommer att
biträdande enhetschefer
följa upp aktiviteten i
ledningsgruppen i november
månad.
Vi arbetar med planen löpande.
Kompetensförsörjningsplanen
Planen kommer att följas upp i
följs upp och revideras vid
berörda nämnder i november
behov
månad.
Diskussion i ledningsgruppen Vi har påbörjat detta under våren
för att fånga upp tendenser i
och fortsätter dialogen i
medarbetarsamtal samt
ledningsgruppen under hösten.
medarbetarenkät

6.1

Övergripande
mål (se bilaga
1) nr
23,24,25,26

23,24,25,26

23,24,25,26

23,24,25,26

23,24,25,26

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling (mål
23)

Motivationsindexet i medarbetarundersökningen 2017 visar att medarbetarengagemang
(HME) totalt är 79. Det hamnade på en bra nivå. (Spannet för bra är 86-69) Många
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medarbetare upplever att de har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling.
Enhetscheferna har en löpande dialog med sina medarbetare kring hur de upplever
situationen på arbetet och utifrån hur planen ser ut framåt i respektive medarbetares
kompetensutvecklingsplan.
6.1.1

Rekryteringsutmaningar

Vi arbetar löpande med kompetensförsörjningsplanen och har hittills i år prioriterat
följande aktiviteter:
Vi har fortsatt med traineesystemet för räddningstjänstpersonal i beredskap som innebär att
vi har möjlighet att rekrytera löpande på ett annat sätt än tidigare. Vi kommer att utvärdera
det efter hand.
Vi har en pågående dialog för att se över möjlighet till att bygga upp samarbete med
yrkeshögskolor för bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer. Det som är aktuellt just
nu är en dialog med Nacka där vi planerar ett samarbete genom att vi kan erbjuda
praktikplatser hos oss om deras ansökan om yrkeshögskola går igenom.
En särskild lönesatsning har skett under året avseende bristyrken. Vi kommer att följa upp
resultatet av satsningen genom lönekartläggningen som kommer att tas fram under hösten.
Vi arbetar även med en plan för hur vi ska kunna fortsätta lönesatsningen på bristyrken
under 2019.
Då vi sedan något år tillbaka har haft svårt att rekrytera semestervikarier till enhet
Livsmedel och alkoholtillstånd diskuterade vi olika alternativ inför årets rekrytering. Vi
annonserade på sedvanligt vis men hade även en dialog med programmet i miljövetenskap
vid Campus Gotland, Uppsala universitet. En av våra tre vikarier som
Livsmedelsinspektörer kom därifrån. Vi tog även fram ett erbjudande om hyresersättning
till våra semestervikarier som arbetade som Livsmedelsinspektörer. Samtliga vikarier som
uppfyllde kriterierna nyttjade erbjudandet och det var en uppskattad förmån.
Vi har arbetat aktivt med att rekrytera kompetens till DISA-projektet samt
ersättningsrekryteringar till berörda enheter där medarbetare på plats sedan tidigare nu
arbetar med projektet.
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6.2

Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos
medarbetarna (mål 24)

Ledarskapsindexet i medarbetarundersökningen 2017 visar att medarbetarengagemang
(HME) totalt är 80. Det hamnade på en bra nivå. (Spannet för bra är 86-69) Många
medarbetare upplever att ledarna skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos
medarbetare. I enheternas handlingsplaner finns det med olika aktiviteter kring hur vi ska
behålla och utveckla detta. Några aktiviteter handlar om att ge regelbunden feedback som
chef och kollega och att chefen ska ha en löpande dialog med respektive medarbetare
utifrån just dennes behov.
6.2.1

Ledarskap

Det är viktigt att cheferna har förutsättningar för att kunna ha ett hållbart ledarskap.
Samtliga enhetschefer har nu uppdaterade ledarkontrakt efter årets medarbetarsamtal.
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Vi ser att cheferna har olika förutsättningar i antal medarbetare per chef. Vi har tidigare
satsat på biträdande enhetschefer på enhet Bygg och under året även på enhet Miljö- och
hälsoskydd. Vi kommer att följa upp det framöver för att se om satsningen har gett önskat
resultat.
Vi ser också att det är viktigt att cheferna har ett administrativt stöd och stöd i vissa
specialistfunktioner. Både kommunikatör och HR-chef på heltid är på plats under året. Vi
kommer att följa upp stödet framöver för att se om det gett önskat resultat.
Stresscreening som gjordes för samtliga chefer under hösten 2017 visade ett positivt
resultat för våra chefer, samtliga som svarade upplevde att de har en bra situation kring
samtliga områden som enkäten täckte in. Det planeras för en ny enkät till samtliga chefer
under hösten 2018, vi kommer att följa upp resultatet av den så fort vi får tillgång till det,
vilket planeras under november månad.

6.3

Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)

Styrningsindexet i medarbetarundersökningen 2017 visade att medarbetarengagemang
(HME) totalt är 75. Det hamnade på en bra nivå. (Spannet för bra är 86-69) Många
medarbetare upplever att de förstår verksamheten och sitt uppdrag. I enheternas
handlingsplaner finns det med olika aktiviteter kring hur vi ska behålla och utveckla detta.
Några aktiviteter handlar om att tydliggöra regionens och förvaltningens övergripande mål
och kunna koppla dem mot enheternas mål samt att tydliggöra arbetsbeskrivningar. Vi
arbetar aktivt med ledningsgruppen för att hitta gemensamma nämnare och mål för
förvaltningen som vi sedan ska förhålla oss till mot respektive enhet. Vi planerar för att det
arbetet kommer att vara mer på plats under hösten.

6.3.1

Lönebildning

En särskild lönesatsning har skett under 2018 i samband med lönerevisionen avseende
bristyrken. Vi fick extra medel som vi satsade på bygglovshandläggare,
byggnadsinspektörer, miljöskyddsinspektörer samt ingenjörer. Satsningen har påverkat
möjligheten att rekrytera nya medarbetare till mer konkurrenskraftig lön och vi tror även att
det påverkar möjligheten att behålla befintlig personal längre. Vi kommer att göra en
utvärdering av bristyrkessatsningen i årets lönekartläggning som påbörjas under senare
delen av hösten.
När det gäller jämställdhet ser vi att vi internt inom förvaltningen ligger bra till. De behov
av justeringar som vi ser i lönekartläggningen hanterar vi inom ramen för ordinarie
lönerevision.
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6.4

Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
(mål 26)
I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.
Effektmål: Kvinnor och mäns sjuktal har minskat jämfört med föregående år.
(Region Gotlands jämställdhetsplan, mål 1.3)
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Sjuktalet för förvaltningen för perioden januari till juli månad 2018 är 3,02 %. Samma
period för 2017 var 5,24 %.
Vi ser en fortsatt minskning under året vilket är positivt. Vi arbetar aktivt och löpande med
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi arbetar aktivt med rehabiliteringsutredningar för de
medarbetare som är sjukskrivna samt har en dialog om arbetsmiljön inom förvaltningen
och på enheterna. Sedan juni månad har cheferna tillgång till ett nytt rehabiliteringsverktyg,
Adato. Systemet ger bland annat stöd till cheferna genom att informera via e-post om när
det är dags att göra uppföljningar på grund av kort- och långtidssjukfrånvaro. Vi kommer
att arbeta aktivt med systemet och genom det förhoppningsvis även kunna kartlägga kortoch långtidssjukfrånvaron på ett annat sätt än tidigare.
6.5

Medarbetarundersökningen

Ett viktigt område som vi har prioriterat att arbeta med under året är förtroendet för
förvaltningsledningen som vi har som ett utvecklingsområde efter resultatet av
medarbetarundersökningen. Vi arbetar med att få en tydligare styrning och gemensamt mål
som vi kan förmedla vidare till enheterna. Vi har under året arbetat aktivt med den interna
kommunikationen. Bland annat så skickar förvaltningschefen ut ett månadsbrev till
samtliga medarbetare via e-post och förvaltningsledningen har bjudit in samtliga
medarbetare en gång/månad till förvaltningsfika där ledningen har informerat om aktuella
frågor. Vi ser även ett utvecklingsområde att arbeta mer med våra värderingar, där har vi
valt att invänta den centrala satsning inom området som planeras framöver.
6.6

Personalvolym

Byggnadsnämnden är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare
som arbetar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. I nedanstående tabell redovisas
uppföljning av personalstatistik för delår 2 2018. Denna statistik är manuellt framtagen och
visar alla anställda under tidpunkterna, även medarbetare som är tjänstlediga av olika
orsaker.
Analys av personalstatistik SBF 2017-12-31 och 2018-08-31
(Tv – tillsvidareanställd, Visst – visstidsanställd)
2017-12-31
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Tv

Visst

2018-08-31
Totalt

Tv

3

3

Enhet
Stadsarkitekt

3

Enhet Bygg

34

5

39

34

Enhet
Geografisk
Information

11

1

12

14

Enhet Plan

10

10

11

Visst

Totalt
3

5

1

=

39

=

14

+2

12

+2
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Enhet Livsmedel
och
Alkoholtillstånd

10

Enhet Miljö- och 21
hälsoskydd

2

10

10

23

23

10

12

52

48

1

10

=

24

+1

12

+2

53

+1

Enhet
Förvaltningsstöd

10

Räddningstjänst
operativ samt
dagtid

50

Räddningstjänst
förebyggande

4

4

4

4

=

Förvaltningschef

1

1

1

1

=

Total

154 10

164

160

172

+8

2

5

12

Till detta kommer cirka 115 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
Vi har rekryterat fler medarbetare till förvaltningen på grund av DISA-projektet, bland
annat mätningsingenjörer till enhet Geografisk Information samt verksamhetsutvecklare till
enhet Förvaltningsstöd. Förvaltningsstöd har även utökat med att anställa en HR-chef från
april, HR-chefen var tidigare inhyrd på deltid. Enhet Plan och enhet Miljö- och hälsoskydd
har tillsatt tidigare vakanser. Ökningen av totalt antal anställda beror även på vikarier som
ersätter tjänstlediga och föräldralediga som är tillfälliga.

Personalkostnadsutveckling:
MHN – har något lägre personalkostnad än budgeterat under perioden januari till juli. En
del beror på att vi har haft vakanser inom enhet Miljö- och hälsoskydd i väntan på
rekrytering.
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BN – Vi har något lägre personalkostnad än budgeterat under perioden januari till juli.
Ersättningsrekrytering för DISA-projektet har tagit tid och vi har haft vakanser i väntan på
det.
TN – Räddningstjänsten har en högre personalkostnad än budgeterat under perioden
januari till juli. Arbetet med att se över kostnaderna framåt pågår. Räddningstjänsten har
valt att tillfälligt inte tillsätta de vakanser de har för tillsvidareanställda brandmän inom
heltidsstyrkan. Vi har istället anställt några vikarier och planerar att tillsätta vakanserna i
början av 2019, med annonsering i höst.
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7

Ekonomi

I målområdet ekonomi är målen i styrkortet framförallt finansiella. De målen avser
regionen som helhet och följs upp centralt. Utöver de gemensamma målen har
byggnadsnämnden nämndmål som antingen konkretiserar de övergripande målen eller är
satta utifrån nämndens uppdrag att styra verksamheten.
7.1

Ekonomisk uppföljning och prognos

Utfallet efter årets åtta första månader visar ett underskott på 3 008 tkr. Justering har gjorts
för upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader.

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget jan
- aug, tkr

Utfall janaug, tkr

Avvikelse
jan - aug, tkr

Budget
helår
2018

Prognos
helår
2018

26 961
- 39 639
- 12 678

20 082
- 35 768
- 15 686

-6 879
3 871
- 3 008

40 440
59 455
- 19 015

31 152
52 890
- 21 738

Kommentar
Prognosen för helåret är ett underskott på 2 723 tkr, vilket innebär att det skett förändring
utifrån den prognos som lämnades i delårsrapport 1 2018. Det prognostiserade
underskottet beror på att delar av nämndens verksamheter inte når upp till de budgeterade
intäkterna för perioden och det intäktstappet kommer inte att hämtas upp under de
återstående månaderna av året.
Enhet bygglov och Enhet Byggnadsinspektör har ökat sina intäkter jämför med samma
period ifjol, totalt har enheterna ökat sina intäkter med ca 2 000 tkr Det är positivt och i
rätt riktning för att enheterna skall närma sig de intäkter som krävs för att erhålla en budget
i balans.
Samtidigt har enhet geografisk information minskade intäkter med ca 3 000 tkr jämfört
med samma period ifjol, detta beror främst på ändrade faktureringsrutiner, man har för att
följa korrekt lagstiftning gått från att förfakturera till att efterfakturera. Vilket medför att
under den omställningsperioden som 2018 blir, kommer man utföra arbete som det redan
är betalt för.
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De lägre driftkostnaderna innefattar framförallt, ersättningsrekryteringar för personal som
ingår i Disa projektet har tagit tid, lägre overheadkostnader pga. att delar av kostnaderna
för enheten förvaltningsstöd istället finansieras av olika projekt samt en god
kostnadsmedvetenhet bland medarbetare.
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7.2

Nettokostnadsutveckling

I nedanstående tabell redovisas byggnadsnämndens nettokostnader för delårsperioden
januari-augusti jämfört med motsvarande period 2017.
Periodens
utfall 2017, tkr

Periodens
utfall 2018, tkr

Utveckling %
( heltal )

19 640

20 082

2

Driftkostnader

- 32 360

- 35 768

11

Netto

-12 720

- 15 686

23

Intäkter

Kommentar
Nettokostnadsutvecklingen går åt fel håll. Då nämnden har besparingar i form av minskad
ram framöver, behöver nämnden komma till rätta med nettokostnadsutvecklingen.
Ökningen i driftkostnader jämfört med samma period år 2017 är främst en ökning av
personalstyrkan inom framförallt enhet bygg. Då enheterna numera är fulltaliga så behöver
produktionen öka ordentligt, detta för att få en ökning av intäkterna. Först då kan
nämnden vända den negativa nettokostnadsutvecklingen.

7.3

Investeringar

Byggnadsnämndens totala investeringspott är 2 000 tkr år 2018. Investeringsprognosen för
byggnadsnämnden beräknas till 800 tkr. Periodens utfall för investeringsutgifter är 177 tkr.
Budget Investeringsutgifter

Investeringspott
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Investering budget utöver pott
(GI)
Utfall perioden
Investeringspott
GI/mät utrustning
Summa perioden
Prognos

2018, tkr

2019, tkr

2020, tkr

2021, tkr

Totalt

800

800

800

800

3 200

1 200

0

0

0

1 200

177
0
177
800

Kommentar
Enhet Geografisk information kommer att skjuta sin investering avseende mätutrustning
till 2019, då man ser att nuvarande utrustning kommer att kunna avvändas längre tid än vad
man först bedömde. Byggnadsnämnden kommer att begära kompletteringsbudget för de
1 200 tkr som man inte kommer att nyttja under år 2018 utan istället nyttja dessa under
2019 för ny mätutrustning.
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

1.

God folkhälsa

X

X

X

X

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

X

X

X

X

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

X

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

X

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

X

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

X

X

X

X

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

7.

Ingen bostadsbrist

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

X

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

X

X

X

X

X

X

X

10. God tillgång till vuxenutbildning
11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
12. Ett gott näringslivsklimat

X

13. Ökad folkmängd

X

Ekologisk hållbarhet
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Mål

Tillämpligt
mål i VP

14. Utveckla Gotland som ekokommun

X

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi

X

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

X

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

X

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

X

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

X

X

X

X

X

X

X

X

20 (23)

Region Gotland
BN

Delårsrapport 2, 2018

Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

19. God tillgänglighet till Region Gotland

Tillämpligt
mål i VP
X

Prioriterat
utv.område
i VP
X

Prioriterad
aktivitet i
VP
X

Relaterat
nämndmål
finns
X

20. God kvalitet i skolan
21. God kvalitet i vården
22. God kvalitet i omsorgen

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till
verksamhetsutveckling

X

X

X

X

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

X

X

X

X

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

X

X

X

X

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

X

X

X

X

Ekonomi
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden
28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden
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29. Soliditeten ska vara minst 45 procent
30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte
överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag

X

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

X

32. Skattefinansierade investeringar ska vara
egenfinansierade till 100 procent

X
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Bilaga 2: Utvecklingsområden och aktiviteter

Utvecklingsområde: Effektivisera förvaltningens interna processer
Avser mål:

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans

Ingen bostadsbrist

Ett gott näringslivsklimat

Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

God tillgänglighet till Region Gotland
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Ny rutin för delgivning tas fram och verkställs.

Genomförd
X

Kartläggning av interna remisser och deras flöden genomförs.

X

Samtlig fakturering som utförs åt SBF ses över och förbättringsförslag tas
fram.

X

Administrativa arbetsuppgifter och administrativt stöd ses över utifrån ett
förvaltningsövergripande perspektiv.

X

Kundtjänstfunktioner utreds ur ett förvaltningsövergripande perspektiv.

X

Utvecklingsområde: Medarbetare / Sjuktal
Avser mål:






Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Arbetsmiljön ger förutsättningar för att medarbetaren att bibehålla god hälsa

Aktivitet

Status
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Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan som utgår från
förvaltningens och den enskildes behov.

X

Avslutningssamtal genomförs då medarbetare slutar.

X

Ledarkontrakt upprättas för samtliga enhetschefer och biträdande
enhetschefer.

X

Kompetensförsörjningsplanen följs upp och revideras vid behov.

X

Diskussion i ledningsgruppen för att fånga upp tendenser i medarbetarsamtal
samt medarbetarenkät.

X
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Utvecklingsområde: Digitalsamhällsbyggnad (DiSa)
Avser mål:












Ett gott näringslivsklimat
Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
God tillgänglighet till Region Gotland
En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Arbetsmiljön ger förutsättningar för att medarbetaren att bibehålla god hälsa
Utveckla Gotland som ekokommun
Gotlands klimatavtryck ska minska

Aktivitet

Status
Ej påbörjad
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Projektet startar och genomförs enligt projektplan.

Påbörjad

Genomförd
X
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BN 2018/1449
27 september 2018

Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Handlingsprogram utifrån ny lag avseende avgiftsreducering
inom PBL.
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Byggnadsnämndens arbetsutskott (§ 172 )beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att
presentera ett nytt räkneexempel enligt sidan 12 Åtgärdsplanen. Ett räkneexempel
som stämmer mer med hur det faktiskt ser ut med aktuell statistik, samt en prognos
vad förvaltningen förväntar sig ekonomiskt och ärendemässigt under det kommande
året. Räkneexemplet ska presenteras för Byggnadsnämnden så snart som möjligt.
Bedömning

Remisshanteringen, problemet är att enhet behöver svar för att ta ärendet vidare.
Bättre bevakning krävs och även mer resurser inom andra enheter.


Här kommer enhet att förlora intäkter om det på grund av interna remisser
gör så att ett beslut inte kan fattas inom 10 veckor. Det skulle innebära ca 100
st ärenden (1/3 av 298 ) och det motsvarar cirka 2 mnkr i intäktstapp.

Kompletteringar, krävs bättre bevakning och enhet behöver korta ner svarstiderna
för kunderna. Om komplettering ej inkommer, avvisas ärendet , dvs beslut tas.


Detta påverkar inte ekonomin, om vi har gjort rätt i kommunikationen med
kund

Bägge ovanstående områden finns med i beslutat handlingsprogram inför lagändring
2019.
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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-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2018/1449

Beslutsunderlag

Bifogad Power Point visar ny statistik och uträkning. Dragning sker på BN Au samt
BN.

Samhällsbyggnadsförvaltningsdirektör
Johan Åberg
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Analys av beslut jan - aug 2018

259

184

Över 20 veckor
10-20 Veckor
Inom 10 Veckor
Summa av Totalt antal beslut

62
13
Summa

Totalt antal beslut: 259 st
Inom 10 veckor: 184 st
10-20 veckor: 62 st
Över 20 veckor: 13 st

(71 %)
(24 %)
(5 %)

Analys av totalt inkomna ärenden jan-aug 2018

557

Summa av Inkomna ärenden 2018
Summa

259

Summa av Totalt antal beslut
Summa av Ej beslut
298

0

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

100

200
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400
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Totalt har det inkommit 557 st ärenden perioden jan-aug 2018 ( återkallade och avvisade ärenden ej medtaget )
Enheten har tagit 259 st beslut och enligt föregående bild upp till 95 % inom lagstagdag tid, 10-20 veckor
Det är 298 st ärenden som det ej har tagits beslut i:
1/3 Inväntar remissvar ( ffa VA)
1/3 Begärda kompletteringar
1/3 Har ej passerat 10 veckors gränsen ännu

Kommentar
Remisshanteringen, problemet är att enhet behöver svar för att ta ärendet vidare. Bättre
bevakning krävs och även mer resurser inom andra enheter.
Ø Här kommer enhet att förlora intäkter om det på grund av interna remisser gör så att ett beslut inte
kan fattas inom 10 veckor. Det skulle innebära ca 100 st ärenden (1/3 av 298 ) och det motsvarar
cirka 2 mnkr i intäktstapp.

Kompletteringar, krävs bättre bevakning och enhet behöver korta ner svarstiderna för
kunderna. Om komplettering ej inkommer, avvisas ärendet , dvs beslut tas.
Ø Detta påverkar inte ekonomin, om vi har gjort rätt i kommunikationen med kund

Bägge ovanstående områden finns med i beslutad handlingsplanen inför lagändring 2019

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2018/2200
1 oktober 2018

Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Taxa inom Plan och Bygglagen ( PBL )
Förslag till beslut



Byggnadsnämnden godkänner ändringarna samt tillägg i taxan inom planoch bygglagen.



Ändringar under Tabell A, avser A5-A10. Ändrad kvm intervall.



Ändringar under Tabell A, avser A8-A10. Tid för teknisk granskning utökad
med 0,5 timme.



Ändringar under Tabell A, avser A17-A19, Tid för arbetsplatsbesök utökad
med 1 timme.



Tillägg under Tabell H, avser H.15. Hantering av fler anmälningsärenden i en
och samma ansökan.

Sammanfattning

Regionfullmäktige antog ny taxemodell för Plan- och bygglagensområde i december
2016( RF §232) och som är gällande från och med 1 januari 2017. I samband med
framtaget av ny taxemodell som byggnadsnämnden genomförde har man i
konsekvensanalysen formulerat att den nya taxan skulle följas upp och utvärderas av
förvaltningen.
Förvaltningen redovisar i bilaga de ändringar / revideringar som förvaltningen ser
behöver genomföras. Beslutanderätten ligger inte hos byggnadsnämnden, vilket
medför att ärendet skall vidare till regionfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

PBL Taxa
Förvaltningschef
Johan Åberg

Skickas till
Regionstyrelsen
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Taxebestämmelser
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabellerna A-U i Region Gotlands beslut
att anta taxan.
Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och
bygglagen (SFS 2010:900) 12 kap §§ 8-11, samt enligt § 27 Lag om brandfarliga och explosiva
varor (2010:1011). Avgifterna är avsedda att täcka nämndens kostnader för den
myndighetsutövning och de tjänster som regleras i lagstiftningarna.
Avgifterna är inte momsbelagda, om inte annat särskilt anges.
Inledande bestämmelser

Enligt denna taxa utgår avgift för:
1. Handläggning och beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked
2. Beslut om lov
3. Tekniska samråd och slutsamråd
4. Arbetsplatsbesök, mätningsuppdrag och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
5. Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter
6. Framställning av arkivbeständiga handlingar
7. Expediering och kungörelse enligt 9 kap §§ 41-41 b
8. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
10. Planavgifter.
Allmänna bestämmelser

Beräkning av avgift
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna A-U. Beloppen är beräknade genom att en
framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en
genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.
Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den
framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i
ärendet.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild ärendetyp i taxan kan nämnden besluta om skälig
avgift grundad på tidsersättning. Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller
sänkning av avgift, får nämnden besluta det i det enskilda fallet.
Tidsdebitering görs för varje påbörjad kvart (15 min) nedlagd handläggningstid. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av
ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller,
restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme är 945 kronor.
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Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan/anmälan avslås, eller ett ärende/anmälan avskrivs eller avvisas tas avgift ut för
den handläggningstid som har lagts ner i ärendet.
Höjning/sänkning av avgift
I de fall nämnden finner skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, ska nämnden
för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta.
Indexreglering
Byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta om att höja timpriserna med den
procentsatsen för innevarande kalenderår som fastställts i ”Prisindex för kommunal verksamhet”
(PKV).
Betalning av avgift

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura när sökande/beställare blivit delgiven
byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits. Regionen får
här åberopa 6 § räntelagen till stöd för att ränta skall utgå på betalningsförpliktelsen.
För avräkning av i förskott inbetalade avgifter gäller att, om sökande så begär, ska nämnden
återbetala avgifter för åtgärder som inte har vidtagits. De åtgärder som då kan bli aktuella är
erlagd avgift för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och utfärdande av
slutbesked. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, vilket innebär att
preskription sker efter tio år.
Denna taxa gäller från 2018-01-01.
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Taxetabeller
A. Bygglov för en- eller tvåbostadshus, fritidshus och komplementbyggnader
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A 10
A 11
A 12
A 13
A 14
A 15
A 16
A 17
A 18
A 19
A 20
A 21
A 22
A 23
A 24
A 25
A 26

A 27

A 28
A 29

Planenligt
Nybyggnad av ett enbostadshus, tvåbostadshus Liten avvikelse
eller fritidshus med högst två bostäder
Utanför planlagt område
Med positivt förhandsbesked
Nybyggnad av komplementbyggnad, med krav Planenligt
på kontrollansvarig
Liten avvikelse
Exempelvis garage, carport, förråd eller
gäststuga större än 50 kvm
Utanför planlagt område

22 208 kr
26 460 kr
26 460 kr
20 318 kr
16 538 kr
18 900 kr
16 538 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan krav
på kontrollansvarig
Exempelvis garage, carport, förråd eller
gäststuga 50 kvm eller mindre

Planenligt

7 088 kr

Liten avvikelse

9 450 kr

Utanför planlagt område

7 088 kr

Tillbyggnad, med krav på kontrollansvarig
Utökning av byggyta med mer än 30 kvm

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse

19 845 kr
22 208 kr
19 845 kr
8 505 kr
10 868 kr
8 505 kr
20 790 kr
25 988 kr
25 988 kr

Tillbyggnad, utan krav på kontrollansvarig
Utökning av byggyta med 30 kvm eller mindre
Ändrad användning, med krav på
kontrollansvarig
Exempelvis ändra del av ladugård till
bostadshus
Ändrad användning, utan krav på
kontrollansvarig
Exempelvis ändra garage till förråd

Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

8 033 kr
10 395 kr
8 505 kr
7 560 kr

Fasadändring, med krav på kontrollansvarig
Större ändring av exempelvis fasad-,
takmaterial, fönster eller dörrar

Planenligt
Liten avvikelse

8 978 kr

Fasadändring, utan krav på kontrollansvarig
Mindre ändring av exempelvis fasad-,
takmaterial, fönster eller dörrar

Planenligt

5 198 kr

Liten avvikelse

6 615 kr

Nybyggnad av gruppbebyggelse
Fler likartade enbostadshus, tvåbostadshus
eller fritidshus, utöver det första, i en och
samma ansökan.
Komplementbyggnader (max 2 st), exempelvis
garage, i samma ansökan som bygglov för
huvudbyggnad
Mindre ändring av inlämnad bygglovsansökan

50 % av full
avgift
50 % av full
avgift
Timdebitering
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B. Bygglov för övriga byggnader –
som inte är en- eller tvåbostadshus, komplementbyggnad eller flerbostadshus
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
B 16
B 17
B 18
B 19
B 20
B 21

Nybyggnad 0-100 kvm, med krav på
kontrollansvarig
Exempelvis verkstad, lokal eller förråd
Nybyggnad 0-100 kvm, utan krav på
kontrollansvarig
Exempelvis oisolerad lagerlokal

B 22

Fasadändring, med krav på kontrollansvarig
Större ändring av exempelvis fasad-, takmaterial,
fönster eller dörrar

Planenligt

18 900 kr
23 153 kr
23 153 kr
9 923 kr
14 175 kr
14 175 kr
24 098 kr
29 295 kr
29 295 kr
38 745 kr
43 943 kr
43 943 kr
53 865 kr
59 063 kr
59 063 kr
18 428 kr
21 735 kr
21 735 kr
8 033 kr
10 395 kr
10 395 kr
8 505 kr

Liten avvikelse

10 868 kr

Fasadändring, utan krav på kontrollansvarig
Mindre ändring av exempelvis fasad-, takmaterial,
fönster eller dörrar

Planenligt

6 143 kr

Liten avvikelse

7 560 kr

Ändrad användning, med krav på kontrollansvarig
Exempelvis ändra lagerlokal till restaurang

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

B 23
B 24
B 25
B 26
B 27
B 28
B 29
B 30
B 31
B 32

Nybyggnad 101-1000 kvm

Nybyggnad 1001-5000 kvm

Nybyggnad större än 5000 kvm
Tillbyggnad, med krav på kontrollansvarig
Utökning av byggyta med mer än 50 kvm
Tillbyggnad, utan krav på kontrollansvarig
Utökning av byggyta med mindre än 50 kvm

Ändrad användning, utan krav på kontrollansvarig
Exempelvis ändra verkstad till lager
Reduktion med 25 % av bygglovsavgiften när det
finns ett positivt förhandsbesked
Angivna kvadratmeter avser bruttoarea + öppenarea

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

20 318 kr
24 570 kr
24 570 kr
8 033 kr
10 395 kr
10 395 kr
75 % av full
avgift
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C. Bygglov för flerbostadshus
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C 10
C 11
C 12

Nybyggnad av flerbostadshus 0-100 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus 101-1000 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus 1001-5000 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus större än 5000 kvm

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

21 735 kr
25 988 kr
25 988 kr
34 493 kr
39 690 kr
39 690 kr
80 325 kr
85 523 kr
85 523 kr
116 235 kr
121 433 kr
121 433 kr

Angivna kvadratmeter är bruttoarea + öppenarea

D. Bygglov för skyltar och ljusanordningar
D1

Skylt eller ljusanordning - sätta upp, flytta eller väsentligt ändra

5 670 kr

D2

Ytterligare en skylt eller ljusanordning, utöver den mest tidskrävande, i
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 418 kr

E. Bygglov för anläggningar
Anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra anläggningar.
Exempelvis:
E1

E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E 10








vindkraftverk, radio-, telemast eller torn
nöjespark, idrottsplats eller småbåtshamn
campingplats, friluftsbad, motorbana eller skjutbana
begravningsplats
upplag eller materialgård
fast cistern och annan fast anläggning för kemiska produkter
Planenligt
Mur eller plank - anordna, inrätta, uppföra, flytta
Liten avvikelse
eller väsentligt ändra
Utanför planlagt område
Planenligt
Parkeringsplats utomhus - anordna, inrätta,
Liten avvikelse
uppföra, flytta eller väsentligt ändra
Utanför planlagt område
Planenligt
Transformatorstation - anordna, inrätta,
Liten avvikelse
uppföra, flytta, väsentligt ändra eller riva
Utanför planlagt område

Timdebiterin
g

6 615 kr
8 505 kr
8 505 kr
6 615 kr
8 505 kr
8 505 kr
7 560 kr
9 923 kr
9 923 kr
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F. Marklov, rivningslov och tidsbegränsat bygglov
F1

Marklov

F2

Rivningslov

F3

Tidsbegränsat bygglov (även säsongslov)

F4

Förlänga tidsbegränsat bygglov

6 615 kr
8 978 kr
75 % av full
avgift
50 % av full
avgift

G. Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
G1

Åtgärd som inte kräver lov, där motsvarande åtgärd finns i taxan

G2

Åtgärd som inte kräver lov, där motsvarande åtgärd inte finns i taxan

Avgift som
motsvarande
åtgärd
Timdebitering

H. Anmälningspliktiga åtgärder
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H 10
H 11
H 12
H 13
H 14

H 15

Riva byggnad eller del av en byggnad utanför detaljplan
Ändra en byggnads bärande konstruktion eller avsevärt ändra planlösning,
med krav på kontrollansvarig
Ändra en byggnads bärande konstruktion eller avsevärt ändra planlösning,
utan krav på kontrollansvarig
Hiss - installera eller väsentligt ändra
Eldstad och rökkanal - installera eller väsentligt ändra
Ventilation - installera eller väsentligt ändra
Vatten och avlopp - installera eller väsentligt ändra
Brandskydd - ändra byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
Vindkraftverk - bygga eller väsentligt ändra, med krav på kontrollansvarig
Vindkraftverk - bygga eller väsentligt ändra, utan krav på kontrollansvarig
Attefallshus - bygga som komplementbyggnad
Attefallshus - bygga som komplementbostadshus
Attefallshus - ändra från komplementbyggnad till komplementbostadshus
Anmälningspliktig tillbyggnad, takkupa eller inredande av ytterligare en
bostad
Anmälningsärenden, fler anmälningsärenden utöver det mest komplexa, i en
och samma ansökan per styck.

4 725 kr
9 214 kr
4 016 kr
4 253 kr
3 308 kr
4 489 kr
3 308 kr
4 489 kr
7 560 kr
3 308 kr
4 016 kr
4 489 kr
3 308 kr
3 544 kr
Debiteras
med 50% av
avgiften av
sin egen
kostnad

I. Förhandsbesked
I1

Förhandsbesked per huvudbyggnad, positivt eller negativt

12 758 kr
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J. Villkorsbesked och ingripandebesked
J1

Villkorsbesked

Timdebitering

J2

Ingripandebesked

Timdebitering

K. Extra möten och beslut
K1

Extra arbetsplatsbesök

2 835kr

K2

Extra tekniskt samråd eller slutsamråd

1 890 kr

K3

Extra startbesked eller slutbesked

1 890 kr

K4

Byte av kontrollansvarig

Timdebitering

K5

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

L. Avslag
L1

Avslag

Timdebitering

M. Avskrivning
M1

Avskrivning

Timdebitering

N. Avvisning
N1

Avvisning

Timdebitering

O. Återkallat ärende
O1

Återkallat ärende

Timdebitering
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P. Nybyggnadskarta
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Nybyggnadskarta typ A
om fastigheten / området är 0-5000 kvm
Nybyggnadskarta typ A
om fastigheten / området är större än 5000 kvm
Nybyggnadskarta typ B
om fastigheten / området är 0-5000 kvm
Nybyggnadskarta typ B
om fastigheten / området är större än 5000 kvm
Nybyggnadskarta typ C
Uppdatering av giltig nybyggnadskarta typ A och B
Uppgradering av giltig nybyggnadskarta typ B till nybyggnadskarta typ A

8 741 kr
11 340 kr
8 269 kr
9 686 kr
1 418 kr
Timdebitering
Timdebitering

Q. Utstakning och lägeskontroll

Q1
Q2

Q3

Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9

Nybyggnad 1-4 punkter
Tillbyggnad 1-4 punkter
Tillägg per styck för nybyggnad av fler likartade
en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och
samma ansökan (gruppbebyggelse), gäller även
garage, 1-4 punkter, förutsatt att utstakning görs
vid ett tillfälle
Tillägg per punkt utöver de fyra första (punkter
som stakas ut i fält)
Transformator, telemast eller vindkraftverk 1-4
punkter
Mur eller plank
Tillägg för extra utstakningstillfälle
Lägeskontroll
Vid eget utförande av utstakning eller lägeskontroll
tar Region Gotland betalt för administrering och
bedömningen av mätningsteknisk färdighet

Grov- och finutstakning
Finutstakning

25 % moms
tillkommer
8 978 kr
6 615 kr

Grov- och finutstakning

2 126 kr

Grov- och finutstakning

709 kr

Grovutstakning

Timdebitering
Timdebitering
Timdebitering
3 308 kr
2 835 kr
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R. Planbesked
R1

Positivt planbesked

15 000 kr

R2

Negativt planbesked

9 000 kr

R3

Återkallande av ansökan om planbesked

5 000 – 10 000 kr

S. Detaljplan
S1

Detaljplan

Timdebitering

S6

Grundkarta till detaljplan (25 % moms tillkommer)

Timdebitering

S7

Fastighetsförteckning till detaljplan (25 % moms tillkommer)

Timdebitering
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T. Utdrag ur Region Gotlands primärkarta
25 % moms tillkommer

Hektar
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,5
2,0
2,5
3
4
5
6
7
8
9
10
Mer än 10
hektar

25 % moms tillkommer

Utan höjdinformation
Med höjdinformation
1 120 kr
1 160 kr
1 250 kr
1 320 kr
1 380 kr
1 480 kr
1 510 kr
1 640 kr
1 640 kr
1 800 kr
1 760 kr
1 960 kr
1 890 kr
2 120 kr
2 100 kr
2 180 kr
2 250 kr
2 450 kr
2 400 kr
2 700 kr
2 650 kr
2 900 kr
2 900 kr
3 200 kr
3 200 kr
3 800 kr
3 450 kr
4 250 kr
3 650 kr
5 100 kr
3 820 kr
5 550 kr
5 100 kr
6 400 kr
6 380 kr
7 980 kr
7 650 kr
9 560 kr
8 930 kr
11 160 kr
10 200 kr
12 760 kr
11 480 kr
14 350 kr
12 750 kr
15 950 kr
Timdebitering

Timdebitering

U. Övriga kart- och mättjänster
U1

Mät- och karttjänster
25 % moms tillkommer på
dessa tjänster

Timdebitering
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BN 2018/2199
24 september 2018

Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Intern kontrollplan byggnadsnämnden 2018
Förslag till beslut

•

Intern kontrollplan 2018 för byggnadsnämnden godkänns.

Sammanfattning

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde. Bifogad plan för intern kontroll 2018 inom
byggnadsnämndens ansvarsområde.
Beslutsunderlag

Intern kontrollplan för byggnadsnämnden 2018.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BN 2018/2199
25 september 2018

Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Internkontrollplan 2018
Intern kontrollplan för byggnadsnämnden 2018

Samhällsbyggnadsförvaltningens interna kontrollplan har sin utgångspunkt från
processer och rutiner som förekommer i verksamheten. För år 2018 är
byggnadsnämndens interna kontrollplan enligt följande:
Process
(Rutin / system)

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kvalitet
Överklaganden

Analys av överprövade beslut

Samtliga överprövade beslut
2017

Ekonomi
Taxor

Att rätt avgift tas ut enligt taxeregler

Stickprovskontroll 25 st
Genomgång taxeregler

Att delegationsbeslut har stöd i
delegationsordningen

Stickprovskontroll 25 st beslut

Delegationsbeslut

Bedömning

Kontrollplanen kommer att genomföras under november 2018 och resultatet
redovisas för nämnden i samband med upprättandet av årsredovisningen. Syftet med
den interna kontrollplanen är att pröva den interna kontrollen samt att säkra att
rutiner och processer fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Samhällsbyggnadsdirektör
Johan Åberg
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2018/762
3 oktober 2018

Christian Björkman

Byggnadsnämnden

MHN Remiss - Kretsloppsstrategi för vatten & avlopp
Förslag till beslut

•
•

Byggnadsnämnden antar förvaltningens beslut som sitt eget.
Byggnadsnämnden uppmanar berörda enheter att delta aktivt i kommande arbete
med Kretsloppsstrategins implementering.

Sammanfattning

Remissförslag till Kretsloppsstrategi för vatten & avlopp är ett strategidokument och en
viljeriktning för Region Gotland framtaget av Teknikförvaltningen (TKF) och
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) i syfte att i möjliggöra för resurseffektiva
kretslopp för avloppshantering. Dokumentet avser vara ett styrande underlag i
byggnation av framtida vatten- och avloppssystem, både för kommunala och enskilda
anläggningar. Dokumentet utgår från lagkrav i Miljöbalken, lokala föreskrifter samt
nationella och regionala miljömål.
Regionfullmäktige gav 2013-12-16 Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i uppdrag att
tillsammans med berörda facknämnder utarbeta en kretsloppsstrategi för
avloppsvatten på Gotland, RF §174 RS 2013/125. Kretsloppsstrategin har tagits fram av
en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från berörda enheter på SBF och TKF.
Strategin ska i första hand rikta sig till regionala tjänstepersoner som vägledning och
hjälpmedel men berör därmed också alla andra aktörer som hanterar dessa frågor
t.ex. fastighetsägare, lantbrukare eller exploatörer m.fl. Målsättningar och strategier i
dokumentet har delvis inarbetats i den VA-strategi som antagits av Regionfullmäktige
(RF 2017-12-18 §232) samt i VA-plan för Region Gotland 2030, vilken förväntas antas
av RF under hösten 2018.
Byggnadsnämnden gavs 2018-04-03 tillfälle av Miljö- och Hälsoskyddsnämnden att
yttra sig över strategin innan tillställande till Regionfullmäktige. Miljö- och
Hälsoskyddsnämnden har efter att ha konstaterat att något svar ej inkommit, förlängt
svarstiden för att ånyo ge Byggnadsnämnden möjlighet att inkomma med synpunkter
på förslaget.
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Kretsloppsstrategi för vatten & avlopp
En hållbar VA-hantering handlar om att säkerställa skyddet för både miljö och
människors hälsa. En hållbar VA-hantering handlar också om att möjliggöra för ett
rationellt utnyttjande av den potential för återförande och utnyttjande av resurser
som finns i avloppsfraktioner, t.ex. i fråga om näringsämnen och förnyelsebar energi.
Det kan genomföras genom detaljplanering, VA-planering, i planeringsunderlag i
övrigt, vid tillståndsgivning för byggande och anläggande av avlopp samt vid frågor
om hantering av avloppsslam. Strategin gäller främst vid om- och nybyggnation och
är idag inte avsedd att ställa ytterligare krav på befintliga väl fungerande
avloppsanläggningar.
Dokumentet rör främst tre stycken tekniska kretslopp (bild 1.) närvarande i vattenoch avloppshanteringen. Tekniska kretslopp är människans försök att efterlikna
naturens egna kretslopp, vilka i princip är helt slutna. Målsättningen i ett tekniskt
kretslopp är därför att få ner mängden avfall till ett minimum. Detta medför att avfall
ska betraktas som en resurs och i möjligaste mål användas som en sådan.
Kretslopp för näringsämnen
Näringsämnen från avloppsvatten bör återföras som gödselmedel till produktiv
åkermark. Hållbara kretslopp av näringsämnen kan inte uppnås om avloppet tillförs
olämpliga ämnen eller om slammet från reningsverk hindras från att återföras till
produktiv mark.
Kretslopp för vatten
Grund- eller ytvatten används till dricksvatten och förbrukning som då förorenas och
blir till avloppsvatten. Detta leds till reningsverk och släpps idag ut som renat
avloppsvatten. Om utsläppet sker på lämpligt sätt på land genom t.ex. infiltrering
sluts kretsloppet.
Kretslopp för energi
Solens energi lagras i växter som blir mat åt människor och djur. Maten konsumeras
och den kvarvarande energin hamnar i avloppsvattnet bundet i organiskt material
som kan utvinnas i form av biogas. Även värme kan utvinnas ur avloppsvatten men
så länge VA-verksamheten är beroende av ändliga resurser, såsom fossila bränslen,
ingår den inte i ett hållbart kretslopp.

Kretsloppsstrategin utgår från de lagstadgade principerna kring kretslopp vilka
återfinns i miljöbalkens portalparagraf 1 § och vars tankar utvecklas i
miljömålspropositionen (prop. 1997/98:145). I korthet ska en hållbar utveckling
främjas. Utvecklingen ska präglas av insikten om att naturen har ett skyddsvärde och
att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett förvaltarskap
som även innefattar behoven för kommande generationer.
Bild 1. Kretslopp för vatten, näringsämnen och energi
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En kretsloppsanpassning av avloppssystemet på Gotland har flera aspekter att ta
hänsyn till, inte minst den ansträngda vattensituationen och det fluktuerande antalet
invånare men också klimatförändringar, näringsläckage (som leder till övergödning),
miljögifter (från mänsklig konsumtion) m.m.
Kretsloppsstrategin för vatten & avlopp listar fem stycken målsättningar som ska styra
den framtida hanteringen av avloppsvatten på Gotland







Kretsloppsprincipen ska vara en naturlig del i planeringsarbetet vid all
exploatering på Gotland.
Renare kretslopp. Flöden från vatten och avlopp ska hållas fria från oönskade
ämnen och hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt.
Näringsämnen ska bevaras i kretslopp. Så mycket som möjligt av all
växtnäring från normala hushållsavlopp ska återföras till produktiv mark på
Gotland.
Bevara den naturliga vattenbalansen. Den naturliga grundvattennivån ska inte
mer än nödvändigt påverkas i samband med exploatering och ny bebyggelse.
Den kommunala VA-verksamheten på Gotland ska vara självförsörjande på
egenproducerad förnybar energi.

De fem målen har brutits ner i sju stycken strategier och riktlinjer.
S 1. Anläggningar bör utformas och placeras så att kretsloppsystem underlättas och
transporter minimeras
S 2. Näringsämnen i avloppsvatten och slam ska ses som en resurs och återföras till
produktiv mark
S 3. Renat avloppsvatten ska ses som en resurs och om möjligt behållas på land
S 4. Kretsloppen ska vara långsiktigt hållbara
S 5. Hushållning med resurser
S 6. Avloppslösningar ska vara robusta, lättskötta och arbetsmiljövänliga
S 7. Möjlighet till egenproducerad, förnybar energi ska beaktas på alla VAanläggningar.
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Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att remissförslaget till Kretsloppsstrategi för vatten
& avlopp utgör ett positivt initiativ som belyser vikten av ett cirkulärt förhållande till
resursuttag och påföljande avfall. Det är en hållbarhetsaspekt som sällan tydligt lyfts
fram i planeringsunderlag. Det finns delar i dokumentets olika strategier som helt
eller delvis berör byggnadsnämndens ansvarsområden och som behöver förtydligas
och/eller utredas utifrån ansvar och efterlevnad i en handlingsplan men på det hela
är kretsloppsstrategin ett genomarbetat dokument.
Många aspekter i kretsloppsstrategin har redan inarbetats i den kommande VAplanen t.ex. hantering kring enskilda avlopp och dagvatten. De otydligheter som
framkommer i kretsloppsstrategin besvaras delvis i VA-planen. Sannolikt kommer
även den reviderade översiktsplanen att ta ett helhetsgrepp kring såväl kretslopp som
därtill knutna hållbarhetsaspekter rörande t.ex. grundvatten, biologisk mångfald och
energi.
Det är i planläggning och lovgivning/förhandsbesked som både rådgivning och
kravsättning för kretsloppsanpassade avloppssystem redan idag används. Detta kan
och bör utvecklas ytterligare genom t.ex. markreservat och reserverade ytor för
diverse tekniska anläggningar. Den stora merparten av dokumentets handgripliga
åtgärder bygger dock på eventuella exploatörers frivillighet. För byggnadsnämndens
verksamheter innebär därför arbetet med kretsloppsfrågor, som de anges i strategin,
ett behov av utvecklat samarbete över enhets- och förvaltningsgränser genom
framtagande av checklistor, mallar m.m. Det rör i förlängningen också behovet av ett
politiskt mandat att ”gå före” den allmänna omställningstakten. Miljöaspekter som
t.ex. genomförande av kretsloppsstrategins åtgärder bör ges högre prioritet i
förhandlingsprocesser, avtal och uppföljning vid t.ex. planläggning och försäljning av
regional mark. Det i sin tur ställer krav på ökat samarbete och samsyn mellan flera
olika förvaltningsnivåer. Det är i planläggning och vid tillståndsgivning som krav kan
ställas på anläggande av lokala kretsloppssystem genom lokala dagvattenlösningar,
dubbla rör för avloppsseparering m.m. Det är dock i civilrättsliga avtal som
efterlevnaden av dessa krav måste följas upp.
Det finns idag befintliga system för de kommunala avloppen som utgår från att de
olika avloppsfraktionerna blandas vilket medför att de senare blir omöjliga att
separera. Att åtgärda detta innebär ett stort arbete och är en kostsam omställning
både i tid och pengar men med stora vinster i slutändan. Det kräver dock ett
helhetsgrepp där VA-frågan och kretsloppsfilosofin måste prioriteras vid stora
nyetableringar t.ex. Visborgsområdet.
Det är dock i den redan befintligt bebyggda miljön, som också har den största
påverkan, som de flesta frågorna kvarstår kring hur kretsloppsfilosofin kan
implementeras. Vilka krav kan ställas, vems är ansvaret och hur fördelas
kostnader/vinster?. Eftersom strategin endast gäller för om- och nybyggnad av VAanläggningar kvarstår detta att besvara.
I kapitel 5 – Genomförande anges ett förslag om en enhetsöverskridande grupp där
enhetschef för Miljö- och Hälsoskydd är sammankallande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den på enhet Plan nybildade
Hållbarhetsgruppen, bestående av representanter från detaljplan, översiktsplan
tillsammans med regionekolog, ska ingå i denna grupp. För bästa helhetssyn bör
kretsloppsgruppen helt eller delvis dessutom ingå i den konstellation som i VAplanen föreslås förvalta regionens dagvatten- och VA-plan.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen, genom Hållbarhetsgruppen, håller med om att
målsättningen är att kretsloppsprincipen ska vara en naturlig del i planeringsarbetet.
Denna målsättning måste från politiskt håll utgöra en prioriterad del av hela
samhällsbyggnadsprocessen, i enlighet med de regionala styrmål som anger Region
Gotland som en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.
Merparten av de regionala inriktningsbeslut som tas ska därför vara behäftade med
en intern resurssättning. Det krävs också en extern kravsättning som i vissa fall
sannolikt kan te sig obekväm gentemot egna och utomstående verksamhetsutövare
och enskilda fastighetsägare, vars verksamheter idag utgår från status quo.
Kretsloppsstrategin anger att det eventuellt redan idag finns lagstöd för en striktare
bedömning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen om att kretsloppsanpassa
även det befintliga VA-systemet t.ex. vid lovgivning för ombyggnation och
stambyten i det befintliga fastighetsbeståndet. Detta bör utredas vidare med
fördjupning i vad gällande lagstiftning möjliggör och eventuellt även prövas
efterhand lovansökningar för dessa åtgärder inkommer. Utredningen bör även
kopplas till framtagande av en handlingsplan.
Källsorterande uppsamlande system kan också bidra till att möjliggöra byggnation på
platser som ur VA-hänsyn inte annars skulle vara lämpliga. Detta medför nya
frågeställningar om markens lämplighet utifrån övriga värden som natur- eller kultur
samt hur dessa värden kan skyddas/utvecklas. En handlingsplan bör därför även
innehålla exemplifieringar av olika lämpliga principlösningar som passar gotländska
förutsättningar.

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2018-10-03
Kretsloppsstrategi för vatten & avlopp, daterad 2018-03-27

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Christian Björkman
Fysisk Planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sökande
Miljö och hälsoskyddsnämnden
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Kretsloppsstrategi för vatten & avlopp

Sammanfattning
Regionens kretsloppsstrategi för vatten och avlopp handlar om att skapa resurseffektiva
kretslopp. Genom kvalitetssäkring, uppströmsåtgärder, källsortering och miljöteknik ska
hållbara kretsloppsflöden skapas för näringsämnen, vatten och energi i avlopp.

Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-03-27

Strategin tittar på hur vi kan använda den befintliga infrastrukturen för vatten och avlopp
samt hur vi ska arbeta mot att ställa om till mer källsorterande system lämpade för kretslopp. Tanken är att dokumentet ska vara styrande i byggnation av framtida vatten- och avloppsystem, både kommunala och enskilda.

3 (27)

Region Gotland
Teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kretsloppsstrategi för vatten & avlopp

1. Inledning
Regionfullmäktige gav 2013-12-16 miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att tillsammans med berörda facknämnder utarbeta en kretsloppsstrategi för avloppsvatten på Gotland, Rf §174 RS 2013/125. Strategin är framtagen av samhälsbyggnadsförvaltningen och
teknikförvaltningen och har haft Jonas Lindström, TKF som projektledare. Strategin utgör
en del i arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av hanteringen av avloppsfraktioner från stora och små avloppsanläggningar på Gotland.
Kretsloppsstrategin riktar sig i första hand till Regionens tjänstemän som vägledning och
som hjälpmedel vid planeringsarbete med att skapa kretsloppsmöjligheter i hanteringen av
Gotlands alla vatten och avloppssystem. Eftersom många fler berörs i detta arbete riktar sig
strategin även till andra aktörer såsom:








Politiker
Arkitekter
Konsulter
Exploatörer och byggherrar
Lantbrukare
Fastighetsägare
Allmänheten och andra aktörer

Omhändertagandet av avloppsfraktioner i vårt samhälle handlade från början om att säkerställa skyddet av människors hälsa. Efterhand har även vikten av åtgärder för att skydda
miljön vuxit fram. På senare tid har även ett tredje kriterium för avloppssystemet utvecklats
som handlar om återföring och utnyttjande av de resurser som finns i avloppsfraktioner.

Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-03-27

För att hushålla med resurser bör näringsämnen från avloppsanläggningar ingå i ett kretslopp och återföras till produktiv jordbruksmark. Vattensituationen på Gotland gör dessutom att det är av stor vikt att försöka hålla kvar vatten på land samtidigt som vattenförekomsterna på ön inte får förorenas. För att uppnå klimatmålen är det viktigt att göra detta
energieffektivt och det är även nödvändigt att ställa om till förnybara energikällor. I avloppshanteringen finns stor potential att utvinna förnybar energi.
I det här dokumentet behandlas tre tekniska kretslopp som finns i vatten och avloppshanteringen:
Kretslopp för näringsämnen. Fosfor, kväve och andra livsviktiga byggstenar för tillväxt
tas upp av växterna som odlas på åkermark. Efter att de konsumerats hamnar en del av
växtnäringen i avloppsvatten. Näringsämnen från avloppsvatten kan sedan tas till vara och
återföras som gödselmedel till produktiv åkermark, ”från jord till bord – från bord till
jord”. Hållbara kretslopp av näringsämnen uppnås inte om avloppet tillförs olämpliga ämnen eller om slammet från reningsverk hindras från att återföras till produktiv mark.
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Kretslopp för vatten. Grund- eller ytvatten från land används till dricksvatten och annan
förbrukning, som förorenas och då blir avloppsvatten. Detta leds till reningsverk och
släpps ut som renat avloppsvatten. Om utsläppet på ett lämpligt sätt sker på land genom till
exempel infiltrering sluts kretsloppet. Om det renade avloppsvattnet släpps ut i havet får vi
ett annat kretslopp. Vi förlitar oss då på att vattnets naturliga kretslopp återställer balansen
genom nederbörd. Membranrening av avloppsvatten eller havsvatten till dricksvatten kan
vara kompletterande sätt att förbättra det tekniska kretsloppet.
Kretslopp för energi. Exempelvis där solens energi lagras i mat. Maten konsumeras och
den kvarvarande energin hamnar i avloppsvattnet bunden i organiskt material. Energin i det
organiska materialet utvinns sedan i form av biogas. Även värme kan utvinnas ur avloppsvatten. Så länge VA-verksamheten är beroende av ändliga resurser, såsom fossila bränslen,
som energikälla ingår den inte i ett hållbart kretslopp.

Kretslopp för näringsämnen, vatten och energi.

Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-03-27

1.1 Syfte
Dokumentet är en strategi och viljeinriktning för hur Region Gotland ska hantera fraktionerna från enskilda och kommunala avloppsanläggningar. Detta mot bakgrund av miljöbalkens regelverk, lokala föreskrifter, miljömål och förutsättningar, samt behov av särskild
hänsyn. Strategin ska kunna användas som en del av beslutsunderlaget vid detaljplanering,
VA-planering, planeringsunderlag i övrigt, tillståndsgivning för byggande och anläggning av
avlopp, samt för frågor kring hantering av avloppsslam. Syftet är att redan vid planering,
nybyggnation och ombyggnation möjliggöra kretslopp av avloppsfraktioner.
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1.2 Avgränsning
Strategin gäller främst vid om- och nybyggnation. Den är inte avsedd att ställa ytterligare
krav på befintliga väl fungerande avloppsanläggningar. Strategin går heller inte in i detalj på
ekonomiska beräkningar på specifika lösningar, utan man utgår från att alla kretsloppsåtgärder inom avloppssystemet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt försvarbara. Utgångsläget ska vara att en mindre kostnad idag blir en större besparing i morgon.

1.3 Kretsloppsbegreppet
Kretslopp är ett allmänt använt begrepp inom det svenska miljöarbetet de senaste årtiondena. Riksdagen beslutade år 1993 om riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling enligt följande kretsloppsprincip:
”Vad som utvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller
slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas.”
Denna princip utgör alltjämt utgångspunkten för allt kretsloppsarbete. Även om kretsloppen sluts kan alltför stora materialflöden fortfarande skapa miljöproblem.
Principerna för kretslopp är lagstadgat och återfinns i miljöbalkens portalparagraf.
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
Miljöbalken skall tillämpas så att:
1.
2.
3.
4.
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5.

människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan
värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas
den biologiska mångfalden bevaras
mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och
energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

I miljömålspropositionen1 var regeringens bedömning att ett framtida hållbart och kretsloppsanpassat VA-system bör vara utformat så att:



1

slutna kretslopp mellan samhälle och jordbruk skapas för närings- och humusämnen, i
första hand för fosfor.
risk för smittspridning till människor och djur minimeras.

Prop. 1997/98:145 "Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige”

6 (27)

Region Gotland
Teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen







Kretsloppsstrategi för vatten & avlopp

slamanvändningen inte leder till negativa hälso- och miljöeffekter, varken på kort eller
lång sikt.
anläggning, drift och underhåll av VA-system och anslutna verksamheter inte ger utsläpp till luft, mark och vatten av miljö- och hälsoskadliga ämnen som påverkar miljömålen för dessa medier.
användning av icke förnybara råvaror och energi för drift av VA-system minimeras och
energin i avloppsvatten och/eller slam tillvaratas.
användare, konsumenter och jordbrukare har förtroende för VA-systemen med avseende på funktion och uppfyllelse av de angivna kraven.
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De naturliga kretsloppen är i princip helt slutna och flödena går runt. Inget direkt avfall
finns i dessa system. ”Tekniska” eller ”konstgjorda” kretslopp är människans försök att efterlikna naturen. Målsättningen är att få ner fraktionen ”avfall” till ett minimum. Vi ska betrakta avfall som resurser och i möjligaste mån använda dem som sådana.
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2. Utmaningar
Aspekter att ta hänsyn till i samband med kretsloppsanpassning av avloppsystemet på Gotland är följande:
Vattensituationen. På Gotland är tillgången till grundvatten av god kvalitet begränsad.
Därför är det bra att skapa VA-system som bidrar till grundvattenbildning på ett sådant sätt
att grundvattnet inte förorenas. Om vi ska bli fler boende på Gotland måste kvantitet och
kvalité säkras.
VA-situationen på Gotland. Antalet personer på ön varierar från ca 60 000 på vintern till
runt 400 000 på sommaren. Detta ställer stora krav på avloppssystemen.
Fosfor. Ändlig resurs och livsviktig för vår matproduktion. Kommande krav på återföring
föreligger.
Övergödning. Främst av våra vattenmiljöer. Näringsämnen på ”fel plats”.
Klimatförändringar. Behov av klimatanpassade VA-lösningar som tar hänsyn till ändrade
nederbördsmängder och årstidsvariationer. Behov av större andel förnybar energi och energibesparingar överlag samt minskade transporter.
Giftfri miljö. Generella problem med föroreningar, främmande ämnen, nano-/mikroämnen, läkemedelsrester mm i avloppet. Dricksvattenledningar släpper höga halter koppar till
slammet.
Uppströmsarbete. Viktigt med att ta itu med problem vid källan och att avloppet används
på rätt sätt. Källsortering av avloppsfraktioner.
Enskilda avlopp. Gotland har en utspridd bebyggelse med stort antal enskilda avlopp.
Stort behov att ta fram system för att mer lokalt kunna omhänderta avloppsfraktioner och
minska transporterna. Ofta dåliga förutsättningar att släppa ut blandat avloppsvatten i
mark.
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Utveckling. Upphandla utförare som entreprenörer, lantbrukare och konsulter för framtagande av hållbara kretsloppssystem och infrastruktur.
Krav och begränsningar. Branschregler för spridning att ta hänsyn till. Vad får man
sprida på våra åkrar idag och i framtiden?
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3. Mål
Följande mål ska styra den framtida hanteringen av avloppsvatten på Gotland:






Kretsloppsprincipen ska vara en naturlig del i planeringsarbetet vid all exploatering på
Gotland.
Renare kretslopp. Flöden från vatten och avlopp ska hållas fria från oönskade ämnen
och hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt.
Näringsämnen ska bevaras i kretslopp. Så mycket som möjligt av all växtnäring från
normala hushållsavlopp ska återföras till produktiv mark på Gotland.
Bevara den naturliga vattenbalansen. Den naturliga grundvattennivån ska inte mer än
nödvändigt påverkas i samband med exploatering och ny bebyggelse.
Den kommunala VA-verksamheten på Gotland ska vara självförsörjande på egenproducerad förnybar energi.
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3.1 Strategier och riktlinjer
S 1. Anläggningar bör utformas och placeras så att kretsloppsystem underlättas och transporter minimeras
S 2. Näringsämnen i avloppsvatten och slam ska ses som en resurs och återföras till produktiv mark
S 3. Renat avloppsvatten ska ses som en resurs och om möjligt behållas på land
S 4. Kretsloppen ska vara långsiktigt hållbara
S 5. Hushållning med resurser
S 6. Avloppslösningar ska vara robusta, lättskötta och arbetsmiljövänliga
S 7. Möjlighet till egenproducerad, förnybar energi ska beaktas på alla VA-anläggningar
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S 1. Anläggningar bör utformas och placeras så att kretsloppsystem underlättas och transporter minimeras

I planläggning och exploatering ska kretsloppslösningar undersökas, utredas och prioriteras.







Ju renare avloppsfraktion från början desto lättare till kretslopp. Möjlighet till uppdelning av avloppsfraktioner ska beaktas vid byggnation och planeringsarbete.
Möjlighet till bevattningsdammar som en resurs till närliggande jordbruk skall utredas i
planläggningen av avloppsanläggningar.
Region Gotland ska undersöka möjlighet till samverkan med andra aktörer, till exempel
lantbrukare som har avsättning för avloppsfraktioner. Infrastruktur för biogas, fjärrvärme med mera ska beaktas i samband med ny- eller ombyggnation av VA-anläggningar.
Vid nybyggnation av VA-anläggningar kan hustak med fördel användas för solenergi.
Fraktioner ska alltid ha en naturlig avsättning, kvittblivning är aldrig aktuellt.

S 2. Näringsämnen i avloppsvatten och slam
ska ses som en resurs och återföras till produktiv mark

I arbetet med att återföra avloppsslam till jordbruket är det viktigt att vara medveten om
och ta hänsyn till branschkrav och involvera branschorganisationer.
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De större kommunala reningsverken bör Revaq-certifieras för att underlätta och kvalitetssäkra återföring av avloppsslam till produktiv mark.
Avlopp från enskilda fastigheter från slutna tankar och slamavskiljare kan efter behandling återföras till produktiv jordbruksmark i så kallade lokalt-/eller eget omhändertagande med dispens från enhet Miljö- och Hälsoskydd.
Ett ytterligare sätt att återföra näring till jordbruksmark är via de avloppsdammsystem
som finns på Gotland, den så kallade ”Gotlandsmodellen”.
Region Gotland bör verka för att få till stånd mer lokal uppsamling, behandling och
spridning av slam och slutna tankar i större sammanhang, på ett kretsloppsanpassat
sätt. Slamhanteringen på Fårö är ett exempel.

S 3. Renat avloppsvatten ska ses som
en resurs och om möjligt behållas på land





Våtmarker och liknande bör om lämpligt planeras in som ett sista naturligt poleringssteg i avloppsreningen.
När det kan anses lämpligt och säkert ska renat avloppsvatten infiltreras i mark.
Tillhandahållande av avloppsvatten till bevattning ska i möjligaste mån vara ett alternativ i framtida avloppslösningar, i enlighet med LAV.
Det kan även vara åtgärder för att återanvända avloppsvatten, takvatten och dagvatten:
till exempel till toalettspolning.
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Alternativa framtida lösningar är till exempel att renat avloppsvatten kan renas med
membranteknik till dricksvatten.

S 4. Kretsloppen ska vara långsiktigt hållbara

Kretsloppen får inte ackumulera betydande mängder föroreningar, orsaka försämrad vatten- eller luftkvalitet eller bidra till klimatpåverkan.









Vid val av material på ledningar och liknande ska sådant material väljas som inte förorenar VA-flödena. Ledningar av koppar bör undvikas.
Uppströmsarbete och information till allmänhet angående korrekt användning av avloppssystemet ska vara ett ständigt pågående och prioriterat arbete från regionens sida.
Miljöteknik som behandlar problematiken med läkemedel i avloppet ska beaktas.
Hanteringen av avloppsvatten får inte på ett negativt sätt påverka människors hälsa eller miljön.
Slam från större kommunala reningsverk som sprids på åkermark ska vara godkänt enligt Revaq och komma från Revaq-certifierad anläggning.
Avloppsslam som sprids från enskilds och mindre avloppsanläggningar ska vara kontrollerat och kvaliteten ska vara känd, alternativt så ska slammet vara certifierat.
Spill och dagvatten ska i möjligaste mån skiljas åt i separerade system. Dagvatten kan
förorena avloppsslam.
Åtgärder för ett mjukare vatten där vattnet nu är hårt bör uppmuntras som en del i arbetet med att få bukt med kopparhalten i slammet, eftersom det anses att vattnets hårdhet är en stor orsak till höga halter av koppar.

S 5. Hushållning med resurser
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Regionen ska förespråka snålspolande, energisnåla och källsorterande avloppssystem där så är lämpligt och utifrån platsens förutsättningar. Lösningarna ska vara resurseffektiva och därför bör hela hanteringsförfarandet beaktas. Detta gäller både enskilda
och kommunala avlopp.
Regionen ska uppmuntra till mer lokala kretslopp av avloppfraktioner.
Transporter minimeras genom till exempel bättre logistik, smartare lokalare hantering
eller genom att slamavvattnande slambilar används.
Att samla upp renat avloppsvatten och liknande till bevattning bidrar till en direkt besparing av vårt grundvatten.
Regionen ska arbeta för att inga avloppsfraktioner lämnar Gotland.

S 6. Avloppslösningar ska vara robusta, lättskötta och arbetsmiljövänliga



Val av teknik för små avlopp ska vara väl lokaliserade lösningar som är enkla, robusta
och resurssnåla, samt vara anpassade för en bred användargrupp.
Det ska vara enkelt att genom tillsyn och egenkontroll kontrollera avloppslösningarnas
funktion samtidigt som de ska vara anpassade för en bra arbetsmiljö.
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S 7. Möjlighet till egenproducerad,
förnybar energi ska beaktas på alla VA-anläggningar

I avloppsvatten finns mycket bunden energi. Gotland har dessutom många soltimmar. Ofta
är det lönsamt och praktiskt att ta vara på den energin. Med ny teknik och produktion av
förnybar energi ska VA-verksamheten producera lika mycket energi som den förbrukar.
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Anläggande av rötkammare ska utredas vid alla större avloppsreningsverk. Även frågor
om samrötning vid biogasproduktion eller liknande samverkan ska beaktas.
På alla kommunalägda VA-byggnationer med större takytor kan solpaneler installeras.
Särskilt vid byggnation av energikrävande avloppslösningar.
Möjlighet till andra sätt att utvinna eller spara energi ska beaktas på alla VA-anläggningar.
Bevattna eller sprida näringsämnen på energigrödor för odling av biobränslen.
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4. Nuvarande system och potential till kretslopp

Nedan visas översiktliga bilder på hur avloppssystemen kan se ut i dag. Här visas även de
vägar som har potential till kretslopp, gröna och de lösningar som man kanske bör undvika,
röda.

Enskilt avlopp
Fastighet

Dagvatten
(Enligt dagvattenstrategin)

Enskilda avlopp
Gemensamma avlopp
Mindre reningsverk

Blandat avloppsvatten

Separerade system

BDT + WC

BDT

Slamavskiljning
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Inf ltration/
markbädd

Renat vatten till
mark eller
bevattning

WC

Torra och
separerande
system

Sluten tank

Urin/fekalier

Framtida kretsloppssystem för omhändertagande av fraktioner

Kommunalt
reningsverk

Lokalt
Omhändertagande

Lösning som vi uppmuntrat till fortsatt användning av

Fastlandet

Eget
omhändertagande

Lösning som vi vill minimera/avveckla
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H+ området i Helsingborg. Framtida system med uppdelning av avloppsfraktioner och
omhändertagande av fraktionerna (Källa NSVA AB, Helsingborgs stad och Gertrud och Söner)

4.1 Nuläge och utvecklingsmöjligheter
Separering av avloppsfraktioner

Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-03-27

På samma sätt som avfallssorteringen infördes i Sverige bör nu avloppshanteringen gå i
samma riktning. Vi har befintliga system för de kommunala avloppen. Idag blandas oftast
avloppsfraktioner i den etablerade infrastrukturen som senare blir omöjligt att separera, vilket leder till att fel ämnen kan hamna på fel plats. Att åtgärda detta innebär ett stort arbete
och är en kostsam omställning som kommer ta många år, under förutsättningen att vi kommer igång med anläggandet av källsorterande system nu. Separering av avloppsfraktionerna
leder till renare och mer koncentrerade fraktioner som gör sådana lösningar mer kostnadseffektiva, samtidigt som rätt sak hamnar på rätt plats.
Framkomliga vägar kan vara punktåtgärder i befintliga enstaka byggnader eller att man satsar helhjärtat i hela stadsdelar som kommande Visborg, så som man till exempel gör i
Helsingborgs H+-område, se bild ovan. Man kan se till att förberedelse för flera ledningar
ut blir standard vid nybyggnation. Det innebär en mindre extrakostnad som dock ger stora
möjligheter framöver.
När det gäller enskilda avlopp och mindre avloppsanläggningar finns här mycket hög potential för källsortering och kretsloppsanpassade system. Här kan väljas avloppslösning utifrån önskemål och platsens förutsättningar, samtidigt som man kan välja lösningar som är
anpassade för mer lokala kretslopp. Mindre kretslopp kan i vissa fall ske på den egna tomten eller att närliggande lantbruk hämtar fraktioner för spridning, eller för kommande in-
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samlingssystem. Det måste dock framöver tas fram system för omhändertagande, behandling och återföring, vilket saknas idag. Här har Region Gotland det fulla ansvaret att se till
att avloppsfraktioner från gotländska bostäder kan tas om hand på ett kostnadseffektivt
och miljömässigt bra sätt. Samtidigt skapas förutsättningar genom att vi upphandlar utförare som kan hantera och ha avsättning för avloppsfraktioner som resurs.
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Biogas

Av biogasen som Visby reningsverk producerade 2016 användes ca hälften i verket. Resterande gas såldes ut på biogasnätet och genererade därmed en inkomst till regionen. Utan att
ha med anläggningskostnaden ger rötningen en inkomst på ca 700 000kr/år från försäljning
av biogas. Dessutom får man en besparing på ca 1,4 miljoner kr/år som beror på minskad
slammängd efter rötning samt minskade fjärrvärmekostnader. Gasen som säljs blir drivmedel till fordon och resten går till fjärrvärmenätet. Det finns många andra vinster med att
röta slam från avlopp. Först och främst är biogas en förnybar och klimatneutral energikälla.
I termofil rötning hygieniseras slammet vilket innebär att skadliga bakterier och dylikt
oskadliggörs, vilket underlättar återföring av slammet till produktiv mark. En ytterligare
fördel med rötning är att slammet blir till en rötrest som luktar betydligt mindre och som ur
arbetsmiljösynpunkt mycket lättare att hantera. Kostnaden för driften av rötkammaren på
Visby reningsverk uppskattas till ca 100 000kr/år.
Det innebär såklart en stor investering att anlägga en rötkammare och mängden tillgängligt
rötsubstrat från avlopp kan vara en begränsande faktor för att få ihop lönsamheten. Möjligheter att samröta med andra substrat kan dock göra det hela mer kostnadseffektivt.
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Slamhantering

I dag skickas latrin och slam från avlopp till fastlandet där det bland annat används till jordtillverkning. Kostnaden för denna hantering av avloppsslam är stor. Bara slamkostnaden
från Visby Avloppsreningsverk uppgick till ca 3 miljoner kronor år 2016. Då avloppsreningsverket Revaq-certifierades våren 2017 sjönk den kostnaden för slammet från verket
med nästan 40 procent. Denna kostnad kan troligtvis sjunka ytterligare om slammet tas
emot av Gotlands bönder. Om så sker sluts även kretsloppet för näringsämnen. Målet är
att all hantering av avloppsfraktioner ska ske på Gotland. Dock finns begränsningar på
grund av kopparhalten i slammet och andra krav, främst från livsmedelsbranschen, som
försvårar återföringen till åkermark.
Solceller på VA-anläggningar

Det är passande att använda solenergi i vatten- och avloppssammanhang. VA-anläggningar
producerar som mest dagtid då solen skiner och det är då solcellerna genererar energi. Under den ljusa sommarperioden, då det är torrt och turistsäsongen är i gång går VA-anläggningarna ännu mer på högvarv, vilket ytterligare pekar på hur passande solceller är i detta
sammanhang. Att installera solceller innebär en anläggningskostnad som bör ha betalat sig
efter ca 15 år. Anläggningens garanti gäller vanligtvis i 25 år. I verkligheten är livslängden
på solcellsanläggningen mycket längre. Man bör kunna förvänta sig minst 10–20 år ”gratis”
miljövänlig el vilket borde anses som en mycket miljömässig och kostnadseffektiv insats.
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Systemlösningar för enskilda avlopp

Det finns i dag en mängd avloppslösningar för fler eller enstaka fastigheter. Man kan här
välja system som separerar avloppsfraktioner för att omhänderta på den egna fastigheten,
till exempel urin, fekalier eller slam, alternativt kan lokala lantbrukare tömma och sprida på
lämplig åkermark. Man kan också ta omhand det renade avloppsvattnet för egen bevattning. Enda kriteriet för sådana lösningar är att det ska finns avsättning för detta och att
lämplig utrustning för hanteringen finns att tillgå. Detta kontrolleras vid tillståndsprövningen för avlopp eller vid dispensansökningar om eget- eller lokalt omhändertagande.
Redan idag är det krav på att använda extremt snålspolande toalett med mindre spolmängd
än 1 liter per snittspolning när man installerar en sluten tank för uppsamling av klosettvat-
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ten. Genom att få ner vattenförbrukningen koncentreras näringsämnen som då ger ekonomi till hanteringen av denna fraktion och en mer eller mindre eftertraktad produkt.
Slutna tankar är i dag en vedertagen lösning för alla fastigheter, befintliga som nybyggda.
Det som tidigare var mer som en nödlösning är idag en permanent lösning för både permanentboende och för boende del av år. Genom att samla upp WC-spillvatten kan man
många gånger bebygga platser som annars inte skulle vara lämplig att exploatera ur utsläppssynpunkt. Vid ny- och ombyggnation rekommenderas så kallade ”två rör ut” vilket
möjliggör att välja vilken avloppslösning som helst och att när som helst senare välja en annan som kanske passar bättre om förutsättningar förändras eller om fastigheten byter ägare.
Ett tänkbart scenario kan vara som följer: En enskild fastighet, befintlig som nybyggd. Fastighetsägaren ”vill ha” en standard i huset där man kan bo året runt och ha tillräckligt
bra komfort. Idag använd huset endast för fritidsboende. Fastighetsägaren ”måste ha
vattentoalett”. På plats kan konstateras att markens egenskaper tyvärr är av för dålig beskaffenhet för att utsläpp från vattentoalett är aktuellt. Men man kan däremot infiltrera
renat BDT-vatten (Bad-, disk- och tvättvatten) i marken.
Fastighetsägaren installerar en sluten tank för WC-spillvattnet med en extremt snålspolande toalett. BDT-vattnet renas via en slamavskiljare och en markbädd vidare till en
damm där det renade vattnet samlas upp. Eftersom fastigheten har stort behov av att
bevattna de odlingar som finns så kommer det väl till pass för bevattning av denna eftersom fastighetens vattentäkt ofta sinar sommartid.
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Regionen eller därav upphandlad entreprenör kommer och tömmer den slutna tanken
och slamavskiljaren. Slammet körs till en närliggande lokal behandlingsanläggning och
rötas till biogas. En stor del av Gotlands bilflotta är nu gasdrivna fordon och samtliga
kör på lokalt producerad biogas, resterande fordon är elbilar och laddas via egna solcellspaneler på garagetaken och via gotländsk vindel. Alternativt kommer en lantbrukare och hämtar slammet för spridning på lämplig åkermark i närheten.
Vattnet i vattentäkten räcker numer hela året om, möjligen har fastighetens snålspolande system och bevattningen med renat BDT-vatten i stället för grundvatten bidragit
till detta. Inte heller har dricksvattnet i brunnen varit otjänlig sedan toaletten kopplats
om till tanken. Med denna lösning finns nu möjligheter att bygga hus i närområdet även
för andra fastighetsägare.
Avloppsdammar ”Gotlandsmodellen”

På flera ställen på ön går det kommunala avloppsvattnet ut i dammsystem. Den så kallade
”Gotlandsmodellen” avser en process med biologiska avloppsdammar (biodammar) vilket
innebär att avloppsvattnet sedimenteras i fördammar, sedan lagras spillvattnet cirka ett
halvår i flera stora dammar varefter näringsämnen såsom kväve och fosfor kan återföras till
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åkrar med bevattning. Dammarna som togs i bruk 1985 har visats fram som ett sätt att ekologiskt rena spillvatten och som en metod att omhänderta fosfor. Problem har förekommit
med att dammarna blir överfulla, främst på grund av tillskottsvatten.

”Gotlandsmodellen” Ett par av Romadammarna. Total bevattningsbar yta är 350 ha.

Det ekonomiska att ta hänsyn till här är att ställa kostnaden för nödvändiga dammsystem
mot anläggande av motsvarande reningsverk samt drift på dessa anläggningar. Viktigt är
även att VA-huvudman har rådighet över den delen av anläggningen som behövs för att
uppfylla LAV och att det finns en garanterad avsättning eller alternativ avledning av vattnet. Rening i dammarna kan anses vara en kostnadseffektiv avloppslösning och erbjuder
stora möjligheter till kretslopp av näring och vatten. Mervärden kommer i form av gynnsamma miljöer för fågelliv och biologisk mångfald.
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Kretslopp vid nybyggnation

Kraven på avfallshanteringen ökar; att minska mängderna, att återbruka och återvinna
material och energi blir allt viktigare. De senaste årens utveckling mot ökad källsortering
ställer allt högre krav på regionen att se över sin avfallshantering framför allt från bostadsbebyggelse till mer hållbar hantering. Det gäller allt avfall, inklusive avloppsfraktioner.
Plan- och bygglagen och Lagen om allmänna vattentjänster ger idag VA-huvudmännen utrymme att utnyttja annan teknik än den idag förhärskande. Det vill säga att det inte finns
något hinder för att jobba med frågor i syfte att utveckla system och infrastruktur, och att
fasa ut åldrad teknik. Enligt Boverket* ska hänsyn tas till avfallshantering och kretslopp i
lov- och byggprocessen, det vill säga att det i översiktsplaneringen bör redovisas att mer
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traditionell hanterings ses över och att övergång till att mer källsorterande system förespråkas. Alla kommuner ska ha en avfallsplan som omfattar samtliga avfallsslag och regleras i
Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:2.
Regionen ska vid planering och bygglovsprövningar alltid informera om bästa materialval
och andra insatser för uppströmsarbete, samt erbjuda rådgivning i energi och kretsloppsanpassning för att skapa möjligheter till bra och hållbara kretslopp.
Det saknas idag mer eller mindre mandat för tjänstemän i kommunerna att uppmuntra och
ställa krav utifrån kretsloppsperspektiv vid planering samt vid bygglovsfrågor. Det vill säga
som att ställa krav på källsorterande system som till exempelvis tvårörssystem vid all nybyggnation för att möjliggöra kretslopp av näringsämnen och vatten. Källsorterande uppsamlande system möjliggör samtidigt byggnation på platser som annars inte skulle vara
möjliga, vilket är positivt ur exploateringssynpunkt. På vissa platser på Gotland råder ett
högt byggtryck, ofta är det VA-delen i bygglovet som begränsar om man får bygga eller
inte.
Miljöbalkens tillämpningar, intentioner och vilka krav på att kretslopp ska uppfyllas kan behöva förtydligas som ett led i att forma våra allmänna VA-system med näringsämnenas
kretslopp i fokus, både vid om-/nybyggnation och vid exempelvis stambyten i befintligt
fastighetsbestånd. Det gäller för så väl enskilda bostäder som för flerbostadshus i stadsmiljö.
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* http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/klimatpaverkan-ochoversiktsplanering/klimatsmart-resursanvandning/skapa-infrastruktur-for-atervinning/
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5. Genomförande
5.1 Ansvar
Flera enheter och förvaltningar inom Region Gotland ansvarar för att kretsloppsfrågorna
implementeras i planeringsarbetet och samhällsutvecklingen i stort, dvs. använder sig av de
antagna strategiska dokument som antagits av Regionfullmäktige. Alla respektive nämnder
ansvarar för att hålla befintliga eller kommande viljeinriktningar dvs uppdatera riktlinjer
och policies så att de går i linje med strategins budskap. Fördelaktig är att skapa ett forum
internt med förhöjd kompetens vad gäller kretsloppslösningar med medlemmar från de
olika enheterna.

5.2 Fortsatta arbetet
Följande åtgärder föreslås för att implementera strategin på en övergripande nivå:







Införliva kretsloppsstrategin i VA-planen.
Samordna strategin med nya Vision Gotland 2030, Miljöprogram för Region Gotland,
biogasstrategin, energiplanen och liknande styrdokument som är beslutade av berörda
nämnder.
Tillvägagångssätt för att få utvecklingen i rätt riktning kan vara att med taxor och avgifter styra mot kretsloppsanpassade lösningar eller att det i utredningar ska redovisas hur
man tänkt på kretsloppsanpassning. I större exploateringssammanhang skulle det kunna
ordnas tävlingar för exploatörer med kretsloppstema.
Goda exempel ska lyftas fram och saluföras till alla på Gotland (inklusive näringslivet)
och de som verkar här.

Följande punkter bör Region Gotland arbeta vidare med gällande kretslopp:





Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-03-27







Ta fram en kravspecifikation för kretsloppsanpassning i regionens egna projekteringar.
Få till stånd mer lokala kretslopp och omhändertagande av avloppsfraktioner.
Erbjuda lantbrukare rollen som kretsloppsentreprenör och part i Region Gotlands organisation för hämtning, lämning och omhändertagande av avloppsfraktioner.
Minska de kommunala reningsverkens hantering av slam från enskilda avlopp.
Vägleda fastighetsägare/byggherrar och tydliggöra Region Gotlands inriktning att välja
lösningar som är kretsloppsanpassade där det är lämpligt.
Utreda möjligheten till att ställa generellt krav på separerande system vid nybyggnation,
som möjliggör befintliga och framtida kretsloppslösningar. Detta bör även tas i beaktande vid om- och tillbyggnation.
Använda vattenresurser så minimalt som möjligt.
Att inom kort få igång en pilotanläggning för hantering av slam från avlopp.
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För att komma igång med implementeringen av kretsloppsstrategin bör berörda enheter arbeta fram mallar, checklistor och andra hjälpdokument som kan behövas för att på ett rutinmässigt sätt behandla kretslopp i VA i just sin verksamhet. Dokumenten utformas efter
enheternas olika behov och det kan till exempel handla om:




Checklista för kretsloppsåtgärder i planprocessen.
Lista på lämpliga/olämpliga byggmaterial.
Checklista/informationsdokument om kretsloppslösningar/möjligheter i VA-sammanhang.

5.3 Uppföljning
Ett förslag är att de som är inblandade i kretsloppsfrågor på de olika enheterna möts med
jämna mellanrum, 1–2 gånger/år, och diskuterar frågor angående kretslopp i VA. Enhetschef för miljö- och hälsoskydd sammankallar till möten.
Exempel på frågor att diskutera:







För- och nackdelar med kretsloppsstrategin för VA och hur man använder den i dagliga
arbetet.
Fördelar och nackdelar med olika avloppslösningar som används i Regionen
Omvärldsanalys. Vilken tillgänglig teknik finns att tillgå?
Möjliga vägar för att ställa om infrastrukturen till mer källsorterande VA-system.
Undersöka hur samarbetet med utomstående aktörer går, till exempel slamdispenser,
bevattningssystem och upphandling för transport och utförande.
Kort om uppströmsarbete och arbetet med certifieringar, till exempel Revaq.

Frågorna som tas upp under dessa möten blir lämpligen underlag till arbetet med revideringen av strategin.

5.4 Revidering
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Regionfullmäktige beslutar om revidering. I uppdrag från regionstyrelsen har regionstyrelseförvaltningen ansvar för att kretsloppsstrategin för VA revideras. Revidering ska ske vart
fjärde år eller vid behov. Respektive nämnd påkallar behov av revidering.
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6. Begreppsförklaringar
ARV: Avloppsreningsverk.
BDT: Bad-, disk- och tvättvatten.
Hygienisering: Avdödande av skadliga bakterier, parasiter med mera.
Infiltration: (här) Vattnets nedträngande i marken.
LAV: Lag om Allmänna vattentjänster (VA-lagen).
Markbädd: En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning men reningen sker i ett
uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager. I botten på sandlagret samlas
det vatten som inte rinner vidare ner i marken och leds exempelvis ut till ett dike.
Poleringssteg: Ett sista ”extra” efterbehandlingssteg i vattenreningen, se exempel Alhagen
i Nynäshamn.
Revaq: Ren växtnäring från avlopp, kvalitet (quality). Certifieringssystem för kommunala
reningsverk, för återföring av näringsämnen från avlopp.
Rötning: Biologisk nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Ur processen får man
bland annat metangas.
Termofil rötning: Rötning i 55 grader Celsius.
Uppströmsarbete: Innebär att man arbetar för att stoppa miljögifter och skräp redan vid
källan så att det aldrig hamnar i vårt vatten, inte ens i avloppsvattnet.
VA: Vatten och Avlopp.
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Vattenbalans: Inom hydrologin används begreppet vattenbalans för att uttrycka det faktum att vattenmängden är oföränderlig, att tillförseln är lika stor som summan av bortförseln.

23 (27)

Region Gotland
Teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kretsloppsstrategi för vatten & avlopp

7. Bilagor
Bilaga 1. Lagar och Styrdokument
Regionen har som planmyndighet, tillsynsmyndighet och i sin roll som huvudman för den
allmänna VA-försörjningen ett tydligt ansvar för att miljömålen ska nås.




Miljöbalken, MB Skyddslagstiftning, tillsynsprocessen, tillståndsgivning.
Lag om allmänna vattentjänster, LAV Reglerar huvudmannaskapet, taxefrågor, användande av allmän va-anläggning mm.
Plan och bygglagen, PBL Planeringslagstiftning, reglerar plan- och bygglovsprocessen.

Slam från reningsverk och avlopp klassas som avfall och styrs därför av avfallsförordningen
och lokala föreskrifter. Om slam ska spridas på åkermark regleras detta även av Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1994:2) och Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62).
EU:s Ramdirektiv för avfall

I avfallsdirektivet lyfter man fram avfallshierarkin som prioriteringsordning för lagstiftning
och politik på avfallsområdet:
Avfallshierarki:






Förebyggande
Återanvändning
Materialåtervinning
Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
Bortskaffande

Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.
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Generationsmålet, de nationella miljömålen och de globala miljömålen

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser.”
Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom
en generation efter att systemet infördes år 1999. I regeringens proposition 2000/01:130
”Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier” preciserades att generationsmålet skulle
vara uppfyllt år 2020.
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Miljöpolitiken ska fokusera på att:








Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att
långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas
hållbart.
Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
En god hushållning sker med naturresurserna.
Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.
Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem
som möjligt.

På ett toppmöte i FN i september 2015, antogs de globala målen för hållbar utveckling. Av
dessa kan i detta sammanhang främst nämnas ”Hållbar energi för alla” och ”Hållbar konsumtion och produktion”.
Vision Gotland 2025

2008 antog dåvarande kommunfullmäktige ett nytt regionalt utvecklingsprogram för Gotland, Vision Gotland 2025. Dokumentet är strategiskt övergripande och utgör basen för
andra planer och program med bäring på utveckling av regionen. Ett av de fem övergripande målen är att Gotland ska vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.
Bland de målbilder och strategier som nämns i dokumentet finns ett par med koppling till
vatten, hållbar energiförsörjning och kretslopp.
Miljöprogram för Region Gotland

I Region Gotlands miljöprogram från 2015-11-23 berörs alla de fyra fokusområden i programmet. Det övergripande målet härrör ur Vision 2025 ovan:
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Fokusområde 1 ”Energi och klimat”. Gotland är en världsledande ö-region och visar
vägen till ekologisk hållbarhet.
Fokusområde 2 ”Vatten”. Rent grundvatten, god status för ytvatten på hela Gotland
och en levande Östersjö.
Fokusområde 3 ”Lätt att göra rätt – Hållbara val”.
Fokusområde 4 ”Naturen brukas hållbart”. Ekosystemtjänsterna värnas och biologisk mångfald bevaras.
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Biogasstrategi och handlingsplan biogas för Region Gotland 2014–2019

Biogasproduktion och användning av biogas som fordonsgas ska bidra till mål i Vision
2025 och energiplan 2020. För att nå målen kan Region Gotland stimulera nya biogasanläggningar genom att ta initiativ till projekt där egna substrat från avfall och avlopp kan förädlas och därmed bidra till produktion.
Energiplanen 2020

Antagen av Regionfullmäktige 16 juni 2014.
Energiplanen har höga mål men också konkreta förslag framför allt för att få fart på en omställning präglad av långsiktig hushållning.
Övergripande mål:

Lokala tillgångar på förnybar och återvunnen energi motsvarar hela energianvändningen i
det gotländska samhället, inklusive industrins behov.
Förutom det övergripande målet nämns bland annat förnybarhetsbarhetsmål där lokalproducerad förnybar energi skall öka, klimatmål där utsläpp av klimatpåverkande gaser skall minska
och effektiviseringsmål som handlar om energihushållning.
Översiktsplan – Bygg Gotland 2010–2025

Det konstateras i översiktsplanen att ”För att uppnå ett uthålligt samhälle krävs på sikt att
nuvarande VA-system ersätts med mera kretsloppsanpassade lösningar.” (s.103)
VA-strategi och VA-plan
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En ny VA-strategi antogs 2017 av Regionfullmäktige. Strategin kommer att följas av en
omfattande VA-plan med flera delplaner. Tanken är att kretsloppsstrategin ska införlivas i
VA-planen efter antagande i Regionfullmäktige.
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Bilaga 2 Extern finansiering
”Var finns pengarna? En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen” är ett dokument som länsstyrelsen tagit fram och
handlar om stöd och bidrag för miljöarbetet. Målet med denna sammanställning är att underlätta för kommuner, föreningar, företag, vattenråd, markägare och andra aktörer som
vill arbeta med åtgärder som bidrar till våra miljömål. Sammanställningen ger en övergripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information. Framför allt handlar det om statliga stöd och EU-stöd, men även
andra stöd. Fokus på forsknings- och innovationsstöd är begränsat.
För att få den senaste informationen är det viktigt att man alltid går vidare till de länkar de
hänvisar till. RUS, länsstyrelsernas samverkansorgan i miljömålsarbetet, kommer att uppdatera denna sammanställning ungefär en gång per år.
Här nedan räknas några exempel upp som berör arbetet med kretslopp av VA-systemet.
Stöd via Länsstyrelsen:

Klimatklivet. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatåtgärder som ger en stor klimatnytta per investerad krona. Exempel kan vara återvinning av energi, satsningar på förnybar
energi med mera.
Landsbygdsprogram. Ämnat främst till landsbygdsföretagare som till exempel lantbruks-,
trädgårds- och landsbygdsföretag. Kan handla om biogas, gödsling/markvård, våtmarker/dammar med mera.
Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Målet är att minska närsaltsbelastningen till havet
samt bidra till miljövänligare fritidsbåtstrafik. Prioriterade åtgärder är bland annat kretsloppsanpassning av avloppsanläggningar och framtagande av underlag för VA-planering.
Stöd via Energimyndigheten:

El-certifikat. Alla som är producenter av förnybar el.
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Planeringsbidrag. Energimyndigheten kan ge stöd till själva arbetet med projektansökan
till ett EU-program med energirelevans.
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RS remiss - Regional vattenförsörjningsplan Gotland
Förslag till beslut

INFORMATIONSÄRENDE

Sammanfattning

Regional vattenförsörjningsplan är ett länsövergripande styrdokument som har utarbetats
av Länsstyrelsen Gotland i samarbete med Region Gotland. Dokumentet – som
utgör en del i arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten (Europaparlamentets och
Rådets Direktiv 2000/60/EG, syftar till att säkra en långsiktig tillgång till
vattenresurser för dricksvattenresurser i ett perspektiv som sträcker sig över flera
generationer. Att ta fram en regional vattenförsörjningsplan finns som en utpekad
åtgärd för länsstyrelserna i flera åtgärdsprogram t.ex. handlingsplanen för
klimatanpassning, dricksvattenutredningen och i miljömålsarbetet. Planen avser också
förutom att ta ett samlat grepp över Gotlands vattenförsörjning, visa hur
klimatförändringarna kan påverka vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv
samt peka ut de för länet viktigaste vattenresurserna och bristområdena. Vidare ska
planen stärka länets förmåga att hantera krissituationer kopplade till hot mot
dricksvattenförsörjningen.
I arbetsprocessen har tjänstepersoner på regional förvaltningsledningsnivå deltagit i
projektets styrgrupp tillsammans med representanter och processledare från
Länsstyrelsen. En projektgrupp bestående av regionala och statliga tjänstepersoner
har utgjort arbetsbasen för planens innehåll.
I dagsläget är Gotlands vattenförsörjning mycket sårbar, vilket gäller både kvalitet
och kvantitet samt allmän och enskild vattenförsörjning. På Gotland finns också
olika typer av näringar, där jordbruket, sten- och livsmedelsindustrin tillsammans
med besöksnäringen är de viktigaste. Samtliga näringar är beroende av tillräckligt
mycket vatten av god kvalitet. Många har ett enskilt vatten, och är således själva
ansvariga för sin vattenförsörjning. För jordbrukets del behövs också en stor andel
bevattningsvatten. Sett i ett långsiktigt perspektiv behöver näringarna på ett annat
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sätt än idag arbeta med att trygga sin långsiktiga vattenförsörjning. Dessutom
behöver naturen vatten för att hålla vattenberoende ekosystem och arter. Redan idag
finns tydlig konkurrens om vatten i vissa områden.
Klimatförändringarna kommer leda till ytterligare ökade påfrestningar för Gotlands
vattenförsörjning. Längre torrperioder sommartid väntas, samtidigt som det
förutspås komma mer nederbörd under vinterhalvåret. Den ökade temperaturen
medför ökad avdunstning vilket i sin tur medför längre vegetationsperiod och
därmed mindre grundvattenbildning. Eftersom grundvatten redan idag bedöms vara
en begränsad resurs på Gotland så kommer klimatförändringen öka hotet mot
Gotlands vattenförsörjning.
Det kommer att krävas mycket stora insatser av både Region Gotland, länsstyrelsen
samt enskilda för att trygga den långsiktiga vattenförsörjningen. Sammantaget finns
det troligen inte en enkel lösning på Gotlands vattenproblematik, utan ett antal
lösningar och åtgärder behöver lyftas och arbetas vidare med. Planen redovisar
därför ett antal identifierade behov och åtgärder Åtgärderna kan behöva genomföras
på nationell, regional eller lokal nivå, troligen i ett samspel och på olika sätt. Planen
identifierar endast behovet av åtgärder, och inte finansieringen av dem.
Ska Gotland klara av dagens och kommande utmaningar med vattenförsörjningen
kommer det krävas ett gemensamt ansvar på alla nivåer i samhället. Det kommer att
krävas stora insatser av både Region Gotland, Länsstyrelsen, företagare, enskilda
samt nationella myndigheter för att trygga den långsiktiga vattenförsörjningen på
Gotland. Vidare är en politisk förankring avgörande för att den regionala
vattenförsörjningsplanen ska få genomslag regionalt. Det är därför önskvärt att
Region Gotland, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket,
SGU samt SMHI ställer sig bakom planens inriktning, behov och kan godkänna de
myndighetsspecifika åtgärdsförslagen som presenteras i planen.
Byggnadsnämnden beredes 2018-03-27 tillfälle av Länsstyrelsen att senast 2018-08-13
lämna synpunkter på förslaget för beslut i Regionsstyrelsen. Av olika anledningar
utsågs aldrig någon handläggare för ärendet och svarstiden är nu utgången.
Regionstyrelsen beslutade 2018-08-30 att presidiet får i uppdrag att till Länsstyrelsen i
Gotlands län lämna reviderat upprättat förslag till yttrande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utanför den ordinarie remissgången ombetts att
senast 2018-09-17 lämna synpunkter på dokumentets innehåll.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2018-09-17 lämnat följande synpunkter till
ansvarig processledare för dokumentet.
Ärendebeskrivning

Förslag till regional vattenförsörjningsplan, framtagen av Länsstyrelsen i samarbete med
Region Gotland innebär en övergripande redogörelse av Gotlands
vattenförutsättningar i form av bland annat vattenbalans dvs avrinning, nederbörd
och avdunstning, frågor kring tillgång på grundvatten och dess kvalité rörande
miljögifter, bekämpningsmedel, mikrobiologi m.m., grundvattnets möjlighet till
nybildning samt påverkan på grundvatten vid överuttag och saltvatteninträngning.
Dokumentet redogör för Gotlands vattenbehov och vattenuttag för det allmänna
nätet, enskilda anläggningar, djurhållning, övriga uttag (plus besöksnäring),
bevattning, industrins processvatten och kalkindustrins länshållning,
grundvattenberoende ekossystem – Natura 2000 samt LAV – lagen om allmänna
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vattentjänster. Planen tar också ansats för ett framtidsperspektiv utifrån ovan
beskrivna behov.
Framtidsperspektivet redogör för klimatförändringar enligt SMHIs klimatanalyser för
Gotlands län, vilka beskriver dagens och framtidens klimat baserat på observationer
och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar; begränsade utsläpp (RCP 4,5)
respektive fortsatt höga utsläpp (RCP 8,5). Klimatförändringarna kommer medföra olika
effekter på grundvattnet i olika delar av Sverige där de sydöstra delarna förväntas
drabbas hårdast. Moduleringar visar att grundvattenbildningen kommer att minska
volymmässigt samtidigt som det kommer att bli längre perioder med sjunkande
grundvattennivåer under sommarhalvåret med ökad konkurrens om
vattenresurserna. Sammantaget gör detta att påverkan bedöms bli som störst på
tillgången i de grundvattenmagasin som har den minsta marginalen, dvs. där det råder
en knapp tillgång redan idag. Vilket i dag redan är rådande förutsättningar för stora
delar av Gotland.
Planen redogör för vilka vattenresurser inom länet som bör prioriteras, som bedöms
vara av regionalt intresse för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning. 25
allmänna vattentäkter har sedan början av 90-talet av olika anledningar lagts ned. De
flesta av dessa nedlagda vattentäkter har antingen varit förorenade på ett eller annat
sätt, vilket än tydligare visar på hur viktigt arbetet med att skydda vattentäkterna är.
Planen redogör också för bristområden där möjligheterna till kvalitativt och
kvantitativt tillräcklig dricksvattenförsörjning är begränsad till följd av områdets
naturliga förutsättningar t.ex. områden med tunna jordlager där markens
vattenmagasinerande förmåga är begränsad och extra känsliga för både
grundvattenbildning och föroreningstransporter. Planen identifierar t.ex. behov av att
analysera utbyggnad av den allmänna vattenförsörjningen. Även potentiella hotbilder
och påverkan från t.ex. hushåll, täktverksamhet, vägar, jordbruket
(bekämpningsmedel, gödsel, drivmedel m.m.) och enskilda avlopp tas upp mer
generellt.
Vattenförsörjningsplanen anger ett antal åtgärdsförslag som kan behöva genomföras
på nationell, regional eller lokal nivå.

Exempel (i urval) på åtgärdsförslag där Region Gotland anges som ansvarig
myndighet


Säkra distributionen av dricksvatten
Ökad robusthet. Målet bör vara att någon av Gotlands vattentäkter ska kunna
tas ur drift en månad och leveransen av dricksvatten ska ändå fortgå utan
samhällskritiska störningar.



Nödvattenplan
Se över nödvattenplanen. Den nödvattenplan som finns idag är mer tekniskt
inriktad och visar vart tankar ska ställas upp, vilka verksamheter som ska ha
vatten först osv.



Klimatanpassa dricksvattenkedjan
Region Gotland bör i sitt kommande klimatanpassningsarbete kring den
allmänna vattenförsörjningen arbeta utifrån Livsmedelsverkets handbok
KASKAD för att säkra en långsiktigt hälsomässigt säker och jämn
dricksvattenförsörjning som kan hantera kemiska och mikrobiologiska risker
samt över och underskott av råvattentillgången.
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Utreda en kommunöverskridande VA-organisation (t ex bolagsform)
Gotland är Region Gotland VA-huvudman och ansvarar för Gotlands
allmänna vattenförsörjning. Svenskt vatten visar att kommuner i större
organisationer klarar arbete kopplat till planering, strategier och organisation
bättre, jämfört med kommuner av motsvarande storlek med egen VAorganisation. Planen anger att vinster skulle kunna göras genom en
kommunöverskridande VA-organisation (tex bolagsform). Till exempel bör
ökade miljökrav, klimatanpassning, krisberedskap, finansiering och
kompetensförsörjning vara områden där man kan samarbeta. Det finns ett
behov av att utreda Gotlands möjligheter, svårigheter och kostnader för en
kommunöverskridande VA- organisation.

Övriga exempel på åtgärder (i urval) som kan ha antingen Region Gotland och/eller
Länsstyrelsen som ansvarig myndighet är:








Tillstånd för kommunala vattentäkter
Bilda vattenskyddsområden
Tillsyn vattenskyddsområden
Vattenledningsnätet
Bevakning av dricksvattenresurser i samhällsplanering
Uppdatering av vattenförsörjningsplan
Miljöövervakning – grundvatten

Enskilda avlopp, dvs där privata aktörer själva är ansvariga men där Region
Gotland och Länsstyrelsen t.ex. har tillsynsansvar m.m.
Gotland har en mycket stor andel enskilda vattenlösningar. Enskild vattenförsörjning
har också ett företagarperspektiv eftersom många småföretagare på landsbygden är
beroende av enskild vattenförsörjning. De areella näringarna, besöksnäringen samt
kalkindustrin, är alla starkt beroende av vatten. Sett i ett långsiktigt perspektiv
behöver dessa näringar på ett annat sätt än idag arbeta med att trygga sin långsiktiga
vattenförsörjning.
Exempel på viktiga åtgärder som rör enskild vattenförsörjning genom planering,
styrning, tillstånd och rådgivning är:


Vattenrådgivare
Rådgivningen ska vara oberoende, och bör genomföras på liknande sätt som
Region Gotlands energi- och klimatrådgivning. Rådgivaren kan hjälpa till med
tips kring enskild vattenförsörjning, hur hänsyn tas till lokala förhållandena,
brunnsanläggning m.m. Bör ej vara samma som tillståndsprövaren.



Tillstånd nya vattentäkter
På grund av de tidigare problem som beskrivits kring enskild
vattenförsörjning, klorid, överuttag och mikrobiologi bör Region Gotland
införa tillståndsplikt för enskilda vattentäkter över hela Gotland. I
miljöbalken finns möjligheten för kommunerna att föreskriva tillståndsplikt
för anläggandet av nya grundvattentäkter och energibrunnar. Tillstånd som
avses här är inte detsamma som tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för
grundvattenuttag. Avsikten är att tillståndet inte ska medföra större
utredningsinsatser såsom miljökonsekvensbeskrivningar eller långvariga
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provpumpningar. Tillstånd för anläggandet av nya grundvattentäkter prövas
av miljö- och hälsoskyddsnämnden. I kommuner med liknande problematik
har tillståndsplikt använts som ett verktyg (tex Värmdö, Kungälv och
Lysekil). Att införa tillstånd för nya vattentäkter görs t.ex. i syfte att påverka
olämplig lokalisering, påverka upptagsteknik, tätningskrav m.m.


Vattenbesparande teknik - information
Eftersom tillgången till vatten är begränsad och väntas minska framöver är
det viktigt att genomgående analysera möjligheter till besparing och
återanvändning av vatten. Det finns ett behov av att ta fram en
sammanfattande information kring hur man som enskild företagare kan
arbeta med vattenbesparande teknik. Insamling av vatten, hur man gör med
dräneringsvatten, osv för att förbättra vattenbalansen. Det behövs info om
teknik, samt en rangordning av nytta vs kostnad och tidsåtgång.

Exempel på Länsstyrelsens ansvarsområden (i urval)


Vattenbortledning berg- och grustäkter
Det finns ett behov av att behålla mer vatten i landskapet. Som
tillsynsmyndighet över berg- och grustäkter kommer länsstyrelsen vid
prövning av täktverksamhet arbeta efter principbeslutet att vatten som
bortleds från berg- och grustäkter inte bör lämna närområdet och pumpas
direkt till havet. Vatten som länshålls bör istället i möjligaste mån
återanvändas. Möjligheter till försiktighetsmått i form av åtgärder som
återinfiltration, dammar för uppsamling av vatten eller liknande ska utredas
av den som anmäler eller söker tillstånd.



Återskapa vattensamlingar i landskapet
Det finns ett behov av att hålla kvar vatten och fördröja ytvattnets väg mot
havet i det gotländska landskapet. Ytvattnets flödesvariationer kan dämpas
och jämnare vattenflöden kan erhållas genom till exempel smarta
dammluckor, reglerbar dränering, anlägga våtmarker på genomtänkta platser
samt igenläggning av diken högt upp i systemen. Detta bör också kunna ge en
jämnare vattentillgång, ökad grundvattenbildning och mer vattenflöden under
torrperioder. Problematiken kan tänkas öka i ett förändrat klimat varför det
också är en viktig klimatanpassningsåtgärd. Förhoppningsvis kan
våtmarkssatsningen i regeringens budget för 2018 – 2020 användas för just
dessa syften.

Planen lyfter också behovet av ett nationellt perspektiv på det gotländska
vattenbehovet t.ex. utifrån statlig medfinansiering m.m. tillsammans med andra
åtgärder där ansvaret kan ligga på andra myndigheter som t.ex. jordbruksverket.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förlag till Regional vattenförsörjningsplan för
Gotlands län är ett genomarbetat dokument med en övergripande men tydlig och
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koncis bild av såväl förutsättningar som de utmaningar ön har att möta rörande
vattenförsörjning, grundvattnets kvalitét och kvantitet m.m.
Ett förändrat klimat är i vetenskaplig konsensus redan en realitet, vilket ytterligare
förstärker behovet av att de åtgärder som föreslås i dokumentet snarast genomförs
på alla nivåer, såväl nationellt som lokalt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga
synpunkter på de redan formulerade förslagen i planen utan menar snarare att dessa
efter genomförande bör följas av ytterligare åtgärder. Vilka behov och åtgärder som
uppstår lär sannolikt visa sig efterhand. Att nuvarande ansvarsområden mellan
respektive myndighet reds ut i dokumentet bedöms positivt. Att utveckla
kontaktytorna mellan region, länsstyrelse och andra myndigheter bör vara en
utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
Eftersom åtgärdsförslagen delvis saknar detaljering, förslag på finansiering och
redogörelse för andra presumtiva hot mot genomförande – delvis ett resultat av
vatten som ett särintresse med antingen tekniska eller ekologiska förtecken snarare än
en grundläggande del i en långsiktigt hållbar samhällsplanering, anser
Samhällsbyggnadsförvaltningen att det är viktigt att vattenförsörjningsplanen blir ett
levande dokument, som ges ökad status vid prövning mellan olika statliga intressen.
Intressen vilka i sin tur har bäring på förutsättningarna för det kommunala ansvaret
att säkra en ändamålsenlig mark- och vattenanvändning.
Att i första hand arbeta med att få fram mer sötvatten som vattenförsörjning
tillsammans med vikten av relevanta vattenskyddsområden och föreskrifter utav
Gotlands grund- och ytvattentillgångar, ur både kvalitet- och kvantitetshänseende
bedöms av Samhällsbyggnadsförvaltningen ligga i linje med förslagen i den snart
antagna VA-plan för Region Gotland 2030.
För Region Gotland och Samhällbyggnadsförvaltningens blir därför det fortlöpande
genomförande av åtgärderna i VA-plan för Region Gotland 2030 av största vikt. VAplanen är framtagen parallellt med den Regionala vattenförsörjningsplanen och delar
därmed i stort samma problem-, mål- och åtgärdsbeskrivning. Byggnadsnämnden
föreslog 2018-09-12 § 180, att VA-planen på grund av sitt regionövergripande syfte
och kostnadskrävande åtgärder, antas av Regionfullmäktige framför Tekniska
nämnden. VA-planen presenterar nedbrutna delmål, åtgärder och översiktliga
kostnadsberäkningar med en högre detaljeringsgrad än vad som ges i den regionala
vattenförsörjningsplanen.
Båda dokumenten delar ett övergripande syfte att ge vattenfrågorna genomslag i
översiktsplaneringen så att frågorna om vattenförsörjning kan förankras, synliggöras
och prioriteras jämfört med andra intressen. Samhällsförvaltningen vill återigen
betona sin syn på att detsamma bör gälla statusen för den regionala
vattenförsörjningsplanen vid prövningar mellan olika statliga intressen för att
tydliggöra grundsynen på vattenfrågans dignitet vid målkonflikter och finansiering av
föreslagna åtgärder i dokumentet.
När VA-plan för Region Gotland 2030 antas kommer den regionala
vattenförsörjningsplanen – ur ett kommunalt perspektiv – sannolikt utgöra ett
sekundärt planeringsunderlag i det dagliga arbetet med samhälls- och
infrastrukturplanering, miljö och hälsoskydd och annan ärendehandläggning. Den
regionala vattenförsörjningsplanen kommer dock vara ett mycket viktigt dokument i
samarbetet med Länsstyrelsen och andra myndigheter, inte minst i fråga om
grundvattnets roll som utgångspunkt för utpekade statliga intressen som berör
Gotland, samt för statlig finansiering för många av de identifierade åtgärder som inte
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direkt faller under det kommunala ansvaret. Planen ska, och har också redan fungerat
som ett stöd i framtagandet av den nya regionala VA-planen samt den kommande
Kretsloppsstrategi för Region Gotland.

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2018-09-17
Regional vattenförsörjningsplan (länsstyrelsens dnr 537-573-16), 2018-03-27
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Förord
Länsstyrelsen i Gotlands län har genom denna vattenförsörjningsplan tagit ett samlat
grepp om Gotlands vattenförsörjning. Vatten berör alla, eftersom alla i samhället är
beroende av tillräckligt mycket vatten av god kvalitet. Utan vatten kan Gotland inte
utvecklas. Planens framtagande har skett i samarbete med Region Gotland och LRF. Vi
konstaterar att vi framöver kommer att behöva arbeta mer tillsammans och med ett
helhetsperspektiv kring allmän och enskild vattenförsörjning, jordbrukets och industrins
vattenbehov samt ekosystemens behov av vatten.
Hur ser då vattenförsörjningen och vattenbehoven ut på Gotland om 30 år? Det är en stor
och komplex fråga som inte bara handlar om vatten, utan om hur vi bygger, odlar, lever
och planerar vårt samhälle. Planen ska användas som ett underlag vid bland annat
samhällsplanering, miljö- och hälsoskydd, prövning och klimatanpassning. Som ett första
steg i en hållbar och säker vattenförsörjning pekas de vattenresurser ut som är särskilt
viktiga nu och för kommande generationer. I planen redovisas också ett antal åtgärder,
som bedöms vara av stor vikt att arbeta vidare med.
På Gotland är vattenfrågan ständigt aktuell, och prioriteras högt, men den har aldrig varit
så diskuterad som under de senaste åren. Vi har upplevt rekordlåga grundvattennivåer
både sommaren 2016 och 2017, samtidigt som det hösten 2017 kom betydligt mer
nederbörd än normalt på mycket kort tid. Vi kommer allt oftare framöver få se dessa
växlingar i väder, och myndigheter, företagare och enskilda behöver kunna hantera både
torka och översvämningar.
Det finns inte en lösning på Gotlands vattenproblem, utan många olika åtgärder bör
byggas ihop till en helhetslösning. I torkans spår har nu flera projekt startats upp, både
nationellt, regionalt och lokalt, vilket bedöms vara till stor nytta för Gotlands
vattenförsörjning. Särskilt viktigt blir diskussionen kring statliga finansieringar kopplat
till olika typer av grundvatten och dricksvattenåtgärder.
Vatten är för oss alla på Gotland en framtidsfråga.

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

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

1

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

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

8

Fördelning av vatten i torkans spår – Havs och vattenmyndighetens rapport 2018:03

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

=

Nederbörd

- Avdunstning

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

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

Sveriges hydrologi – grundläggande hydrologiska förhållanden- SMHI/Svenska Hydrologiska
Rådet. 1993.
4
Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige. Rapportering av regeringsuppdrag. 2017.
5
Sveriges hydrologi – grundläggande hydrologiska förhållanden – Sten Bergström.
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ungefär motsvara grundvattenbildningen, men det gäller inte om en stor del av
nederbörden avrinner på markytan utan att tillföras grundvattnet. På Gotland bedöms en
stor del av nederbörden just avrinna på ytan eller lagras i grundvattenmagasinet under
mycket kort tid. Vattnet infiltrerar snabbt och sedan leds via diken och kanaler till
Östersjön. Det är också vanligt med temporär avrinning på markytan kopplad till perioder
med stor nederbörd i form av regn. Då är grundvattenmagasinen fyllda ända upp i
markytan och överskottsvattnet rinner av på markytan.
Figur 2 visar att en stor del av den nederbörd som faller över Gotland avdunstar samt
rinner direkt ut i Östersjön.

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

2.2

Grundvatten

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

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

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

Våtmarker och grundvattenbildning. SGU-rapport 2017:01
Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige. SGU 2017.
8
Våtmarker och grundvattenbildning. SGU-rapport 2017:01
7

12

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

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

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

9

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

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

10

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

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

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

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

11

Normbrunn 16 – Vägledning för att borra brunn. SGU 2016.
Gotlands grundvatten och dricksvatten. Förutsättningar och utmaningar inför framtiden. Region
Gotland. 2016.
12

15

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

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

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

14

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

15

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

18

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

Ämne

Fynd

Metaller

Antal
kommunala
vattentäkter
26

20072009
2008
2009
2010

Läkemedel
Bek medel - golfbanor
Dioxiner

3
1
26

2010
2012
2013
2014
2014

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

2
27
4
26
1

2015
2015
2016

PFAS (regeringsuppdrag)
Bekämpningsmedel
(regeringsuppdrag)
Läkemedel

27
5 (större
enskilda)
27

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

2017

Fenolära ämnen

27

Bor (5 vtntäkter otjänliga)

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

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

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

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

Behov år 2015
Mm3/år

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

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

Dricksvattenanvändning
Gotland 2015
24%
22%

53%

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

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

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

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

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

Sverige

Gotland
0

17%
23%

65%

35%

60%

Ytvatten 60%

Ytvatten 35 %

Grundvatten 23 %

Grundvatten 65 %

Konstgjord infiltration 17 %

Konstgjord infiltration 0 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.10

Framtidens vattenbehov och vattenanvändning

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

Hushåll (permanent
och fritidsboende)
Kommunalt

Enskilt
Djurhållning
Kommunalt
Enskilt
Övrig användning
med besöksnäringen
Kommunalt

Enskilt

Behov år
2015
Mm3/år

Uppskattad
procentuell
förändring

Behov år
2045
Mm3/år

Kommentar

2,5

+20%

3

Ökad bebyggelse i Visby och tätorter
Ökat behov av kommunalt vatten

1,2

+20%

1,4

Ökad bebyggelse längs kusterna
Höjd standard

0,2

+100%

0,4

1,3

+5%

1,4

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

1,3

+30%

1,7

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

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

Ingen
uppgift

Industrin
processvatten
Kommunalt
Enskilt

0,3
5,8

+ 100 %
+10%

0,6
6,4

Bevattning

5,0

+50%

7,5

Kalkindustrin länshållning
Totalt

3,2

0

3,2

20,8

25,6

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

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

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

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

Längre torrperiod

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

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

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

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

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

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

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

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

49

Framtidsklimat i Gotlands län- enligt RCP scenarier- SMHI, klimatologi 31 2015
Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier. SGU-rapport 2015:19
51
Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier. SGU-rapport 2015:19
50
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Vidare visar modelleringar att den genomsnittliga vattentillgången sommartid på Gotland
kan minska med 30 %, se figur 19.

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

4.2 Effekter av minskad grundvattentillgång
Klimatförändringarna kommer att få olika effekter på grundvatten i olika delar av
Sverige. De största utmaningarna till följd av ett förändrat klimat för
dricksvattenförsörjning förväntas det bli i de sydöstra delarna av Sverige.
Grundvattenbildningen kommer att minska volymmässigt samtidigt som det kommer att
bli längre perioder med sjunkande grundvattennivåer under sommarhalvåret. Möjligheten
till grundvattenuttag kan komma att minska, vilket kan leda till konkurrens om
vattenresurserna. Sammantaget gör detta att påverkan bedöms bli som störst på tillgången
i de grundvattenmagasin som har den minsta marginalen, dvs. där det råder en knapp
tillgång redan idag. 53

52

Delbetänkande inom dricksvattenutredningen (SOU 2015:51).
Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier. SGU-rapport 2015:19
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Lägre grundvattenbildning ökar risken för påverkan från relikt saltvatten, vilket redan
idag är relativt vanligt på Gotland, se avsnitt 2.3. Generellt finns relativt lite skrivet i
Sverige om relikt saltvatten kopplat till klimatförändringarna.
En ökad vinternederbörd i framtidens klimat innebär inte automatiskt att mer vatten
infiltrerar och bildar grundvatten. Gotlands geologiska förutsättningar med tunna
jordlager och liten magasinsvolym medför att merparten av nederbörden som faller under
höst-vår inte bildar grundvatten. Nederbörden rinner istället av från markytan som en
ökad avrinning. Ökade temperaturer innebär ökad avdunstning vilket förstärks av en
förlängd vegetationsperiod.
Den allmänna vattenförsörjningen kan indirekt även komma att behöva förse större
områden med vatten i de fall vattentillgången blir för knapp i områden som idag försörjs
via enskilt vatten. Detta gäller speciellt i kustområden där magasinsvolymen är liten och
förlängda sommarperioder utan grundvattenbildning kan förväntas bidra till vattenbrist. 54

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

•
•
•

•

•

54

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

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

4.5 Effekter på tekniska försörjningssystem
Dricksvattenutredningen konstaterar att svenska yt- och grundvattenverk är redan i dag
sårbara för de pågående klimatförändringarna. Vattenverk, ledningssystem och annan
infrastruktur inom dricksvattenområdet fungerar väl i stora delar av landet, men
variationerna är dock stora mellan olika kommuner och på sina håll finns betydande
behov av att utöka insatserna för förnyelse och underhåll.
I glesbygdsområden kan ledningsnätens längd räknat per person vara cirka 30 ggr större
än i storstäderna. Det skapar på sikt betydande underhållsbehov. Problem kan även finnas
i överdimensionerande produktions och distributionssystem, tex genom att vattnet inte
omsätts i tillräckligt snabb takt med kvalitetsproblem som följd 56. Dessa problem kan
återfinnas på Gotland eftersom de kommunala distributionsnäten måste dimensioneras för
de stora vattenbehoven sommartid.
I översiktsplanen för Gotland 57 beskrivs generella problem när det gäller vatten och
avlopp på Gotland idag: många system, delar av systemen är ålderstigna, kombinerade
ledningar med risker för bräddning samt ett stort behov av en långsiktigt hållbar
dagvattenhantering.
I Dricksvattenutredningen anges vidare att det finns risk för successivt ökad frekvens av
vattenburna sjukdomsutbrott eftersom det kan förekomma brister i vattenverkens
reningsprocesser. Till exempel kan den mikrobiologiska reningseffekten sättas ned av
stigande humushalter i råvattnet, vilket sin tur stör olika typer av desinfektions- och
inaktiveringsprocesser vid vattenverken. Även för distributionssystemen kan riskerna
öka, t.ex. genom att föroreningar tränger in i ledningssystemen vid tryckfall och andra
typer av avbrott. 58Problemen är delvis klimatgenererade och väntas därför tillta, främst i
södra och mellersta delarna avlandet.

56

En trygg dricksvattenförsörjning – SOU 2016:32
Bygg Gotland – Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025.
58
En trygg dricksvattenförsörjning – SOU 2016:32
57
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4.6 Effekter på bevattningsbehovet
Bevattningsbehovet i sydöstra delarna av Sverige bedöms öka. Detta eftersom en längre
vegetationsperiod kan leda till ökad produktion och odling av fler växtslag. Minskad
nederbörd sommartid kan leda till ökande vattenunderskott för flera grödor. Bevattning
kan komma att spela en större roll för att säkra produktion och öka tillväxt framför allt på
lättare jordar och inom grönsaksodling. Andra grödor kan också komma att behöva
bevattnas jämfört med i dag, t.ex. vall. Sannolikt får vi fler höstsådda grödor, tidigare
sådd på våren, ändrade angrepp av växtskadegörare och större behov av bevattning som
frostskydd. Enligt Sveriges Livsmedelsstrategi, där det anges att Sverige ska ha en ökad
livsmedelsproduktion, förutsätts att företagen har tillgång till produktiva mark- och
vattenresurser. Bedömningen görs att bevattning framöver kommer att bli en ännu
viktigare parameter för jordbrukssektorn.
Vidare kommer även fotbollsplaner, golfbanor och kommunala parkanläggningar,
troligen att behöva bevattnas i större utsträckning. Som en följd av detta kan vi förvänta
oss ökad konkurrens om de vattentillgångar som finns.
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5.Prioriterade vattenresurser Gotland
När sårbarheten i vattenförsörjningen ökar blir det allt viktigare att värna våra
vattenresurser. Vi måste planera för förändringar och ta höjd för framtidens behov.
Genom att uppmärksamma vattenresurserna i översiktsplaneringen kan risker för
påverkan beaktas i samhällsutvecklingen. Det är viktigt att förankra, synliggöra och
prioritera frågorna om vattenförsörjning jämfört med andra intressen. Kartunderlaget
kommer därmed att ge planeringsunderlag främst till stöd för arbete med samhälls- och
infrastrukturplanering, miljö och hälsoskydd och annan ärendehandläggning.
I detta avsnitt redovisas Gotlands prioriterade vattenresurser, som bedöms vara av
regionalt intresse för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning. Motiv kan vara att
vattenresursen idag omfattar en eller flera vattentäkter eller att vattenresursen kan vara av
intresse för framtida dricksvattenförsörjning. För vissa av de som pekas ut som regionalt
betydelsefulla vattenresurser har inte någon detaljerad utredning utförts av kapacitet eller
vattenkvalitet. Det kan därför inte uteslutas att vattenförekomsten i en mer detaljerad
framtida undersökning kan komma att sållas bort av intresse för vattenförsörjning.
Enligt SGUs rapport Vattenförsörjningsplan – identifiering av vattenresurser viktiga för
dricksvattenförsörjning ska en vattenförsörjningsplan först identifiera de tillgängliga
vattenresurserna och sedan peka ut och motivera vilka resurser som är prioriterade för att
säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning 59.
Samtliga yt- och grundvattenresurser som har identifierats i länet finns redovisade i bilaga
1. Länets viktigaste vattenresurser för dricksvattenförsörjning idag och i framtiden
redovisas i tabeller nedan samt i kartbilaga 2. De viktigaste vattenresurserna har delats
upp efter om de används till dricksvattenförsörjning idag eller om de bedöms kunna
komma att bli viktiga vattenresurser inför framtiden. Totalt har 36 vattenresurser pekats
ut som regionalt viktiga för länets dricksvattenförsörjning. De utgörs av 29
grundvattenmagasin, 5 ytvattenmagasin samt 2 kustområden.
På Gotland är vatten en begränsad resurs. Detta medför att de vattenresurser som
prioriterats ofta är mindre jämfört med de resurser som pekats ut i andra regionala
vattenförsörjningsplaner. För att få en robust och långsiktigt hållbar vattenförsörjning på
Gotland bedöms även mindre vattenresurser spela en viktig roll.

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

Intressekonflikter
Berg/ jord

Fårö -Ulla hau
Lärbro
Stånga

Jord
Jord
Jord

Burs

Jord

Avgränsning
Grundvattenförekomst
SkyTEM 2
SkyTEM 2
Grundvattenförekomst

Slite
Åminne

berg
berg

vso
våtmarksrapport

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

Jordbruk
Materialtäkt

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

Visbys
grundvattentäkter
Träkumla
Eskelhem

berg
berg
berg

vso
vso
vso

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

Område kring Roma
Klinte - Loggarve

berg
berg

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

Område kring Lojsta
Alva
Kappelshamn
Martebo
Etelhem
Tofta
Tingstäde

berg
berg
berg
berg
berg
berg
berg

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

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

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

Förorenat område
Jordbruk
Materialtäkt
N2000

Materialtäkt
Jordbruk
Jordbruk

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

Intressekonflikter
Berg/jord

Tingstädeåsen

Jord

Östergarn

Jord

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

Jord
berg

Gothem

berg

berg
berg
berg
berg
berg
berg

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

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

Enskilda avlopp
Materialtäkt
Jordbruk
Jordbruk
Trafikerad väg
Jordbruk

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

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

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

Tingstädeträsk
Vallevikens ytvattentäkt

Vattenförekomst
ID
SE642555168553
SE640431166731
SE641254734047

MQ idag
medelvattenföring vid
utlopp (m3/s)

MQL idag
medellågvattenföring vid
utlopp (m3/s)

0, 17

0, 17

0,13

0,03

Inget utlopp

Inget utlopp

Intressekonflikt

Materialtäkter
Natura2000
Natura2000
Trafikerad väg
Kulturlämning

Tabell 22. Ytvattenmagasin som används som dricksvattenresurs idag

Ytvatten
dricksvattenresurs
i framtiden
Cementa
Spillingsmagasinet
Nordkalk
Pall 2-sjön

Vattenförekomst
ID

MQ idag
medelvattenföring vid
utlopp (m3/s)

MQL idag
medellågvattenföring vid
utlopp (m3/s)

Intressekonflikt

Kommande prövning av
materialtäkt
Kommande prövning av
materialtäkt

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

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

Volym
använt
kustvatten
(m3/dygn)
600
12 000

Intressekonflikt

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

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

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

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

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

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

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

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

Tillstånd
för uttag

VSO
finns

VSO i
behov av
revidering

VSO
Beslutsdatum

VSO
Beslutsmyndighet

Lag som
VSO
beslutats
enligt

Bästeträsk

Ja

Fårö Sudersand/Ava
Herrvik, Östersjön
Kappelshamn

Arbete
pågår
Uttag
anmält
Nej

arbete
pågår
Nej

Kvarnåkershamn,
Östersjön
Licknatte
Lojsta grundvatten
Martebo
Roma Busarve

Arbete
pågår
Nej
Ja
Nej
Ja

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

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

Roma brunn 5

Ja

Åminne

Ja

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

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

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

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

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

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

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

RG
RG
RG
RG
RG
RG

Miljöbalken
Miljöbalken
Miljöbalken
Miljöbalken
Miljöbalken
Miljöbalken

Nej
arbete
pågår
Nej

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

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

67

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

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

10.1

Långsiktigt trygga den allmänna vattenförsörjningen

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

10.2

Långsiktigt trygga den enskilda vattenförsörjningen

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

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

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

10.4

Nationellt perspektiv på det gotländska behovet

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

Grundvattenbildning
Det finns ett behov av att utveckla beräkningar kring Gotlands grundvattenbildning idag
och i ett framtida klimat.
Ansvarig: SGU (som också har äskat pengar för detta i 2018 år regleringsbrev).
Relikt saltvatten
Tidigare avsnitt visar att det redan idag finns ett stort problem med förhöjda kloridhalter
och genom klimatförändringarna kommer problematiken troligen öka. Det finns därför ett
behov av att lyfta fram och arbeta vidare med problematiken kring relikt saltvatten. Det
finns också ett behov av att belysa frågan mer nationellt (genom till exempel kunskap,
information och rådgivning) eftersom det är en problematik som syns i många mindre
kustnära grundvattenmagasin. Information om spridningsrisker och förorening av
sötvattenmagasin behöver lyftas, likaså möjliga försiktighetsåtgärder. Spridningsrisker
och konsekvenser bör också utredas ytterligare vid prövning.
Ansvarig: SGU, Länsstyrelsen och Region Gotland.
Mikrobiologi
Mikrobiologi är inte med bland de parameter som ska bedömas inom vattenförvaltningens
arbete med miljökvalitetsnormer och statusklassning 74. Det finns därför ett behov av att
problemen med mikrobiologi på annat sätt uppmärksammas i nationellt.
Ansvarig: SGU och Livsmedelsverket
Oberoende mötesplats för enskild vattenförsörjning
Det finns ett behov av en nationell oberoende mötesplats och informationskanal för
enskild vattenförsörjning. Det borde finnas information om hur man tar hand om sin
enskilda brunn på bästa sätt, hur man tar hänsyn till de lokala förhållandena där man bor,
hur man läser ett analysprotokoll, vilken reningsanläggning och filter är de bästa,
påverkan av klimatförändringar på den enskilda brunnen osv. En sådan mötesplats kan
också möjliggöra bättre samarbete mellan kommuner där problem finns med enskild
vattenförsörjning. För enskilda avlopp finns idag på motsvarande sätt Avloppsguiden.
Ansvarig: ?
Bor
Det finns behov av en utredning kring bor, vart det kommer från samt vilka hälsorisker
det innebär för den del av befolkningen på Gotland som har förhöjda halter av bor i sina
dricksvattenbrunnar. Det behöver ytterligare kartläggas hur utbredd problematiken är och
om samband finns med märgel/kalksten respektive påverkan från relikt saltvatten och
låga grundvattennivåer. Det behöver också tydliggöras hur enskilda på bästa sätt kan rena
dricksvattnet från förhöjd halt av bor.
Ansvarig: Livsmedelsverket och SGU
Gotlands 3D-modell
Det finns behov av att fortsätta arbetet med Gotlands 3D-modell. Det är oklart hur
modellen ska utvecklas, användas och finansieras efter år 2018.
Ansvarig: SGU, Länsstyrelsen och Region Gotland
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Ytterligare SkyTEM-mätningar
SGU har i två omgångar med hjälp av helikopterburna SkyTEM-mätningar kartlagt de
geologiska förhållandena i tre dimensioner. Primärt syfte har varit att ta fram geologiskt
underlagsmaterial för bedömning av de hydrogeologiska förutsättningarna för
grundvattenuttag och lokalisering av större grundvattenmagasin. Komplettering av
mätningarna behöver genomföras i områden där mätningar inte är genomförda.
Ansvarig: SGU
Magasinering av ytvatten
Det finns ett behov av att öka förmågan att lagra ytvatten inom lantbruket, både som
dammar och våtmarker. Om Livsmedelsstrategin ska bli verklighet kommer budgeten för
magasinering av ytvatten behöva öka i landsbygdsprogrammet. Efterfrågan på Gotland är
mycket stor. Problematiken kan tänkas öka i ett förändrat klimat varför det också är en
viktig klimatanpassningsåtgärd. Det finns också ett behov av att Jordbruksverket mer
aktivt inriktar sig på frågan om bevattning.
Ansvarig: Jordbruksverket
Egenkontroll djurgårdar
Det finns ett behov av att ta fram ett informationsmaterial om vilken egenkontroll som
krävs (kemi, nivå samt vattenförbrukning) för djurgårdars grundvattenuttag.
Ansvarig: Jordbruksverket och Länsstyrelsen
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BILAGA 1. Sammanställning Gotlands vattenresurser
Grundvatten
Prioriterad vattenresurs – om vattenresursen bedöms vara av intresse för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning.
Berg/jord – om grundvattenförekomsten återfinns i berg eller jord
Avgränsning – utifrån vilket underlag grundvattenförekomsten avgränsats
Vattenförekomst ID – ID enligt vattenförvaltningen
Uppskattad kapacitet – uppgifter från hydrogeologisk karta i jord och berg, arbetsmaterial se SkyTEM-undersökningar på Gotland, del 2
Möjlig infiltration - infiltrationsmöjligheter anges i SGUs våtmarksrapport, där lämpligheten har bedömts med gradering 0-2. 2:lämplig, 1: möjligt lämplig, 0: inte möjlig
Status 2015 (grundvatten) - Statusbedömning enligt svensk vattenförvaltning, kemisk och kvantitativ status. Status bedöms som J – ja uppnår god status eller N- uppnår inte
god status.
Risk 2015 – Bedömning av risk att god status inte uppnås till 2021 av grundvatten klassade som vattenförekomster enligt svensk vattenförvaltning.

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

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

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

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

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

Vatten-förekomst ID

Berg
/
jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Berg
Berg

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

Berg
Berg
berg
berg
Berg

vso
vso
vso
föreslaget vso
vso

berg
berg
berg

ny hydrogeol karta berg
vso
kommande vso

berg

tidigare vso-förslag

berg
berg
berg
Jord
Jord
Jord

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

berg

SkyTEM1

berg

ny hydrogeol karta berg

berg
berg
berg
berg
berg

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

berg

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

Tabell 27. Sammanställning över Gotlands grundvattenförekomster.

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

Möjlig
infiltration
1
2
2
1
2
2

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

1/0
0
2
1
2

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

Kemisk/
kvantitat
iv status

Kemisk/
kvantitativ
risk

J/J

N/N

J/J

N/N

J/J

N/N

J/J

J/N

0
1
1
1
0
0

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

Prio
vattenresurs
Gotland
Ja
Ja

Vattenförekomst ID
SE642555168553
SE640431166731

Ja

Areal
(km2)
7,05
4,7

Status 2015
Ekologisk/ke
misk status

Risk – risk att
god status ej
uppnås år 2021

G/N

J/J

G/N

J/J

G/N

J/J

G/N

J/J

MQ idag medelvattenföring vid
utlopp (m3/s)

MQL idag medellågvattenföring
vid utlopp (m3/s)

0, 17

0, 17

0,13

0,03

0,2

0,01

0,17
0,03

0,01
0

0,66

0,01

0,15

Ja

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

SE641254734047
SE641007168425
SE643101169753

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

Tabell 28. Sammanställning över Gotlands större sjöar.

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

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

Vatten-förekomst ID,
utlopp

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

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

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

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

Tabell 29. Sammanställning över Gotlands större vattendrag.

Kustvatten
Herrvik
Kvarnåkershamn

Viktig
vattenresurs
Gotland
Ja
Ja

Volym
använt
kustvatten
(m3/dygn)
600
12 000

Vatten-förekomst ID

Status 2015
Ekologisk/
kemisk status

Risk – risk att
god status ej
uppnås år 2021

Del av SE573200-185701
Del av SE570450-180651

M/N
M/N

J/J
J/J

Tabell 30. Sammanställning över Gotlands kustvatten aktuella för dricksvattenförsörjning.

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

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

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

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

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

¯
© Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland och Lantmäteriet

0

5

10

20 Kilometer

Vattenresurser av betydelse
för dricksvattenförsörjningen
på norra Gotland
Teckenförklaring
Grundvatten, dricksvattenresurs idag
Grundvatten, dricksvattenresurs i framtiden
Ytvattenvatten, dricksvattenresurs idag
Ytvatten, dricksvattenresurs i framtiden
Kustvatten, dricksvattenresurs idag
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Bergrund i dagen eller överlagrad av tunt mindre än 1 meter jordtäcke
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Gårdar med lantbruksdjur utan tillgång
till kommunalt vatten
Teckenförklaring
Gårdar

Grundvattentillgång

Lägst grundvattentillgång

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

Foto: Scandinav Bildbyrå

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

Länsstyrelsen i Gotlands län
Besöksadress: Visborgsallén 4, 621 85 VISBY
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Enligt sändlista

Remiss - Regional vattenförsörjningsplan Gotland
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag på regional vattenförsörjningsplan. Den skickas nu
ut på bred remiss till berörda aktörer. Även aktörer som inte finns med på sändlistan är
välkomna att inkomma med synpunkter. Remissvar önskas senast den 13 augusti 2018
per e-post till gotland@lansstyrelsen.se. Ange diarienr 537-573-16.
Bakgrund och syfte
Att ta fram en regional vattenförsörjningsplan finns som en utpekad åtgärd för
länsstyrelserna i flera åtgärdsprogram. Det finns bland annat med som en bindande åtgärd
inom vattenförvaltningen och som en åtgärd i handlingsplanen för klimatanpassning.
Vikten av regionala vattenförsörjningsplaner lyfts också i dricksvattenutredningen samt i
miljömålsarbetet.
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att:
• ta ett samlat grepp över Gotlands vattenförsörjning,
• visa hur klimatförändringarna kan påverka vattenförsörjningen i ett
flergenerationsperspektiv
• peka ut de för länet viktigaste vattenresurserna och bristområdena och
• stärka länets förmåga att hantera krissituationer kopplade till hot mot
dricksvattenförsörjningen.
Planens framtagande har skett i samarbete med Region Gotland och Lantbrukarnas
riksförbund (LRF), där flera möten har hållits under arbetets gång. Vidare har en
workshop med ett antal inbjudna intressenter genomförts, där resultaten har arbetats in i
rapporten.
Följdfrågor
Följande frågor kan vara en utgångspunkt när aktörerna bjuds in att svara på remissen.
1. Vad anser ni om bakrundsbeskrivningen kring vattnets kvalitet och kvantitet,
vattenförsörjning, vattenbehov och vattenuttag på Gotland? Om det saknas något
ange vad.
2. Delar ni bilden av att det är de viktigaste gotländska vattenresurserna som har
pekats ut i avsnitt 5?
3. Hur ser ni på åtgärdsförslagen i avsnitt 10? Om det saknas några viktiga
åtgärder, ange vilka.
4. Kan ni myndigheter som har fått riktade åtgärder verka för att dessa i ett
långsiktigt perspektiv kan genomföras?
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621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00
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gotland@lansstyrelsen.se

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

Karin Fager
Enhetschef
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Sändlista
Remissen av regional vattenförsörjningsplan skickas till organisationens officiella epostadress i första hand. Kopia för kännedom skickas även till personer som
Länsstyrelsen varit i kontakt med tidigare inom arbete med vattenförsörjningsplanen.
Ahlqvists Brunnsborrning AB info@ahlqvists.com
Arlafoods magnus.dahlblom@arlafoods.com
Cementa info@cementa.se
Foodmark Anna-Carin.Lofstedt@foodmark.se
Företagarna Gotland gotland@foretagarna.se
Försvarsmaken Gotland p18@mil.se
Gothemåns vattenråd ulf@smedbergsgard.se
Gotlands Besöksnäring monica@gotlandsbesoksnaring.se
Gotlands Regemente p18@mil.se
Gotlands Slagteri AB Fredrik.Sundblad@gotlandsslagteri.se
Gotlandsbrunnar AB info@gotlandsbrunnar.se
Gotlandshem elisabeth.kalkhall@gotlandshem.se
Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se
Jordbruksverket jordbruksverket@jordbruksverket.se
Laboratorie Medicinskt Centrum Gotland vattenlaboratoriet@gotland.se
LRF Gotland gotlands.lf@lrf.se
Naturskyddsföreningen på Gotland styrelsen@naturskyddsforeningengotland.se
Nordkalk info@nordkalk.com
Nordvästra Gotlands vattenråd didrik.a@telia.com
Norra Gotlands vattenråd lotta@acp-vamarkkonsult.se
Närsåns vattenråd bo.mattsson@folkbildning.net
Region Gotland regiongotland@gotland.se
Research Institutes of Sweden karin.sjostrand@ri.se
Skogsstyrelsen, distrikt Stockholm/Gotland skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
SMA sma@smamineral.com
SMHI smhi@smhi.se
Sveriges geologiska undersökningar sgu@sgu.se
Svenskt Näringsliv Gotland Kirsten.Akerman@svensktnaringsliv.se
Södra Gotlands vattenråd dan.apse@telia.com
Tillväxt Gotland info@tillvaxtgotland.se
Trafikverket Region Mitt trafikverket@trafikverket.se
Uppsala Universitet campus Gotland registrator@campusgotland.uu.se
Vattenrådet Snoderån lennart-niklasson@swipnet.se
Visby vatten och energiborrning dricksvatten@tele2.se
Åkericentralen info@gotlandakeri.se
Östra Gotlands vattenråd peet.tull@telia.com
Kopia till:
jonas.nilsson@gotland.se
magnus.jonsson02@gotland.se
mans.persson@gotland.se
susanne.pettersson02@gotland.se
anna.tornfelt@gotlandica.se
patric.ramberg@gotland.se
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johan.aberg@gotland.se
per-erik.nystrom@slv.se
niclas.hjerdt@smhi.se
susanna.hogdin@havochvatten.se
peter.dahlqvist@sgu.se
karin.wagstrom@skogsstyrelsen.se
johanna.levin@trafikverket.se
eskil.mattsson@jordbruksverket.se
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Tjänsteskrivelse
BN 2018/2189
Datum

Kerstin Jakobsson

Byggnadsnämnden

Namnärende Gothem Tummungsvägen
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden fastslår vägnamnet Gothem Tummungsvägen.

•

Tillverkning och uppsättning av vägnamnskyltar och kostnaden för detta ska
ombesörjas av fastighetsägare eller samfällighetsförening.

•

Samhällsbyggnadsförvaltningen adressätter området med adressplatser och
underrättar berörda fastighetsägare och instanser om beslutet.

Bedömning

Med anledning av upprättad detaljplan för del av Gothem Tummungs 1:44 med syfte
att möjliggöra bostadsbebyggelse uppkommer behovet av ett vägnamn inom
detaljplanen.
Det föreslagna namnet har funnits med i plankartan genom hela planprocessen och
inga synpunkter har inkommit.
Regionen är inte huvudman för allmän plats. Vägunderhållet ska skötas genom
gemensamhetsanläggning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att vägnamnet kan fastställas.
Tummungs
I ”Ett sanningens ögonblick bakom Gotlands storgårdar”, en kandidatuppsats i
arkeologi av Richard Starå, nämns gårdsnamnet Tummungs som ett av de äldsta
gårdsnamnen i Gothem socken och ett av de namn som kan ge tecken på en
storgårdsfunktion.
Många av de äldre namnen hänvisar ofta till familjens styrka, ägodelar eller tro, till
exempel Tummungs.
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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-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2018/2189

Tummungs härstammar troligen från gudanamnet ”Tor”. Namnet ”Tor” hänvisar
sannolikt till den mäktiga guden Tor i asatron.

Utsnitt från storskifteskarta från 1765
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2018/2189

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anders Rahnberg
planchef

Skickas till
Lena Nilsson, Geografisk Information
Erika Therese Wahlgren, Gothem Tummungs 742, 624 30 Slite
Jim Erik Sune Wahlgren, Gothem Tummungs 738, 624 30 Slite
Marie Therese Wahlgren, Gothem Paradisvägen 3, Åminne, 624 30 Slite
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Eva Werkelin

Tjänsteskrivelse
BN 2012/2585
3 oktober 2018
Byggnadsnämnden

Del av VISBY VISBORG 1:13 m fl
Upprättande av detaljplan - Visby kv Ljuset och Lyktan
Förslag till beslut

•

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat 2018-1003, enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen.

Ärendebeskrivning

Planarbetet kring kv Ljuset har pågått en lång tid i olika former. Bland annat lyftes kv
Skenet ut från planarbetet med kv Ljuset & Skenet. Detaljplanen för kv Skenet
antogs 2014-02-20. Önskemål inkom om att lägga till kv Lyktan (söder om kv Ljuset)
till planarbetet med kv Ljuset och ett nytt plankostnadsavtal tecknades 2013-12-17.
Enligt § 9 i plankostnadsavtalet ska ett nytt avtal tecknas om detaljplanearbetet inte
har påbörjats inom 2 år.
Byggnadsnämnden gav 2017-02-08 § 10 samhällsbyggnadsförvaltningen ett förnyat
och utökat uppdrag för en planläggning i enlighet med strukturplan Visborg. Ett
planförslag, daterat 2018-10-03, framtaget i dialog med exploatören finns nu
framtaget.
Planförhållanden

Området är inte detaljplanelagt. I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet –
Hela Visby, antagen av KF 2009-12-14, föreslås blandad användning. I strukturplan
Visborg, godkänd av RF 2016-04-25, har användningen preciserats och kv Ljuset
planeras för flerbostads- och stadsradhus och kv Lyktan för centrumändamål.
Miljökonsekvensbeskrivning

De nu kända förhållandena om området innebär, enligt region Gotlands bedömning,
inte en risk för påverkan på miljö, hälsa m fl faktorer av sådan omfattning att en
miljöbedömning ska krävas. Länsstyrelsen instämmer i yttrande 2017-04-14 att en
miljökonsekvensbeskrivning inte krävs.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2017-02-08 § 10, med beslut om
planuppdrag. Ett plankostnadsavtal tecknades i maj 2017.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201810-03 och rekommenderar byggnadsnämnden att besluta om samråd.
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Tjänsteskrivelse
BN 2012/2585
3 oktober 2018

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en utveckling av aktuella fastigheter som
en del av den nya stadsdelen Visborg. Utvecklingen ska ske i enlighet med
intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet (Hela Visby) och
strukturplan Visborg.
Planförslaget föreslår bostadskvarter med en blandning av flerbostadshus och
radhus. Här ska också finnas inslag av byggrätter för mer publik
verksamhet/centrumändamål för stadsdelens behov. Förslaget möjliggör byggande
av ca 400 bostäder samt lokaler för centrumverksamheter och förskola.
Som en del av kärnan i Regementsområdet och det första större bostadsområdet är
det angeläget att utbyggnaden håller en hög kvalitet och följer framtagna
gestaltningsprinciper. Regementsområdet har en tydlig karaktär som är värd att
bibehållas vilket innebär att rutnätsindelningen och tallarna ska prägla kvarteren. De
uppvuxna tallarna är ett tydligt stadsbyggnadselement som ska framhävas i
gestaltningen och bevaras i den utsträckning det är möjligt. Detta innebär att
fasadhöjder mm ska relatera till tallarnas höjd och husens volymer får inte uppfattas
som allt för dominerande. Några av de befintliga byggnaderna är särskilt
karaktärsskapande och ska i möjligaste mån bevaras, främst exteriört.
Mot den mer trafikerade Vädursgatan föreslås lamellhus som får en sk ”tyst sida”
mot bostadsgårdarna. För att bebyggelsen ej ska upplevas för kompakt och monoton
är det här särskilt viktigt med en varierad byggnads- och nockhöjd.
Gemensamhetsytor ska finnas för att bl a lösa angöring, parkering och fördröjning av
dagvatten. Planen möjliggör en etappvis utbyggnad.
Planen hanteras enligt PBL 2010:900 eftersom förvaltningen bedömer att
detaljplanen är av en sådan art att den ska hanteras med utökat förfarande.
Regionfullmäktige antar detaljplanen enligt reglemente för byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-10-03
Planförslag (karta & beskrivning), daterat 2018-10-03

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Eva Werkelin
Planarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Peab Sverige AB, Skarphällsgatan 10. 621 41 Visby
Sökande
Peab AB
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Förslag till detaljplan för

Del av Visby Visborg 1:13 m fl samt Visborg 1:19
(Kv Ljuset och Lyktan)
Region Gotland
Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta

Samrådshandling

Ärendenr: BN 2012/2585
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2018-10-03

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2012/2585
del av Visby Visborg 1:13 m fl samt Visborg 1:19 (Ljuset & Lyktan)
2018-10-03
____________________________________________________________________________________________

Planförslaget är upprättat hos;
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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SAMRÅD
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del av Visby Visborg 1:13 m fl samt Visborg 1:19 (Ljuset & Lyktan)
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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.
Nedan visas en förenklad illustration av detaljplaneprocessen vid utökat planförfarande.

Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med utökat planförfarande då samhällsbyggnadsförvaltningen anser att den har stor betydelse genom att planområdet utgör en känslig miljö där både byggnader och miljön i de centrala delarna
av Regementsområdet har ett stort kulturhistoriskt värde. Detaljplanen är
också av principiellt intresse som ett av de första områdena för ny bostadsbebyggelse inom Visborgsområdet.
Exploateringsavtal kommer att behöva tecknas för att reglera utbyggnad och
fastighetsbildning för bl a allmän platsmark.
Beslut om förnyat planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den 8 februari 2017.
Planförslaget är upprättat på en grundkarta upprättad 2017-05-11 och uppdaterad 2018-03-26 (koordinatsystem SWEREF 99 18 45, höjdsystem RH 2000).
Planförslaget är upprättat med planbestämmelser enligt Boverkets nationella
standard.
__________________________________________________________________________________
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Planens syfte och huvud- Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av den nya stadsdelen Visborg endrag
ligt intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 och
framtagen strukturplan 2016. Planförslaget föreslår bostadskvarter med en
blandning av flerbostadshus och radhus. Här ska också finnas inslag av byggrätter för mer publik verksamhet/centrumändamål för stadsdelens behov.
Som en del av kärnan i Regementsområdet och det första större bostadsområdet ska utbyggnaden hålla en hög kvalitet avseende bl a material och utformning av utemiljön och följa framtagna gestaltningsprinciper.
Regementsområdet har en tydlig karaktär som är värd att bibehållas vilket innebär att rutnätsindelningen och tallarna ska prägla kvarteren. De uppvuxna
tallarna är ett tydligt stadsbyggnadselement som ska framhävas i gestaltningen och bevaras i den utsträckning det är möjligt. Detta innebär att fasadhöjder mm ska relatera till tallarnas höjd och husens volymer får inte uppfatttas som allt för dominerande. Några av de befintliga byggnaderna är särskilt
karaktärsskapande och ska i möjligaste mån bevaras, främst exteriört.
Mot den mer trafikerade Vädursgatan föreslås lamellhus som får en sk ”tyst
sida” mot bostadsgårdarna. För att bebyggelsen ej ska upplevas för kompakt
och monoton är det här särskilt viktigt med en varierad takfots- och nockhöjd.
Genomsnittshöjden medger fyra våningar och inredd vind. Enstaka partier får
överskridas med en våning men måste då kompenseras med ett lägre parti.
Gemensamhetsytor ska finnas för att bl a lösa angöring, parkering, gemensamma utemiljöer och fördröjning av dagvatten. Kvartersgator ska integreras i
och följa den övergripande rutnätsindelningen för gatunätet.
Bedömning av miljö-påverkan

De nu kända förhållandena om området innebär, enligt Region Gotlands bedömning, inte risk för påverkan på miljö, hälsa m fl faktorer av sådan omfattning att en miljöbedömning ska krävas. Länsstyrelsen instämmer i yttrande
2017-07-14 att en miljökonsekvensbeskrivning inte krävs.

__________________________________________________________________________________
4 (42)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2012/2585
del av Visby Visborg 1:13 m fl samt Visborg 1:19 (Ljuset & Lyktan)
2018-10-03
____________________________________________________________________________________________

Lägesbestämning

Planområdet ligger i direkt anslutning till kasernområdet söderut, inom f d
P18-området.

Översiktskarta

Areal

Planområdet omfattar ca 8,5 hektar

Markägoförhållanden

Marken, del av Visborg 1:13 samt Visborg 1:19, ägs i dagsläget av PEAB AB. Enligt ett avtal med PEAB FU Visby AB, godkänt av regionfullmäktige 2018-06-18,
§ 99, kommer Region Gotland bl a att överta mark som avses bli allmän gatumark inom Regementsområde. Planförslaget omfattar också en del av Visborg
1:20, intill Lägergatan.

__________________________________________________________________________________
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 – Hela Visby föreslås i
denna del av Visborgsområdet blandad användning. Aktuellt planförslag bedöms följa intentionerna i den fördjupade översiktsplanen och de grundläggande utbyggnads- och gestaltningsprinciper som anges. Bland annat innebär
detta att ny bebyggelse växer inifrån och ut, med hänsyn till platsens historia
och befintligt byggnadsbestånd.

Detaljplaner

Området är inte detaljplanelagt. Det angränsas i norr av detaljplanen för fd kasernområdet som antogs av BN 2007-08-29. I öster finns en detaljplan för kv
Skenet, antagen av RF 2014-02-20. I närheten finns också antagna detaljplaner
för idrotts- och rekreationsområdet (RF 2012-10-15) samt för f d soldathemmet (KF 1974-02-11).

Gällande detaljplaner

Kommunala beslut
i övrigt

I strukturplan Visborg, godkänd av regionfullmäktige 2016-04-25, har användningen för området preciserats och kv Ljuset föreslås för flerbostads- och
stadsradhus och kv Lyktan för i huvudsak centrumändamål. Visborg ska utvecklas till en ny stadsdel i Visby, som tydligt knyter an till staden.

__________________________________________________________________________________
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Utdrag ur Strukturplan Visborg

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Inom Visborgsområdet finns höga naturvärden. Regementsområdet har en
tydlig grönstruktur. Den befintliga vegetationen inom planområdet ger en
vacker karaktär med små grupper av träd och framträdande solitärer, framför
allt tallar men även inslag av björk, lönn, kastanj och lind. Kvarteren är till viss
del bebyggda idag och några karaktärsbyggnader kommer att bevaras. Den
nya bebyggelsen ska i möjligaste mån ta hänsyn till den karaktärsfulla vegetationen och dess kvaliteter.

__________________________________________________________________________________
7 (42)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2012/2585
del av Visby Visborg 1:13 m fl samt Visborg 1:19 (Ljuset & Lyktan)
2018-10-03
____________________________________________________________________________________________

Tallarna utgör karaktärsträd inom området

I planförslaget har på vissa ställen lagts ut bestämmelser om vegetationsskydd,
marklov krävs för trädfällning (a1). Bland annat skyddas värdefulla tallar längs
Regementsgatan.

Värdefull grönstruktur inom planområdet (Illustration Archus)

Lindallén längs Kung Oscars väg är en del av ett längre allésystem och fungerar
som infartsallé till den f d kaserngården med tillhörande byggnader. Trädavstånd i raden är ca 6 m och mellan raderna 10 m. Lindarna står i ett relativt
trängt läge som resulterar i en tydlig pelarsalskaraktär, med raka stammar och
krontak som sluter sig först efter 10-12 m. Det skapar en känsla av volym och
rymlighet. Kvaliteter som faller väl in för en tänkt entré till Visborg och vidare
förslag till gångfartsområde som diskuteras längs Visborgsallén och Regementsgatan. Allén ska bevaras (träd1) och omfattas av biotopskydd. Hänsyn till
detta har tagits vid avgränsningen mellan byggrätt/kvartersgräns och allmän
plats. Avståndet från alléns södra trädrad till kvartersgräns blir 7 m och till
byggrätten 10 m. Inom de 7 m som blir allmän platsmark planeras för en sepa__________________________________________________________________________________
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rat gångväg. Gång- och cykelväg föreslås att placeras på den norra sidan om allén. Läget för gc-vägen är flexibelt eftersom det planeras för en stadsdelspark
norr om Kung Oscarsväg.

Allé Kung Oscars väg

Föreslagen bebyggelsestruktur syftar till att områdets befintliga gröna kvaliteter med t ex tallarna till stor del kan stå kvar på bostadsgårdarna och bidra
till kvaliteter i utemiljön och ge området en specifik karaktär. Bostadsgårdarna
kan förvaltas som en gemensamhetsanläggning där mindre komplementbyggnader tillåts (g2). Enstaka parkeringsplatser, t ex handikapplatser tillåts.
 Gårdar och parkytor ska ha en lummig karaktär och det ska finnas utrymme för vistelse och odling.
 Den offentliga miljön ska utformas så att den upplevs som trygg, dygnet runt. Detta genom god belysning, tydliga stråk och siktlinjer samt
få barriärer.
En större gemensam grönyta, till nytta för båda kvarteren, sparas i kv Ljuset
som ”kvarterspark” (g4). Om en förskola placeras i befintlig byggnad 042 kan
__________________________________________________________________________________
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delar av parken nyttjas som förskolegård. Ytan är också betydelsefull för omhändertagandet och av dagvattnet genom anläggande av lokala fördröjningsmagasin. ”Kvartersparken” ska förvaltas som en gemensamhetsanläggning
(g2, g4).

Kvartersparken (Idéskiss Archus Landskap)

Geotekniska
förhållanden

Enligt sårbarhetskartan ligger området som klass 4, berggrund överlagrad av
tjockare (mer än 1 m) jordtäcke med liten genomsläpplighet som i sin tur överlagras av jordtäcke med stor genomsläpplighet.
I angränsande detaljplan för kv Skenet redovisas bl a att stabiliserande vattenytor har påträffats på ca 1.1 - 1.6 m djup, vilket innebär att källare bedöms
som olämpligt (b1). Halvt nedsänkta parkeringsdäck och ytvattenmagasin för
dagvatten bedöms dock som genomförbart. Inför granskningsskedet ska dock
en geoteknisk utredning tas fram för att belysa möjligheterna till nedsänkt pdäck, grundläggningsförhållanden, källarmöjligheter m m.

Förorenad mark

Inga kända markföroreningar finns inom planområdet. Men eftersom militär
verksamhet har bedrivits och marken ska användas för bostadsändamål (känslig markanvändning) bör en översiktlig miljöteknisk undersökning avseende
tungmetaller och petroleumprodukter göras inför granskningsskedet. I samband med schaktningsarbeten eller dylikt bör uppmärksamhet iakttas beträffande lukt, färgförändring eller annat som kan indikera förorening av något
slag. Om en förorening upptäcks och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön ska underrättelse omgående ske
till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt 10 kap 11 § i miljöbalken.

Radon

Planområdet ligger inom ett lågriskområde för radon. Men eftersom karstförekomster eller ett tjockare lager lera/moränlera kan innebära risk för högre halter ska byggande ske radonskyddande om inte en markradonundersökning
klargör rådande förhållanden.

Vattenskydd

Planområdet ligger inom sekundärt vattenskydd vilket innebär att hänsyn ska
tas till gällande föreskrifter.

Fornlämningar

Inom området finns inga kända fornlämningar.
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Bebyggelseområden
Den nya bebyggelsen med sina gator, grönytor och torg ska ha en karaktär
som har sin utgångspunkt i den befintliga strukturen. De centrala delarna i Visborgsområdet, Regementsområdet, är utbyggt i en rutnätsplan och befintlig
bebyggelse är orienterad utifrån denna, med en placering parallellt med gatorna. Karaktäristiskt för Visborg är också den grönska med sina tallar som
präglar området. Sammantaget ger det ett luftigt och strukturerat intryck med
olika karaktär i olika delar. Planförslagets förebild finns i en levande och blandad småstad med tät och måttlig hög bebyggelse, som inte bygger mycket
högre än befintliga tallar. En variation av takfots- och nockhöjden är viktigt och
särskilt längs Vädurgatan för att gaturummet ej ska upplevas för storskaligt
och monotont.

Situationsplan (Idéskiss Archus Arkitektur)

Bebyggelsen tillåts vara högre och mer sammanhållen mot huvudgatorna Vädursgatan och Kung Oscars väg där lamellhus skapar en tyst sida mot gården.
I anslutning till Regementsgatan finns befintlig bebyggelse med olika karaktär
vilket bidrar till en trivsam brokighet i stadsrummet. Längs Regementsgatan
och Lägergatan hålls därför skalan på den nya bebyggelsen något lägre och en
variation av bebyggelsetyper eftersträvas, men fortfarande med en tydlig förankring i rutnätsplanen där även vegetationen ingår som ett viktigt stadsbyggnadselement.
Kvartersindelningen som bildas genom den tydliga rutnätsstrukturen ger goda
förutsättningar för en ordnad etappvis utbyggnad.
Några av de befintliga byggnaderna har höga enskilda värden och dessutom
stor betydelse för upplevelsen av området som helhet. Befintliga byggnader
som ska bevaras ges skydds- och varsamhetsbestämmelser. Se vidare under
rubriken ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö”. Övriga befintliga
byggnader inom området avses att rivas.
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Exempel på befintlig bebyggelse och värdefull miljö inom kv Ljuset och Lyktan
(Foton Archus)

För området ska följande övergripande gestaltningsprinciper gälla:
 Ny bebyggelse ska följa befintlig bebyggelsestruktur i ett rutnätsmönster och gatunätet, inklusive kvartersgator, ska bygga vidare på det befintliga vägnätet, med en silningsprincip utan återvändsgator.
 Bebyggelsen ska placeras parallellt längs gatorna med viss förgårdsmark.
 Området ska ha en blandad bebyggelse med olika typer av bostadshus
för en variation; med lamellhus, punkthus och stadsradhus, i ett samspel med äldre byggnadsbestånd. Vilket också ger ökad möjlighet till
olika upplåtelseformer.
 Småskalig handel och andra centrumfunktioner vid torgen i områdets
norra och södra del, är viktiga inslag för en levande stadsdel.
 Befintliga kvaliteter; grönstruktur samt viss utpekad värdefull och karaktärsskapande bebyggelse ska tillvaratas.
 Mindre byggnader som cykelförråd, soprum placeras i anslutning till
bostadsbyggnader.

Referensbild variation takfots-/nockhöjd samt småskalig handel, Tyresö strand
(Foto Archus)
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Flygperspektiv 3D-modell (Idéskiss Archus)

Bostäder

Förslaget beräknas kunna inrymma ca 400 bostäder i form av lägenheter och
radhus. Utbyggnaden kommer troligtvis att ske etappvis med en början norrifrån.
Ny bostadsbebyggelse planeras i huvudsak som tre olika hustyper; lamellhus,
punkthus och stadsradhus.
Lamellhusen (f1) mot Vädursgatan och Kung Oscars väg får i huvudsak en
högsta tillåten nockhöjd som ges en variation mellan 16-19 m, vilket innebär i
huvudsak 3-4 våningar samt inredd vind. En begränsad ”torndel” i 5 våningar,
med vindsvåning tillåts, med högsta nockhöjd på 22.5 m. men måste då kompenseras med ett lägre parti. Byggnadshöjden varierar på motsvarande sätt
mellan 10 – 13 - 16 m.
Bostadstypen lamellhus, mot den mer trafikerade Vädursgatan, ger en tyst
sida mot gården. Lamellhusen, med en variation i nock-/byggnadshöjder återfinns också mot Kung Oscars väg. Variationen i nock- och takfotshöjd är viktig
för att skapa en dynamik i gestaltningen och på så sätt undvika en monoton
upprepning, framför allt mot Vädursgatan. Den högre bebyggelsen mot Vädursgatan och Kung Oscars väg motiveras av det mer storskaliga gaturummet
som huvudgatorna kommer att utgöra och karaktären på det stadslandskap
som planeras att växa fram väster om Vädursgatan.

Markperspektiv – vy från Vädursgatan mot nordost (Skiss Archus)
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I anslutning till Lägergatan och Regementsgatan i den södra delen av kv Lyktan
ska byggnaderna hållas något lägre (3 våningar samt inredd vind) med en tillåten högsta nockhöjd på 16 m. Här anpassas höjdregleringen till befintliga byggnader i kvarteren och till den bebyggelse som finns och planeras inom kv Skenet.
För en ökad flexibilitet och en god funktion för centrumverksamheterna ska
bottenvåningarna i lamellhusen hålla en högre takhöjd, minst 3.40 m (f12). För
övrigt ska nedanstående gestaltningsprinciper tillämpas:













Entréer ska vara genomgående i bottenvåningar (f7)för en god koppling till både gata och gårdar.
Balkonger ska vara indragna mot allmän gata och får sticka ut högst
0.6 m (f3).
Husen placeras i förgårdslinje mot gata; 2.5 m mot Vädursgatan och
kvartersgata (p1), 3 m mot Kung Oscars väg (p2), 5 m mot Lägergatan
(p5), 8 m mot Regementsgatan (p6).
Takvåningar kan inredas med takterrasser inom sadeltaken, inskurna i
takytan. Mot gårdssidan tillåts enstaka takkupor överskrida byggnadshöjden, högst 30 % av fasadlängden (f13).
Fasader ska vara av puts eller tegel med varierad färgsättning. (f5 &
f8).
Träpanel kan av arkitektoniska skäl användas i väderskyddade lägen,
vid balkonger och indragna entréer (f6).
Takmaterial ska vara av taktegel och/eller falsad plåt, gärna i ett par
kulörer för variation (f2).
Balkongräcken ska vara av målat smide (f4).
Nockhöjd (och byggnadshöjd) ska variera/avvika från den genomsnittliga nockhöjden i 25-35% av byggnaders längd inom respektive byggrätt (e1).
Högsta nockhöjd får, i vissa delar uppgå till högst 22.5 m mot Vädursgatan. Men medelvärdet av alla nockhöjder inom respektive byggrätt
får inte överskrida nockhöjden 19 m, inom byggrätten (e2). Motsvarande gäller för byggnadshöjden, där medelvärdet blir ca 13 m, vilket
styrs av takvinkeln. Medelvärdet ska räknas ut med hänsyn till nockens höjd och dess längd. Vid pulpettak eller liknande likställs högsta
delen av byggnaden med nockhöjd.
Takvinkel ska vara 45 grader.

Skisser lamellhus (Archus)

__________________________________________________________________________________
14 (42)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2012/2585
del av Visby Visborg 1:13 m fl samt Visborg 1:19 (Ljuset & Lyktan)
2018-10-03
____________________________________________________________________________________________

Punkthusen (f10) i 4 våningar placeras parvis två och två (p3) mot Regementsgatan. Punkthus kan möta värdefull vegetation, grupper av tallar, på ett bra
sätt. De ger också Regementsgatan den variation som eftersträvas.
 Husen placeras parallellt med gatan (p4).
 Fasader ska vara av puts eller tegel med varierad färgsättning (f5 &
f8).
 Takmaterial ska vara av taktegel och/eller falsad plåt, gärna i ett par
kulörer för variation (f2).
 Balkongräcken ska vara av målat smide (f4).
 Högsta nockhöjd får vara 16 m.
 Tillåten byggnadsarea per punkthus är högst 360 kvm (e3).

Inspirationsbild punkthus

Takstudier (Foto och modellbild Archus)
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Stadsradhus (f11) får byggas i 3 våningar med en gestaltning som upplevs som
2.5 våningar. De placeras mer skyddat i den inre delen av kvarteren, med tillhörande förgårdsmark. Uteplats anordnas på trädgårdssidan. Infällda terrasser
kan anordnas inom sadeltaken. Yttre tillägg såsom pergola och häckar på förgårdsmarken samt avskiljande träskärmar vid uteplatser bör ges en enhetlig
utformning.
 Husen på den nordvästra sidan av den genomgående kvartersgatan
placeras i förgårdslinje mot kvartersgata, 3 m förgårdsmark. På den
sydöstra sidan kan radhusen gavelställas och grupperas på ett friare
sätt.
 Fasader ska vara av puts eller tegel i varierad färgsättning (f5 & f8).
 Takmaterial ska vara av falsad plåt i varierad färgsättning, gärna i ett
par kulörer för variation (f2).
 Nockhöjden ska vara högst 11 m.
 Byggnadshöjden ska vara högst 7 m.
Vid ett eventuellt minskat behov av parkeringsplatser inom området finns möjlighet att längs den nordvästra sidan av kvartersgatan bygga fler radhus på den
yta som i nuläget är avsedd för parkering (g3).

Referens-/inspirationsbild stadsradhus (Bild Archus)
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Sektions- och fasadskisser stadsradhus (Archus)

Markperspektiv radhus (Skiss Archus)

Komplementbyggnader
Komplementbyggnader såsom cykelförråd, sop- och miljöbodar får placeras på
sk korsmark. På de flesta ytor avsedda för gemensamhetsanläggning för parkering (g3) får carport uppföras.
 Tillåten nockhöjd är högst 4.5 m.
 Tak ska vara av sedumtyp (f9).

Förrådshus som miljöstugor och cykelparkering ska utföras med sedumtak
(Bild Archus landskap)

__________________________________________________________________________________
17 (42)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2012/2585
del av Visby Visborg 1:13 m fl samt Visborg 1:19 (Ljuset & Lyktan)
2018-10-03
____________________________________________________________________________________________

Arbetsplatser, övrig bebyggelse, offentlig och
kommersiell service

Inom planområdet finns en del verksamheter överensstämmande med planförslaget. Dessutom finns ett tidsbegränsat bygglov för en ändrad användning
av en f d militär förrådsbyggnad i kv Lyktan. Lovet avser småindustri/kontor/lager och gäller t o m 2020-12-31. Befintlig byggnad och verksamhet ryms inte
inom planförslaget. Utöver detta finns också ett antal minder hus/förråd/baracker inom planområdet som avses att rivas. De byggnader som kommer att
behållas finns närmare beskrivna under rubriken ”kulturhistorisk bebyggelse
och värdefull miljö”.

Tygverkstaden i kv Lyktan

I strukturplan Visborg finns en övergripande idé om att samla centrumverksamheter till kv Lyktan. Under planarbetet har dessa tankar vidareutvecklats
till att istället skapa och möjliggöra publika mötesplatser som torg och vissa
stråk med krav på viss centrumverksamhet inom ett större område, som omfattar hela kärnan av Regementsområdet. Detta överensstämmer också med
intentionerna i angränsande befintliga detaljplaner där vissa byggnader/byggrätter är utpekade för centrumändamål enligt liknande principer.
Publika verksamheter som småskalig handel och andra centrumfunktioner vid
torgen i planområdets norra och södra del, är viktiga inslag för en levande
stadsdel. Invid torgen ska därför vissa av de befintliga byggnaderna (C) och entrévåningarna i de nya byggnaderna innehålla lokaler för centrumändamål
(B2). Som en komplettering till kraven på centrumändamål ges också möjlighet
att även i andra lägen integrera viss centrumverksamhet - i en del av lamellhusens entrévåningar (B1) samt i några av de befintliga byggnaderna. Förhoppningen är att ge goda förutsättningar för en levande och blandad stadsdel.
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Situationsplan med föreslagna verksamheter inlagda (Skiss Archus). Centrumändamål är
även möjligt i bottenvåningarna mot Vädursgatan och Lägergatan/Regementsgatan. Se ytterligare information nedan.

Centrum är en samlingsanvändning som är lämplig att använda där syftet är
att det ska finnas en blandning av verksamheter. I centrum ingår en rad olika
verksamheter. Där ingår till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, hantverk och annan service. I användningen ingår även byggnader för exempelvis föreningslokaler,
samlingslokaler, hotell, vandrarhem och lättare former av vård och hälsovård
som t ex vårdcentral.
Befintliga hus Avar (Hus 045) och fd Wisborgsmässen (Hus 106) invid det norra
torget i kv Ljuset är lämpliga för centrumändamål. Avar nyttjas redan idag för
kontor och konferens. Vid det södra torget finns hus 064, fd Stridsvagnsgarage. Även denna byggnad är lämplig för en mer publik användning, där s k
”bolokaler”, där man kombinerar bostad med en mindre lokal för en verksamhet, skulle kunna vara en intressant lösning.
Befintligt hus 042, Norra Manskapsbaracken, mitt i området har ett stort kulturhistoriskt värde och ska bevaras. Som alternativ användning till bostäder
skulle den kunna användas som förskola, där den gemensamma kvartersparken i så fall kan komplettera förskolans behov av utemiljö.
Inom Visborgsområdet är en stor del av Region Gotlands förvaltningar placerade. I närområdet finns också en vårdcentral, skola (F-9) samt förskola i privat
regi. Ett särskilt boende planeras i kv Skenet. När Visborgsområdet utvecklas
fortsättningsvis bör möjligheten för att etablera ytterligare offentlig service
beaktas.
Närmaste matvaruaffär är i dagsläget Ica Wisborg vid korsningen Stenkumlaväg/Allégatan. I övrigt finns en viss kommersiell service i närområdet så som
t ex restauranger, gym mm.
Totalt inom Visborgsområdet finns idag (2018) ca 1 500 arbetsplatser.
Kulturhistoriskt värdefull Regementet Visborgs slätt anlades 1887, öster om det övningsfält som redan
bebyggelse och miljö
fanns i anslutning till Kungsladugården. Planområdet ligger inom det som betecknas som Gamla lägret med förråd, manskapsbaracker, officersbyggnad, officerspaviljong och underofficerspaviljong. Många av dessa byggnader finns
ännu kvar och några av dem inom planområdet.
__________________________________________________________________________________
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Länsmuséet gjorde 2005 en kulturhistorisk inventering av Regementsområdet.
Det finns inga byggnadsminnen inom planområdet men vissa byggnader och
miljön har ett stort kulturhistoriskt värde. Stor hänsyn ska tas till byggnadernas
och miljöns ursprungliga karaktär. Planens bebyggelsestruktur utgår från den
rutnätsstruktur som råder. Exempelvis tillvaratas befintlig väg, som tidigare
hette Västervägen, förbi Hus 042 - Norra Manskapsbaracken som kvartersgata
och GC-väg.
Tyréns har i en kulturvärdesanalys, rapport daterad 2018-05-29, bl a beskrivit
de fyra byggnader som ska bevaras.
1. Hus 042 - Norra Manskapsbaracken/Intendenturförråd
2. Hus 045 Avar - Officerspaviljong/Markenteri/Lokaler för Drift- och serviceenhet
3. Hus 064 – Stridsvagnsgarage och –verkstad
4. Hus 106 - Officersbyggnad/Underofficersmäss/Wisborgsmässen

Aktuella byggnader att bevara, numrerade enligt Fortifikationsverkets byggnads-ID. (Kulturvärdesanalys Tyréns)

Under planarbetet har analysen kompletterats med bedömningar avseende
byggnadernas tekniska status. Hus 045 och Hus 064 bedöms vara i gott skick
medan Hus 042 och Hus 106 har bl a omfattande fukt och rötskador där också
hussvamp förekommer. I byggnaderna har man även funnit kreosot.
De fyra byggnaderna har ett stort kulturhistoriskt värde och skapar en god
återblick till Visborgsområdets tidigare användning. Genom att bevara och förvalta dessa byggnader, främst exteriört, får också det nya området en extra
kvalitet genom den historiska läsbarheten. Byggnaderna får leva vidare med
en ny användning. Placeringen centralt i området gör t ex Hus 042 lämplig för
bostadsändamål eller förskola. De övriga byggnaderna ligger i anslutning till de
föreslagna torgen och är därmed lämpliga för publik verksamhet.
Arbetet med att renovera och återställa kommer troligtvis att påbörjas parallellt med planprocessen. När rivningsanmälan lämnas in kommer krav på dokumentation m m att ställas i samband med startbeskedet. Ambitionen är att
”lappa och laga” så mycket som möjligt med fokus på att bevara och återställa
__________________________________________________________________________________
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det exteriöra. Sanering och renovering ska utföras varsamt så att underliggande byggnadsdetaljer och ytskikt kan undersökas och dokumenteras för att
sedan ingå som underlag för en framtida gestaltning. Hela rivningsförfarandet
och underliggande konstruktioner bör fotodokumenteras.
Målsättningen är att byggnaderna ska ha sin ursprungliga exteriör och samtidigt hålla en nybyggnadsstandard för den användning som anges i detaljplanen. Med kulturvärdesanalysen som grund kan detta säkerställas genom en
god dialog mellan inblandade parter under renoveringsprocessen samt beaktande av skydds- och varsamhetsbestämmelserna.
Nedan ges en kortfattad beskrivning och status av respektive byggnad som ska
bevaras med tillhörande skydds- och varsamhetsbestämmelser.
Hus 042 - Norra Manskapsbaracken/Intendenturförråd
Byggnaden är den enda av ursprungligen två Manskapsbaracker och ingår i
Gamla lägrets äldsta bebyggelse. Den är därmed en av områdets bäst bevarade byggnad från infanterilägrets tillkomst, 1888-1889. Den är byggd efter
typritningar i tidstypisk s k schweizerstil, princip helt i trä med en symmetrisk
fasad och grundplan på en naturstenssockel. Fasaden är sannolikt ursprunglig
med snickeridetaljer och dekorinslag som takfotskonsoler, dörr- och fönsteromfattningar samt fönsterbågar. Byggnaden har en enkel och huvudsakligen
mycket ursprunglig prägel. Tillbyggnaderna mot gavlarna är senare tillägg som
vid en renovering och ombyggnad till annan användning sannolikt kan tas bort
(efter dokumentation) utan att de höga kulturvärdena påverkas.

Hus 042 – förr och nu (Bilder Tyréns & Archus)

Utvändigt syns spår efter trämask i den bärande timmerstommen. Det är osäkert hur angreppen har påverkat stommens tekniska status. Fasadens brädbeklädnad är nästan oskadad men påverkad av tidens tand. På övervåningen luktar det kreosot. Det är osäkert hur omfattande de arsenikhaltiga delarna är i
byggnadens konstruktion. Vid analys av taktäckning och invändiga träkonstruktioner har farliga ämnen konstaterats. Pärlspontpanel på bottenvåningen
__________________________________________________________________________________
21 (42)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2012/2585
del av Visby Visborg 1:13 m fl samt Visborg 1:19 (Ljuset & Lyktan)
2018-10-03
____________________________________________________________________________________________

uppvisar även angrepp av skadlig svampväxt. Statusen på ”kattvindarna” är
okänd.
Varsamhetsbestämmelser:
(k1) Byggnadsverkets karaktärsdrag vad gäller tidstypisk historiserad fasad,
dörr- och fönstersättning, takfall och formspråk ska bibehållas.
(k3) Naturstenssockel samt fasad och listverk i profilerat och dekorativt format
trä ska i form och material bibehållas.
(k4) Portar, dörrar och fönster ska till form, material, indelning och proportioner vara lika ursprungliga.
(k5) Taktäckning ska vara av skivindelad falsad plåt.
Hus 045 Avar - Officerspaviljong/Markenteri/Lokaler för Drift- och serviceenhet
Byggnaden är uppförd 1889 som officerspaviljong. Officerarna ägde byggnaden och bekostade själva uppförandet. Därför uppfördes aldrig officerspaviljonger efter några typritningar, till skillnad från manskapsbaracker och funktionsbyggnader. Byggnaden har byggts om och ut i omgångar åt flera håll. Den
fick namnet Avar i samband med en stor ombyggnad, 1988, för att husera
Drift- och serviceenheten med hörsal, lektionssalar mm. Byggnaden är en av få
representanter från den äldsta lägerperioden, med gemensamma drag i
materialitet och formspråk med t ex närliggande Wisborgsmässen (Hus 106).
Flera ombyggnader har ändrat och förenklat byggnadens förfinade symmetriska panelarkitektur.

Hus 045 – förr och nu (Bilder Tyréns & Archus)
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Mycket av ursprungsvolym och takfall samt fältindelade fasad med tidstypiska
regelbundna foder kring dörrar och fönster kan dock avläsas. Ursprunglig fönster- och dörrsättning och bevarade dekorativa element kan också avläsas när
man jämför med äldre fotografier.
Varsamhetsbestämmelser:
(k2) Byggnadsverkets karaktärsdrag vad gäller tidstypisk historiserad fasad,
dörr och fönstersättning, takfall i varierade höjder och formspråk ska bibehållas.
(k3) Naturstenssockel samt fasad och listverk i profilerat och dekorativt format
trä ska i form och material bibehållas.
(k4) Portar, dörrar och fönster ska till form, material, indelning och proportioner vara lika ursprungliga. (Gäller ej lägre kringgärdade om- och tillbyggnader)
(k5) Taktäckning ska vara av skivindelad falsad plåt.
Hus 064 – Stridsvagnsgarage och – verkstad
Byggnaden uppfördes 1937 som garage och verkstad för stridsvagnar. Innan
regementet upphörde användes den som bok- och blankettförråd och garnisonsarkiv. Byggnaden är en av få representanter från början av upprustningsperioden mellan 1937-1945. Den är tydligt funktionalistisk i sitt formspråk,
men parafraserar antikens klassiska formspråk med t ex släta halvkolonner i
fasaden. Det finns endast ett par (sannolikt ursprungliga) garageportar kvar
som minner om dess ursprungliga funktion. Dörrar och fönster följer huvudsakligen byggnadens modernistiskt anslagna ton med sparsmakade historiska
förtecken, men har i viss mån ändrats/bytts ut vid renoveringar och ombyggnader.
Exteriören är därmed i viss mån flexibel och tillåtande för mindre ändringar,
tillägg eller återställande till tidigare utförande. Byggnadens kompakta form
och volym, låg och vid, gör den svår att inreda uteslutande för bostadsändamål
och kan med fördel med sitt läge intill det södra torget istället ges en mer publik användning.

Hus 064 – dagens utformning (Foto Archus)

Varsamhetsbestämmelser:
(k1) Byggnadsverkets karaktärsdrag vad gäller tidstypisk historiserad fasad,
dörr- och fönstersättning, takfall och formspråk ska bibehållas.
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(k4) Portar, dörrar och fönster ska till form, material, indelning och proportioner vara lika ursprungliga. Gäller ej lägre kringgärdade om- och tillbyggnader)
(k5) Taktäckning ska vara av skivindelad falsad plåt.
Hus 106 - Officersbyggnad/Underofficersmäss/Wisborgsmässen
Byggnaden är en av de få bevarade byggnader som ingick i det Gamla lägret
från 1888. Den byggdes som ett expeditionshus och senast har den använts
som mässbyggnad. Den byggdes i tidstypisk panelarkitektur, s k schweizerstil.
Idag är den inklädd med eternitplattor. Under finns rester av en välartikulerad
träfasad, med växelvis stående och liggande dubbelfasspontade panelbräder,
regelbundet fältindelade av profilerade listverk och foder. Den är en av få representanter från den äldsta perioden och den enda bevarade i sitt slag inom
området. Eftersom den har stått oanvänd och kallställdes under lång tid är den
i mycket stort behov av renovering. Delar av byggnaden har allvarliga fukt- och
rötskador, är angripen av äkta hussvamp samt har asbest- och PAH-haltiga
byggnadsmaterial. Invändiga ytskikt är angripna av mögel. I samband med sanering och rivning av sekundära ytskikt få man bedöma vilka inredningsdetaljer som kan komma att ingå i en framtida gestaltning.
En restaurering och återställning till ursprunglig exteriör skulle göra Wisborgsmässen till en portalbyggnad och berika både området och den gotländska
byggnadskulturen. Husets läge och utformning gör att det kan vara lämpligt
för bostäder eller någon centrumfunktion med tanke på närheten till det norra
torget.
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Hus 106 – förr och nu (Foton Tyréns & Archus)

Skydds- och varsamhetsbestämmelser:
(q1) Byggnad får inte byggas till eller på (efter avlägsnande av eternit på fasad
samt balkong och veranda mot väster och där återskapa ursprunglig fasad).
k1) Byggnadsverkets karaktärsdrag vad gäller tidstypisk historiserad fasad,
dörr- och fönstersättning, takfall och formspråk ska bibehållas.
(k3) Naturstenssockel samt fasad och listverk i profilerat och dekorativt format
trä ska i form och material bibehållas.
(k4) Portar, dörrar och fönster ska till form, material, indelning och proportioner vara lika ursprungliga.
(k5) Taktäckning ska vara av skivindelad falsad plåt.

Friytor
Lek och rekreation

Några hundra meter sydost om planområdet finns ett stort område detaljplanelagt för idrott och rekreation. Inom planområdet finns ytor för bostadsgårdar samt ett större, för kvarteren, gemensamt parkområde där också dagvattnet ska omhändertas och fördröjas. Parkrummet ska fungera som samlingsplats (kvarterspark) för hela området med utrymme för odling, social samvaro
och gröna värden (g4). Om Hus 042 används till förskola kan samnyttjande ske
för utevistelse.
Park och grönytor
 Växtmaterialet i området ska spegla årstidsväxlingarna för en attraktiv
och varierande utemiljö.
 Mark- och växtmaterial som används ska vara hållbara och funktionella.
 Det bör finnas utrymme för större tillåtande gräsytor där utrymme ges
till bollspel, picknick etc.
 Parkmiljön samt övriga grönytor ska utformas så att de upplevs som
trygga dygnet runt.
 De gemensamma större rummen ska ha en variation i skala och
grönska. Brokighet stärker upplevelsen och orienterbarheten i området.
 Större rörelsestråk och cykelvägar kan beläggas med asfalt.
 Lekytor och mindre vistelseytor kan avgränsas med klippta eller friväxande häckar.
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Gestaltning av bostadsgårdar
 Spara karaktärsskapande vegetation, t ex tallar, marklov för trädfällning (a1)
 Växtmaterial, markmaterial och utvändig utrustning ska vara väl avvägda och harmonisera med byggnadernas gestaltning och färgsättning.
 Gårdarnas växtmaterial ges en tydlig trädgårdskaraktär och möjlighet
ska ges till enklare odling.
 Det ska vara nära och bekväma parkeringsmöjligheter för cykel, inom
bostadsgårdarna ska det också finnas väderskyddade cykelplatser.
 Bostadsgårdarnas hårdgjorda vistelseytor och gångsystem ska beläggas med betongmarksten, natursten eller stenmjöl.
 Förrådshus utförs med sedumtak för att bidra med till en grönare
närmiljö (f9).
 Vistelseytor avgränsas med häckar och planteringar.
 Gårdarna (g2) ska vara bilfria, ingen omfattande parkering tillåts,
endast enstaka handikapplats.

Markperspektiv bostadsgård, flerbostadshus(Skiss Archus)

Naturmiljö

Planområdet ligger centralt i Visborgsområdet och har naturreservatet Södra
Hällarna på gångavstånd (ca 750 m). Direkt norr om Kung Oscars väg planeras
för en stadsdelspark.

Vattenområden

Inga naturliga vattenområden finns inom planområdet. Planförslaget medger
att dagvattnet skulle kunna fördröjas genom ytvattensmagasin inom båda
kvarteren.

Gator, trafik och torg
Gatunät, gång-och cykel- Föreslagna gator; huvudgator, lokalgator och kvartersgator, inom planområdet
trafik samt torg
följer det övergripande rutnätsmönstret och ska vara sammanhängande med
en god sammankoppling till omgivande strukturer. Det innebär att inga återvändsgator föreslås och trafiken tillåts sila genom/genom kvarteren. Samma
principer gäller för gång- och cykeltrafik.
I samrådsförslaget har gatunätet en preliminär måttsättning/gestaltning. Inför
granskningsskedet ska en förprojektering av gator m m i plan- och närområdet
__________________________________________________________________________________
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göras tillsammans med en övergripande dagvattenutredning. Det är viktigt att
det finns en samordning mellan dessa strukturer, både tekniskt och gestaltningsmässigt. Gestaltning och utformning av gator, gc-vägar och torg ska följa
nedanstående principer. Hörnavskärningar (5 m) görs mot allmän gata.










Befintlig historisk gatustruktur i rutnät behålls och utvecklas.
Gatustrukturen ska hållas tydlig och överlag ska det finnas få fysiska
barriärer för att skapa trygga och tillåtande rörelsestråk genom området. Utfartsförbud tydliggör detta ytterligare.
Den inre gatustrukturen, kvartersgatorna, ska upplevas som grön med
inslag av s k regnträdgårdar (se dagvatten) och alléträd.
De inre gång- och cykelstråken knyts samman med omgivande stråk i
området.
Parkeringsytor och p-däck ska ha inslag eller omges av grönska för ett
mjukare intryck.
P-däck ska utföras med sedumtak (f9).
Torgytorna ska beläggas med genuina material och ha inslag av genomtänkta platsbildningar samt inslag av grönska.
Torgytorna ska ha möjlighet till cykel- och bilparkering.
I området förespråkas flexibelt p-tal med möjlighet till förändring över
tid för en mer hållbar stadsdel.

Planområdet gränsar till Regementsgatan som ingår i angränsande detaljplan
för kv Skenet. Regementsgatan är planlagd som lokalgata. I strukturplan Visborg föreslås Regementsgatan i denna del, på sträckan mellan Visborgsallén
och Lägergatan, kunna gestaltas som ett s k ”shared space” (gångfartsområde). I ett tidigt skede innan Regementsområdet är fullt utbyggd är troligtvis
andelen människor som rör sig i området för få för att ett gångfartsområde ska
fungera optimalt. Som första del av gångfartsområdet bör sträckan kring torget vid Visborgsallén iordningställas.

Regementsgatan – Visborgsallén, ”shared space” (Illustrationsskiss Archus Landskap)

Lägergatan, lokalgatan söder om kv Lyktan har sin slutdestination österut, vid
idrotts- och rekreationsområdet. Västerut slutar den idag i Vädursgatan men
tanken är att den på sikt ska kunna förlängas ut till Toftavägen och bli en av infarterna till Visborgsområdet.
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Exempel gatusektions Lägergatan (Skiss Archus Landskap)

Gatans utformning bör utgå från en trafikmängd på ca 2000 bilar/d och en hastighetsbegränsning på 30 km/h På den södra sidan planeras en gc-väg och på
den norra sidan en trottoar.
Vädursgatan kommer att vara en huvudgata inom Visborgsområdet. Gatan
kommer att nyttjas för en del tung trafik som bland annat ska till och från verksamhetsområdet.
Gatans utformning bör utgå från en trafikmängd på ca 6000 bilar/d och en hastighetsbegränsning på 40 km/h. På sikt ska gång- och cykelväg anläggas på
båda sidor. Vägområdets bredd medger viss kantstensparkering, eventuellt
kombinerat med trädplanteringar och omhändertagande av dagvatten.

Exempel gatusektion Vädursgatan (Skiss Archus Landskap)
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I korsningen mot Kung Oscars väg finns plats för att anlägga en cirkulation. Vädursgatan kan eventuellt i en framtid få en förlängning genom norra Visborg
med en eventuell sammankoppling med Stenkumlaväg norr om Färjeleden.
Musikgatan (föreslaget gatunamn) gränsar till kv Ljuset och kv Lyktan och går
mellan Regementsgatan och Vädursgatan. Den är en lokalgata för bostäderna
och viss matning kommer också att ske till verksamheterna i den sydöstra delen av kv Lyktan. Mot Musikgatan hålls en förgårdsmark på 2.5 m, som ej får
bebyggas.
Gatans utformning bör utgå från en trafikmängd på ca 1000 bilar/d och en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Möjlighet finns att anordna viss allmän kantstensparkering.

Exempel gatusektion Musikgatan (Skiss Archus Landskap)

Kung Oscars väg gränsar till kv Ljusets norra del. I denna del finns en dubbelradig lindallé. Vägen utgör en av huvudinfarterna till Visborgsområdet, från Toftavägen.
Gatans utformning bör utgå från en trafikmängd på ca 4500 bilar/d och en hastighetsbegränsning på 40 km/h. På den norra sidan om allén kommer det att
anläggas en separat gc-väg. Detta område gränsar till den planerade stadsdelsparken Donners hage, vilket också ger en viss flexibilitet i dragningen av gcvägen. Söder om allén finns plats för en separat gångväg.
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Exempel gatusektion Kung Oscars väg (Skiss Archus Landskap)

Visborgsallén gränsar till planområdet och ingår i angränsande detaljplan för
kasernområdet. Det finns planer på att sträckan mellan Kung Oscars väg och
Regementsgatan gestaltas som ett gångfartsområde. Tillsammans med det föreslagna torget skapas en entréplats för Visborg.
Kvartersgator förvaltas som en gemensamhetsanläggning (g1). De ska följa rutnätsidén och upplevas och gestaltas som en del av den övergripande allmänna
gatustrukturen samt ha en gestaltning och utformning som tydligt prioriterar
gående och cyklister. En stor del av angöringen samt en viss del av parkeringen
kommer att lösas genom kvartersgatorna. Eftersom kvartersgatorna ska bidra
till en sammanhängande infrastruktur bör dessa vara gemensamma för samtliga fastigheter och inte delas upp i flera gemensamhetsanläggningar inom respektive kvarter. Längs kvartersgatorna tillåts avfallshantering i form av s k
sopkasuner.

Exempel gatusektion Kvartersgata (Skiss Archus Landskap)
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Torg. Inom planområdet föreslås två publika torg (allmän plats). I kv Ljuset i
anslutning till Visborgsallén norr om hus Avar och i kv Lyktan mot Lägergatan.
För att stärka torgen som mötesplats får en del av byggnaderna intill torgen
bestämmelsen centrumändamål. Publika, allmänna och kommersiella lokaler
tillsammans med bostäder ger goda förutsättningar för en levande stadsmiljö.

Illustration, det södra torget (Skiss Archus Landskap)

Gång- och cykelvägar. Utöver möjligheten till gång- och cykeltrafik på allmänna
gator säkras också möjligheten att röra sig genom kvarteren på delar av kvartersmarken. Så kallade x-områden för allmännyttig gång och cykeltrafik läggs
på ytor avsedda för kvartersgator och i vissa andra stråk.(x1)

Illustration planerade gc-stråk (Skiss Archus Arkitekter)

Kollektivtrafik

Stadsbussen, linje 1, trafikerar Visborgsområdet på Visborgsallén. Vid en utökning av kollektivtrafiken ska Regementsgatan och Vädursgatan vid behov
kunna ingå i kollektivtrafikens nät. Busshållplatser ska utformas med väderskydd och sittmöjligheter. De ska även vara väl belysta samt gestaltas så att de
upplevs som trygga. Cykelparkering bör läggas nära i anslutning till busshållplatser för att underlätta resande.

__________________________________________________________________________________
31 (42)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2012/2585
del av Visby Visborg 1:13 m fl samt Visborg 1:19 (Ljuset & Lyktan)
2018-10-03
____________________________________________________________________________________________

Parkering, angöring och
utfart

Parkering löses i huvudsak som markparkering inom den egna fastigheten, på
gemensamhetsanläggning (g3) eller som kantstensparkering på kvartersgator
(g1). Möjlighet finns att bygga två parkeringsdäck i två plan, ett inom kv Ljuset
och ett inom kv Lyktan. Nockhöjden får vara högst 4.5 meter och de ska vara
halvt nedsänkta och halvt upphöjda. För en grön upplevelse från bostäderna
samt en fördröjande effekt av dagvatten ska taken vara av sedumtyp (f9). Den
kantstensparkering som möjliggörs på lokal- eller huvudgator kan inte tillgodoräknas för bostädernas behov utan blir ett allmänt tillskott.

Idéskiss halvt nedsänkt p-däck - modell, fasad, sektion (Archus)

Föreslagna parkeringsytor (Skiss Archus Landskap)

Planförslaget utgår från den parkeringsstrategi som nu är under framtagande.
Det innebär bl a följande parkeringstal ska kunna uppfyllas: 8 bilplatser per
1000 kvm BTA bostäder, 5-11 bilplatser per 1000 kvm BTA kontor och 12-15
__________________________________________________________________________________
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bilplatser per 1000 kvm BTA sällanköpshandel. Nuvarande parkeringsstrategi
har högre parkeringstal och om den fortsättningsvis skulle komma att gälla
kommer det att påverka möjligheterna att utnyttja byggrätterna fullt ut.
Angöring till bostäder och övriga verksamheter sker via kvartersgator och allmänna gator, som tillsammans ska bilda ett sammanhängande vägnät utan
vändplaner.
Det finns goda möjligheter att anordna cykelparkering i olika lägen inom planområdet.
Störningar

Under planarbetet har en bullerutredning tagits fram av ACAD-International
AB, daterad 2018-05-30. Den visar att planförslaget har förutsättningar för att
uppfylla gällande riktvärden för trafikbuller enligt SFS 2015:216 med ändringar
2017:359. Samtliga hus har tillgång till åtminstone en uteplats i anslutning till
bostaden som uppfyller riktvärden. Ingen huskropp får mer än 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) vid fasad. Samtliga bostäder uppfyller därmed
riktvärden utan åtgärder.

Teknisk försörjning

Lägen för allmännyttiga ledningar säkerställs genom att de kan läggas på allmän platsmark. På kvartersmark kan ledningar förläggas i kvartersgator genom
planbestämmelse för s k u-område.
Enligt information, i samband med leverans av grundkartan, har vissa ledningar ett osäkert läge i grundkartan. Det innebär att de kan behöva handgrävas minst en meter från markerad ledning på kartan.

Vatten och avlopp

Anslutningar för vatten och spillvatten till Region Gotlands ledningsnät kan
ordnas vid kvarters-/fastighetsgräns. Vatten-, avlopps och dräneringsledningar
behöver ha en åtkomst på som är 6 m brett, med ledningen i mitten.
Dagvatten
Med nuvarande kunskap bedöms inte marken vara lämplig för infiltration av
dagvatten. Däremot kommer krav att ställas på en fördröjning. Lokal fördröjning föreslås ske genom ytvattenmagasin och vidare avledning till Region Gotlands ledningsnät. Pågående förprojektering av gatunät och övergripande dagvattenhantering inom Visborg ska redovisa hur hanteringen av dagvattnet på
gatumark inom planområdet ska lösas.
För exploateringsområdet har en principlösning tagits fram där området indelas i områden utifrån dagvattnets uppsamlingsområden. Dessa områden går
senare att ytterligare dela in med tanke på etappvis utbyggnad av området.
Huvudprincipen är att varje kvarter/område ska klara sin egen fördröjning.
Detta klaras överallt utom ifrån området kring det södra torget som måste ledas till den sydvästra delen av kv Lyktan. Modellen bygger på att ett område
ska kunna fördröja 20 mm nederbörd, d v s volymen dagvatten som träffar
marken vid 20 mm nederbörd. (Som jämförelse genererar ett 10-årsregn med
10 minuters åtkomsttid ca 13 mm, ett 30-årsregn under 10 minuter ca 20
mm.)
I samband med bygglov preciseras gestaltningen och hänsyn kan tas till bl a avrinningskoefficienter när olika markmaterial fastslås och man vet hur stora
planteringsytorna är o s v.
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Dagvattenhantering ska utformas som en integrerad del av park- och
gårdsmiljöerna samt bidra till estetiska värden. För att bidra till dagvattenhanteringen och en grönare miljö ställs krav på sedumtak på
komplementbyggnader (f9).
Parkområdet samt den södra flerbostadshusgården ska ge möjlighet
till översvämningsyta vid stora vattenflöden och ska därför höjdsättas
efter dessa förutsättningar med en något skålad form. (Höjdsättning
klarläggs inför antagande)
Regnträdgårdar (genomsläppliga växtbäddar för infiltration av dagvatten från närliggande hårdgjorda ytor) ska anläggas i den inre gatustrukturen.

Fördjupning/precisering av dagvattenhanteringen kommer att göras inför
granskningsskedet när ytterligare kunskap finns avseende de geotekniska/hydrologiska förhållanden samt när den övergripande dagvattenhanteringen
för Visborg är klarlagd. Detta ska också samordnas med gestaltning och utformning av gator.

Inspirationsbilder dagvattenhantering (Archus Landskap)

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras. Området kan kopplas till GEAB:s fjärrvärmenät som finns i området. Fjärrvärmeledningar behöver ha en åtkomst på ett
område som är 6 m brett med ledningen i mitten.

El

Området är anslutet till GEAB:s ledningsnät. Säkerhetsavstånd för grävning är
1 meter åt vardera hållet.
I kv Ljuset, vid korsningen Musikgatan/Regementsgatan finns en transformatorstation. Den behöver ett skyddsavstånd på 5 m runt om och tillgänglighetskravet är främst från öster och väster. En mindre yta ges markanvändningen
teknisk anläggning (E1) för att säkra stationen. Möjlighet finns att uppgradera
den för en större kapacitet inom befintlig byggnad. Anläggningen behöver ej
stå på en egen fastighet utan nyttjandet kan regleras genom t ex servitut. En
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integrering med en parkeringsyta går bra under förutsättning att tillgänglighetskravet och säkerhetsavståndet till byggnaden upprätthålls.

Befintlig transformatorstation, redovisat läge på situationsplan
(Foto och illustration Archus)

Tele/Fiber

Området är anslutet till TeliaSoneras teleledningsnät. Åtkomst till ledning
måste vara minst 1 meter på vardera sidan.

Avfall

Avfallshanteringen sker genom Region Gotlands försorg. Exploatören ansvarar
för att tillgängligheten blir god och att hämtningen kan ske på ett bra sätt enligt gällande regler. Råd och anvisningar finns i Avfall Sveriges handböcker.
Allmänna gator och kvartersgator ska tillsammans bilda ett gatunät enligt silningsprincipen med god tillgänglighet för bl a avfallshantering. Avfallslösningen inom området föreslås bli en kombination av nedgrävda sopkasuner
och miljöbodar, där miljöbodarna i första hand ska användas för avfall kopplat
till förpacknings- och tidningsinsamlingen.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Samråd hösten 2018
Granskning vintern 2018
Godkännande/Antagande försommaren 2019

Ansvarsfördelning

Region Gotland utför erforderlig flyttning av allmänna VA-ledningar. Regionen
upprättar förbindelsepunkter till samtliga nybildade fastigheter.
Regionen ansvarar för om- och utbyggnad av den allmänna platsmarken inom
planområdet, d v s gatorna; Vädursgatan, Kung Oscars väg, Musikgatan och Lägergatan samt de båda torgen.
Inom kvartersmark ansvarar exploatören för genomförande av planen. Detta
omfattar bland annat anslutning av el och kommunikationsledningar, liksom
spillvatten- och vattenledningar. Exploatören ansvarar för anläggande av fördröjningsmagasin för dagvattnet. Exploatören ansvarar också för all fastighetsbildning, bildande av eventuella gemensamhetsanläggningar och servitut. Exploatören ansvarar även för att byggnader, kvartersgator och gång- och cykelbanor, infarter, garage och parkeringsplatser, grönytor m m inom kvartersmark iordningställs.
I samband med byggnationen ska exploatören utföra erforderliga geotekniska
undersökningar samt övriga för exploateringen nödvändiga undersökningar.
Exploatören ansvarar för eventuella arkeologiska undersökningar, marksaneringsundersökningar och marksanering.
Exploatören har hela kostnadsansvaret för hela exploateringen och står därmed för alla kostnader inklusive kostnaderna för samtliga regionala åtaganden.

Huvudmannaskap

Region Gotland är huvudman för allmän platsmark inom planområdet; gator
och torg.

Avtal

Plankostnadsavtal har upprättats mellan regionen och exploatören.
För säkerställande och reglerande av exploatörens del av gatukostnaderna för
Visborgsområdet har avtal upprättats mellan PEAB FU Visby AB och Region
Gotland, godkänt av regionfullmäktige 2018-06-18, § 99. Detta avtal omfattar
även de allmänna gatorna inom planområdet. De båda torgen inom planområdet omfattas dock inte av detta avtal.
Ersättning för mark som under avtalsprocessen avyttrats och som behöver lösas in för anläggande av allmänna gator ska regleras i exploateringsavtal mellan Region Gotland och exploatören. Exploateringsavtalet ska även reglera genomförande- och kostnadsansvaret för genomförandet av detaljplanen rörande anläggandet av gator, torg, VA-anläggningar, dagvattenanläggningar, xområden m.m. Exploateringsavtalet ska ha upprättats innan antagandet av detaljplanen. För rätta fullgörandet av sina åtaganden ska villkoren enligt exploateringsavtalet vara uppfyllt för att bygglov ska ges.
För den transformatorstation som står på Visborg 1:13 inom kvartersmark
kommer markupplåtelseavtal alternativt servitut/ledningsrätt att behöva upprättas mellan markägaren och ledningshavaren.

__________________________________________________________________________________
36 (42)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2012/2585
del av Visby Visborg 1:13 m fl samt Visborg 1:19 (Ljuset & Lyktan)
2018-10-03
____________________________________________________________________________________________

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
mm

Områden för allmänna gator och de båda torgplatserna ska genom fastighetsreglering överföras från Gotland Visby Visborg 1:13 och Visborg 1:19 till regionens fastighet Visby Visborg 1:9.
Fastighetsregleringar kan även komma att beröra fastigheter som exploatören
tidigare har avyttrat, t ex Visborg 1:20.
Beroende på vilka fastigheter som kommer att bildas och vilken eller vilka
ägande- och upplåtelseformer som väljs kommer för kvartersgata, markparkering, parkeringsgarage, bostadsgårdar och avfallshanteringen behov uppstå av
att bilda gemensamhetsanläggning alternativt servitut. Bildas gemensamhetsanläggning ska denna förvaltas av en samfällighetsförening. Exploatören ska
utan ersättning överlåta gemensamhetsanläggningen med tillhörande mark till
samfällighetsföreningen.
Den stora grönytan, ”kvartersparken”, i kv Ljuset ska kunna nyttjas av samtliga
boenden och verksamheter och bör därför i en gemensamhetsanläggning där
samtliga kommande fastigheter ingår.

Fastighetsplan

Inga fastighetsindelningsbestämmelser föreslås.

Servitut
Ledningsrätt

För regionala VA-ledningar som eventuellt kommer att dras över kvartersmark
ska utan krav på ersättning servitut eller ledningsrätt bildas. Detsamma gäller
för eventuella ledningar för el och kommunikation. För x-områden (för gång
och cykeltrafik) ska servitut bildas.

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 m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer kan detaljplanen
anses ekonomiskt lönsam.

Regionens kostnader

Genomförandet av detaljplanen medför regionala kostnader för anläggande av
gator och övriga allmänna platser. Gatukostnaderna kan inte bedömas i detta
läge då de är avhängiga av beslut rörande bl a gatubredd, gång- och cykelbanor och dagvattenhantering vilket kommer att utredas i kommande projektering. Gatukostnadsersättningen mellan regionen och exploatören har reglerats
i tidigare avtal, se under rubriken ”Avtal”.

Exploatörens kostnader
och intäkter

Exploatören kommer att ha kostnader för de åtgärder som kommer att utföras
av regionen för anläggande av de båda torgen liksom för eventuell ledningsflytt. Kostnaderna kan för närvarande inte bedömas, se ovan.
Kostnader kan även uppkomma för inlösen av mark som tidigare har avyttrats
av exploatören. Detta avser mark som eventuellt behövs för en breddning av
gator.
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I övrigt kommer exploatören att ha kostnader för fastighetsbildning, ledningsrättsförrättning, markarbeten, anläggande av kvartersgata, markparkering, garage, VA-ledningar inom kvartersmark, fördröjningsmagasin för dagvatten,
uppförande av byggnader mm. Intäkterna kommer att hänföras till försäljning
av de färdigbildade fastigheterna alternativt uthyrning av lägenheter och lokaler.
Inlösen, ersättning

Ingen ersättning utgår för den mark som behövs för torgen. Ersättningsfrågan
för övrig allmänplatsmark har reglerats i avtal, se under rubriken ”Avtal”.

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

Tekniska utredningar

Området ska enligt ”Handlingsplan för skydd och säkerhet i Gotlands kommun” ha ett brandpo
ett längsta avstånd om 150 meter mellan brandposterna. Om gatunätet eller motsvarande inte
lighet till byggnaden ska särskild räddningsväg anordnas. För byggnader högre än 4 våningar m
krav på utrymme och anpassad mark för användande av bärbar stegutrustning. Tillgänglighete
ningstjänsten i övrigt ska vara sådan att utrustning för utrymning och brandsläckning inte behö
mer än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon.
Inför samrådet har en trafikbullerutredning tagits fram. Under planläggningen,
inför granskningsskedet, ska utredningar avseende markradon, geoteknik samt
markteknisk utredning för känslig markanvändning avseende markföroreningar göras. Dessutom ska dagvattenhanteringen inom kvarteren redovisas
med en mer specifik lösning. En förprojektering av de allmänna gatorna m m
kommer också att tas fram av Region Gotland inför granskningsskedet.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget möjliggör cirka 400 lägenheter och cirka 2 600 kvm bta för centrumändamål. Gemensamma ytor på kvartersmark är en större grönyta och föreslagna kvartersgator. Exploateringsgraden är cirka 0.5 – 0.6. Inom planförslaget ryms även allmänna gator som gränsar till kvarteren och två mindre torg.

Natur- och kulturvärden
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.

Kulturmiljö

Områdets befintliga kulturvärden och hänsynstagande till dessa finns beskrivna under rubriken ”Kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö”.

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

Förenta Nationernas Barnkonvention är närvarande under ett planarbete, då
de är en förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionen beaktande säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Området integreras i en stadsstruktur som ska utvecklas till en blandad och
förhoppningsvis levande stadsdel. I området planeras också för en större gemensam grönyta. I dagsläget finns en del gång- och cykelvägar i området som
en del av ett större sammanhängande nät. Närhet finns till befintlig kollektivtrafik och i Visborgsområdet finns planer på en ny skola. En privat förskola och
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skola finns i planområdets omedelbara närhet. Tillgången och närheten till
grönområden och idrottsanläggningar är också mycket god, vilket ger möjlighet för lek och utevistelse. Sammantaget ger det goda förutsättningar för en
bra livsmiljö, inte minst för barn.
Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Tillgänglighet

Bostadsområdet har en placering med närhet till natur, GC,-vägar, kollektivtrafik, mataffär, arbetsplatser samt kommande förskola och skola. I dagsläget
finns inga bostäder inom Visborgsområdet men det pågår byggande av ett
vårdboende och planering för ytterligare flera hundra nya bostäder. I planförslaget har stor vikt lagts på en struktur som kan skapa omsorgsfulla tydliga och
trygga stråk. Ovanstående ger förutsättningar för en god grund för ett tryggt
och jämställt boende.
Tillgängligheten till och inom området bedöms som god. Området är tämligen
plant och kollektivtrafiken trafikerar idag Visborgsallén med relativt god turtäthet under vardagar. Det innehåller ett finmaskigt nät med lokalgata, kvartersgator och GC-stråk som kopplas samman med omgivande nät vilket ger goda
möjligheter att röra sig inom och genom området. Under den fortsatta utbyggnaden av Visborgsområdet kommer tillgängligheten till närliggande grön- och
rekreationsområden utvecklas och förbättras. Utformningen av utemiljö, bostäder, lokaler m m ska följa de lagstadgade tillgänglighetskrav som finns.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning och allmänhetens tillgänglighet till området
ger förutsättningar för en god bebyggd miljö och en god hushållning med mark
och byggnader. Bebyggelsen får stora kvaliteter med en blandad stadsmässig
bebyggelse som utgår från värden från en äldre användning och struktur. Detaljplanen har utformats särskilt för att uppnå en omsorgsfull utformad bebyggelse som tillvaratar och utvecklar platsens förutsättningar. Genom att ha en
god och medveten ambition vid gestaltningen av bostadsgårdar och andra
gröna ytor kan också den biologiska mångfalden gynnas med varierande och
framför allt inhemsk vegetation. Växterna ska gynna såväl pollinerare som fåglar. Insektshotell samt fågelholkar kan placeras på väl valda platser.
En sol-/skugganalys i 3D-modell visar att bebyggelsestrukturen överlag ger bra
förutsättningar för ljusa lägenheter och gårdar som kan skapa trivsamma utemiljöer där befintliga träd ger naturlig skugga. I de områden där radhuslängor
kan placeras med gavlarna mot den genomgående kvartersgatan kan solförhållandena bli något sämre. Här bör radhuslängornas exakta placering studeras närmare inför projektering så att man uppnår attraktiva utemiljöer.
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Sol-/skugganalys för 21 juni kl 09.00

Sol-/skugganalys för 21 juni kl 18.00

Sol-/skugganalys för 21 mars kl 15.00
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Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Planens genomförande bedöms inte medföra risker för betydande miljöpåverkan. De miljörisker som har identifierats har hanterats okomplicerat i planprocessen utan att planen har behövt en separat miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för buller kommer inte att överskridas då buller hanteras
i planprocessen.
Miljökvalitetsnorm för luft bedöms ej överskridas. Större korsningar med
längre stopp saknas så därför bedöms avgasnivåerna vara väl under risken för
ett överskridande av miljökvalitetsnormen.
Miljökvalitetsnorm för vatten. En exploatering enligt planförslaget kommer
inte att innebära ökad risk för negativ påverkan för grundvattnet jämfört med
nuläget. Relativt rent regnvatten kommer att infiltreras i begränsad omfattning och resterande dagvatten fördröjs lokalt inom kvarteret och leds sedan
till Regionens system.
Inga miljöfarliga verksamheter planeras i planförslaget.

Klimatanpassning

Anläggande av gröna tak skulle kunna vara positiva förändringar både för att
motverka värmeeffekter och hantera dagvatten. Lokalklimatet och luftreningen gynnas av bl a stora träd, gröna tak och lövskuggande vegetation samt
dagvattenhanteringen som regnträdgårdar och översvämningsytor.
Eftersom en stor del av parkering ska lösas på gemensamma ytor finns goda
möjligheter att skapa laddplatser för elbilar. Planområdets läge med närhet till
busslinje 1 och ett relativt väl utbyggt gc-nät ger också goda förutsättningar
för boende att nyttja kollektivtrafiken eller att använda cykeln som transportmedel.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter det att beslut om antagandet av detaljplanen har vunnit laga kraft. Motivet till en genomförandetid på 10 år är att
utbyggnaden troligtvis kommer att ske etappvis under en längre tid.

Övrigt

Inom planområdet förslås nya kvarters- och gatunamn. Kvarteren får namnen
Ljuset och Lyktan. Nya gatunamn blir Lägergatan och Musikgatan. Sedan tidigare fastställda gatunamn är Regementsgatan, Vädursgatan och Kung Oscars
väg. Eventuellt bör också en namnsättning av ett par av kvartersgatorna göras.
Marklov krävs inom vissa områden för att säkra att vissa karaktärsträd/dungar
bevaras (a1).
Redovisade ytor för gemensamhetsanläggningar avseende angöring/GC-stråk
ska vara tillgängliga för samtliga byggrätter inom respektive kvarter. Gemensamhetsanläggningen för den större parkytan inom kv Ljuset ska vara tillgänglig för samtliga inom planområdet.
Region Gotland är huvudman för allmän plats.
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Larsson
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Christian Hegardt
Stadsarkitekt

Eva Werkelin
Planarkitekt
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ARBETSHANDLING
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Endast radhus
Lägsta höjd på bottenvåning är 3,40 meter
Mot gårdssidan tillåts enstaka takkupor, högst 30% av fasadlängden
Marken får endast förses med komplementbyggnad

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
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Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 4,5 meter
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Takvinkeln ska vara angivet värde i grader

Ändrad lovplikt, fastighetsplan
Marklov krävs även för trädfällning. Kvartersmark
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Huvudmannaskap kommunalt för allmän plats
Markreservat för gemensamhetsanläggning för kvartersgata, parkering
och angöring,Kvartersmark
Markreservat för gemensamhetsanläggning för gård, grönytor,
dagvattenhantering mm (ej parkering). Kvartersmark
Markreservat för gemensamhetsanläggning för parkering. Kvartersmark
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Byggnad ska placeras parvis
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Föreslaget gatunamn
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Balkong skamed indrag högst 0,6 meter mot allmän gata
Balkongräcke ska vara av smide
Fasad ska utformas med puts eller tegel
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Högsta nockhöjd är angivet värde i meter
Byggnaders nockhöjd ska variera inom varje byggrätt med 25-35% av
byggrättens längd
Medelvärdet av alla nockhöjder inom respektive byggrätt får vara högst
19 m, se planbeskrivning
Högst byggnadsarea 360 kvm per byggnad
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål
Genomförandetid
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Bostäder. Centrumändamål ska finnas i entrévåning
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Bostäder. Centrumändamål får finnas i entrévåning
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Byggnadsverkets karaktärsdrag vad gäller volym och exteriör ska
bibehållas
Byggnadsverkets karaktärsdrag vad gäller tidstypisk historiserad fasad,
dörr och fönstersättning, takfall i varierade höjder och formspråk ska
bibehållas
Naturstenssockel samt fasad och listverk i profilerat och dekorativt
format trä ska i form och material bibehållas
Portar, dörrar och fönster ska till form, material, indelning och
proportioner vara lika ursprungliga
Taktäckning ska vara av skivindelad falsad plåt
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Källare får inte finnas

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Illustrationsplan

Fastighetsförteckning
Grundkarta
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Bullerutredning
Geoteknisk utredning
Miljöteknisk utredning
Dagvattenutredning

Detaljplan för

del av Visby Visborg 1:13 och 1:19
(kv Ljuset och Lyktan)
Beslutsdatum Instans
Antagande

GRUNDKARTAN UTGÖRS AV EN SEPARAT HANDLING

SAMRÅDSHANDLING

Detaljplanens bakgrundskarta utgörs av ett urval av
grundkartans information.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-10-03

Skala 1:1000(A1)

Koordinatsystem SWEREF99 18 45
Höjdsystem RH 2000

KF
Laga kraft

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Eva Werkelin
planarkitekt

[]

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BN 2017/2850
25 september 2018

Charlott Stjernholm

Byggnadsnämnden

VISBY SKARPHÄLL 1:1, VISBY TELEFONEN 5
Uppförande av 3 st skyltar (pyloner)
Förslag till beslut

1. Byggnadsnämnden beviljar bygglov i den delen som avser de skyltar som i
ärendet benämns ”Nissanskylten” respektive ”Renaultskylten”. Dessa skyltar
bedöms uppfylla samtliga krav i 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
2. Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov i den delen som avser den skylt
som i ärendet benämns ”Volvoskylten”. Den planerade skylten strider mot
detaljplanen och uppfyller därmed inte kravet i 9 kap 30 § plan- och bygglagen
punkt 2 (2010:900), PBL. Avvikelsen kan inte heller bedömas som en sådan liten
avvikelse som avses i 9 kap 31 b § plan- och bygglagen(2010:900).

Avgift

Avgift för avslag
Bygglovagift
Summa

5 670 kronor
2 836 kronor
8 506 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser att uppföra 3 stycken pylonskyltar för bilmärkena Volvo, Nissan och
Renault. Volvoskylten avser att uppföras på fastigheten Visby Skarphäll 5 och
resterande två pylonskyltar, Nissan- och Renault, avser att uppföras på Visby
Telefonen 5.
Volvo-skylten placeras på parkmark. Uppförandet av denna skylt är planstridigt då
parkmark inte är avsedd att bebyggas.
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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-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2850

Uppförandet av Nissan- och Renaultskylten är planenligt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att pylonskylten som avses uppföras
på fastigheten Visby Skarphäll 1:1 avviker mot detaljplanens syfte och
Byggnadsnämnden förordar avslag.
Bedömningen gällande de två resterande pylonskyltarna är att bygglov kan medges då
åtgärderna är förenliga med detaljplanens syfte och uppfyller gällande lagkrav.
Det finns ett tillsynsärende (BN 2017/3110) registrerat på fastigheten som gäller
Volvo-skylten, vilken redan är uppförd. Tillsynsärendet är inte avslutat än.
Ärendebeskrivning

Bygglovsansökan inkom till Byggnadsnämnden 2017-11-17. Ansökan avser
uppförandet av 3 st pylonskyltar (Volvo, Nissan och Renault). Volvo-pylonen avser
uppföras på fastigheten Visby Skarphäll 1:1 medan resterande två, Nissan- och
Renaultskylten, uppförs på fastigheten Visby Telefonen 5.
Förutsättningar

För området gäller detaljplan Kv Hantverket och Telefonen m.m inom Bungeby-området med
planbeteckning 0980K-A7/1971 antagen: 1971-08-31
Avvikelsen består i att pylonskylten på fastigheten Visby Skarphäll 1:1 uppförs på
parkmark som inte är avsedd att bebyggas.
Yttranden

Berörda grannar har inte beretts tillfälle att yttra sig.
Teknikförvaltningens avdelning för mark och stadsmiljö har ingen erinran, se bilaga.
Bedömning

Bedömning är att bygglov kan ges för de två pylonskyltar (”Nissanskylten” och
”Renaultskylten”) som avses uppföras på fastigheten Visby Telefonen 5 då åtgärden
är planenlig och uppfyller gällande lagkrav.
Vad gäller uppförandet av pylonskylten på fastigheten Visby Skarphäll 1:1
(”Volvoskylten”) är samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att åtgärden är
planstridig. Syftet med parkområdet i den aktuella detaljplanen är att utgöra en grön
buffert mellan industriområdet och den aktuella vägen, inte att utgöra ett område att
uppföra reklamskyltar inom. Bedömningen är att om detta tillåts kan det på sikt
komma att upplevas som en utvidgning av industriområdet, vilket inte bedöms vara
avsikten med det aktuella parkområdet. Region Gotland saknar en riktlinje/policy för
skyltlov på parkmark/allmän platsmark som skulle kunna sätta in den aktuella
avvikelsen i ett större sammanhang. Bedömningen är att den omständigheten kan
bidra till att avvikelsen inte kan anses vara en sådan liten avvikelse, som i PBLs
mening, medger att lov kan ges. Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att ansökt
åtgärd vad gäller uppförandet av ”Volvoskylten” bör avslås.
Sammanfattningsvis gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att bygglov
kan ges för ”Nissanskylten” och ”Renaultskylten” på Visby telefonen 5, medan
uppförandet av ”Volvoskylten” på fastigheten Visby Skarphäll 1:1 bör avslås.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2850

Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Fasadritning Volvoskylt
Fasadritning Nissan
Fasadritning Renault
Bilaga från sökande

2018-09-25
2017-11-17
2018-01-11
2018-01-11
2018-01-11
2018-03-29
2018-08-14

1
10
11
12
14
24

Lagstöd

6 kap 3 § plan- och byggförordningen (2011:338)
I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta
eller väsentligt ändra en skylt.
9 kap 30 § plan och bygglagen (2010:900)
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan som uppfyller kraven i
9 kap 30 § plan- och bygglagen, dvs. om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988).
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen.
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börja löpa.
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap.1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3b
eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i
första stycket 1. Lag (2014:900)
9 kap 31 b § plan och bygglagen (2010:900)
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2850

Enhet bygg

Charlott Stjernholm
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökanden och fastighetsägaren (om annan än sökanden)
Kända sakägare delges beslutet för kännedom enligt lista.
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar (www.poit.se)
Sökande
Wysby AB, Kung Hans väg 3, 192 68 Sollentuna
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2017/2850

Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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2018-09-26
Kartunderlag

Visby Telefonen 5
2017/2850
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© Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Enhet Geografisk Information

2018-09-26
Kartunderlag

Visby Telefonen 5
BN 2017/2850
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240
1400
160 40

A

Totem 6m50

170

860

40

130

B

A

Losange Ht: 860mm
- Coque injectée en polycarbonate cristal
- Chromage diffusant + effet 3D intérieur par impression numérique,
certifié selon tests ISO 4892-2:2013 cycle 1 et ISO 9227:2012
- Chants Opaques
2
- Fond PVC avec éclairage LED - IP65, 6500K, luminance 250 cd/m

B

Logotype RENAULT Ht: 130mm
- Découpe en réserve dans la face Jaune.
- PMMA Black&White découpé en marqueterie affleurante
2
- Eclairage par LED - IP65, 6500K, luminance 250 cd/m

C

Face Jaune Ht: 6500mm
- Panneau Aluminium Composite jaune Pantone 7408 monobloc

D

Socle d'éclairage 1200x1400
- Tôle aluminium Gris anthracite RAL7021 satiné
- Modules LED WW 3000K intégrés de chaque coté pour éclairage des faces
du totem, protégés par capot PMMA transparent

6500

C

480

ligne de modules LED

200

D
1200

La garantie de l’ensemble des pièces et systèmes d‘éclairages LED est de 5 ans
sous réserve du respect des conditions d’utilisation et de maintenance.

20.04.16

Totem 6m50

1400

240

A-A ( 1 : 12 )
300

730

300

300

365

Arriv e lec 220V

6500

8x Cannes d'ancrage M24x420

- Poids / weight = 625 kg
- Puissance / Power = 150 W
- Arriv e lectrique 220V au pied du totem
Electrical input 220V at the bottom of the totem

NOTA: Descente de charge voir listing informatique ci-joint
Les cotes des massifs et ferraillage ainsi que la qualit du
b ton sont d terminer en fonction :
- Des charges
- De la portance du sol
- De la nature du sol
Les charges et moments sont donn s sans pond ration.

A

NOTA: Load distribution : see attached document

420

A

Dimensions of foundations and reinforcements, as well as
concrete quality have to be determined according to :
- Loads
- Bearing capacity of the ground
- Constitution of the ground
Loads and moments are given without weighting.

Ce document est notre propri t
et ne peut tre reproduit ou
communiqu des tiers sans
notre autorisation

JB LUCAS
04.04.16

RENAULT
Totem 6m50
Scellement

ROUSSEAU
BP1 - 76550 Offranville
Tel : 02 32 06 33 33
Fax : 02 32 06 33 34
rousseau@rousseau-sa.fr

240

1400

160
40

130

Losange 860mm

860

Bo te lumi re
Light Box

40

6500

Panneau composite aluminium
Jaune 7408 C
Aluminum composite panel
Yellow 7408 C

200

Lettres PMMA Black&White
Acrylic Black&White letters

1200
Capot lat ral Jaune
Yellow lateral covering

1200

Capot PMMA incolore
Clear acrylic cover
Eclairage LED 3000K
3000K LED lighting
Structure acier galvanis e
Hot Galvanized steel structure

1400

Socle aluminium RAL7021
Aluminum bottom part RAL7021

Ce document est notre propri t
et ne peut tre reproduit ou
communiqu des tiers sans
notre autorisation

JB LUCAS
04.04.16

RENAULT
Totem 6m50
Vue clat e

ROUSSEAU
BP1 - 76550 Offranville
Tel : 02 32 06 33 33
Fax : 02 32 06 33 34
rousseau@rousseau-sa.fr

RENAULT – Totem 6500x1400

04.04.2016

RENAULT
Totem 6500x1400
Descente de charges

Numéros des nœuds aux appuis

I CAS DE CHARGES
Cas n°
1
2
3

Noms des cas de charges
Nom
Poids Propre
Vent X 28ms RgIIIb (gauche)
Vent X 28ms RgIIIb (droit)

II DESCENTE DE CHARGES
Actions aux appuis ponctuels par élément (repère global)
N°
1(R)

2(R)

Note N°:

Cas de
charges
1
2
3
1
2
3

FX(daN)

FY(daN)

FZ(daN)

MX(daN*m)

MY(daN*m)

MZ(daN*m)

-0.72
0.00
0.00
0.72
0.00
0.00

0.00
489.23
467.80
0.00
467.77
489.20

-309.84
0.00
0.00
-310.75
0.00
0.00

0.00
-2385.24
-724.94
0.00
-724.92
-2385.40

-0.26
0.00
0.00
0.26
0.00
0.00

0.00
-273.68
273.71
0.00
-273.68
273.71

Descente de charges

Page 1

RENAULT – Totem 6500x1400

04.04.2016

RENAULT
Totem 6500x1400
Load distribution

Number of point support :

I LOAD CASES
Case no
1
2
3

Names of load cases
Name
Weight
Wind X speed 28ms RgIIIb (Left)
Wind X speed 28ms RgIIIb (Right)

II LOADS DISTRIBUTION
Load Distribution
N°
1(R)

2(R)

Note N°:

Cas de
charges
1
2
3
1
2
3

FX(daN)

FY(daN)

FZ(daN)

MX(daN*m)

MY(daN*m)

MZ(daN*m)

-0.72
0.00
0.00
0.72
0.00
0.00

0.00
489.23
467.80
0.00
467.77
489.20

-309.84
0.00
0.00
-310.75
0.00
0.00

0.00
-2385.24
-724.94
0.00
-724.92
-2385.40

-0.26
0.00
0.00
0.26
0.00
0.00

0.00
-273.68
273.71
0.00
-273.68
273.71

Load distribution
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Från: Bo Södergren [mailto:bo@ladingen.se]
Skickat: den 14 augusti 2018 14:06
Till: Registrator-BN <registrator-bn@gotland.se>
Kopia: Bengt Mattsson <bengt.matsson@spray.se>; Bengt Olofsson
<bengt@ladingen.se>; Olsson Håkan <hakan.olsson@vmcgotland.se>
Ämne: SV: Påminnelse om svar gällande granskningsyttrande

Hej
Gällande ärende BN 2017/2850 så vill vi få ärendet prövat i BN med
kompletteringar som vi bifogar.
Vi hoppas att vi uppfattat att det är de svar som vi kompletterar med kan bidraga
till att ärendet kan beviljas enligt vår ansökan.
Vänligen
Bo Södergren
Rep för fastighetsägaren/hg
Från: registrator-bn@gotland.se <registrator-bn@gotland.se>
Skickat: den 3 augusti 2018 11:04:39
Till: Bo Södergren
Ämne: Påminnelse om svar gällande granskningsyttrande
Hej!
Gällande din ansökan på fastighet: VISBY SKARPHÄLL 1:1, VISBY TELEFONEN 5 Uppförande av 3 st skyltar (pyloner).
Vi saknar svar gällande granskningsyttrandet.
- Se tidigare utskickad granskningsyttrande från handläggare. Bifogas.
Alla handlingar skall märkas med ärendenummer BN 2017/2850. De måste vara
fackmässigt utförda, skalenliga och måttsatta.
För mer information besök gärna Region Gotlands hemsida eller kontakta Kundtjänst
bygglov 0498-269000 (vxl) vard kl 9-11 eller e-post: kundtjanst.bygglov@gotland.se.
Skicka handlingarna till: Byggnadsnämnden, 621 81 VISBY. Har du möjlighet kan du i
stället svara via e-post till registrator-bn@gotland.se.
Byggnadsnämnden behöver ditt svar senast 2018-08-17. Om du inte skickar något svar
kommer ärendet avvisas eller avgöras i befintligt skick enligt plan- och bygglagen 9 kap
22§.
Under den fortsatta handläggningen kan det visa sig att ytterligare kompletteringar
behövs. Vi återkommer i så fall till dig.
Med vänliga hälsningar
Enhet bygg

..................................................
E-post: registrator-bn@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se

Startsida - Region
Gotland
www.gotland.se
Region Gotlands officiella webbplats
om vård, skola, omsorg,
samhällsbyggnad, hälso- och
sjukvård, tandvård och kollektivtrafik
med mera.

Tel: 0498-26 90 00
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................
Avgift för beslut debiteras enligt gällande taxa. Avgift debiteras även vid beslut om
avskrivning, återkallande eller avslag. Taxan finns på Region Gotlands hemsida.

Kopia på mejlkontakt med Teknikförvaltningen
Hej!
Har inte fått något underlag vad gäller komplettering med flaggstänger mm. Men eftersom jag visste att det skulle skickas in tog jag upp er förfrågan
igen vad gäller pyloner och flaggstänger, dvs som jag lovade er att göra. Det blev samma svar igen från de som avgör vilken mark som får/kan
upplåtas. Pylonen som ni har angett som "Pylon Volvo" får OK att placeras inom allmän platsmarken (d v s gräsytan) medan de övriga pylonerna och
flaggstängerna får ni placera inom fastigheten Telefonen 5 (d v s på asflaten).
Placeringen av "Pylon Volvo" måste ske så att den inte skymmer sikten för utfarten till Broväg. Enligt inskickat förslaget verkar läget vara OK men jag
ska stämma av med vår trafikingenjör. Precis som jag nämnde för er regleras motsvarande upplåtelser för "Pylon Volvo" enligt avtal där avgiften är
baserad på skyltens storlek. Jag trodde kanske att ni skulle montera något i stil med ICA Maxi, dvs en grövre stolpe med en skylt längst upp. Nu är
det en annan modell som är större och det må väl vara så varför jag är intresserad av måttet (höjd x bredd) på den delen som det står Volvo på
("skyltdelen") och så vill jag veta om det är en skyltsida både åt Broväg och en som syns om man kör på Skarphällsgatan mot Broväg. Det ser ut som
att det är en åt vardera håll om man tittar på bilden som är översänd till oss.
När jag har fått måtten på skyltsidan och besked om det är skyltning åt två håll eller bara ett håll kan jag sätta ihop ett avtal för upplåtelsen. För att
ni ska veta vilka pengar det handlar om ger jag ett fiktivt exempel, dvs om skyltsidan/-orna är sammanlagt 10 kvm innebär det en avgift på 7 080
kr/år. Den indexeras med fast index om 2 % per år.
Hälsningar
Roger Möller

Telefon: 0498-26 90 00
E-post: mailto:mark@gotland.se
Teknikförvaltningen, Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
www.gotland.se

Bilaga till svar BN 2017/2850
Kopia av mejlkontakt mellan Lennart Klintbohm och Håkan Olsson
Hej Håkan, vad jag kan se i ärendet så har vi på trafik inte fått det för yttrande. Jag anser inte att
skylten är skymmande för trafiken på något vis. Vad beträffar placeringen på parkmark så är det
planstridigt men det finns tidigare undantag fråndetaljplaner där bygglov erhållits för liknade skyltar
på parkmark. Exempelvis den stora skylten vid bensinmacken i västra delen av Stationsgatan i Slite.
Markfrågor och eventuella avtal om allmän mark hanteras av våra markingenjörer. Jag tror att Roger
Möller har varit tillfrågad men han har semester och kommer tillbaka den 20/8.
Mvh Lennart Klintbohm
Håkan Olsson

VD/Bilförsäljare

VMC Gotland

Verkstadsgatan 7c
621 41 Visby

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2018/1092
4 oktober 2018

Agnes Ekbom Aldrin

Byggnadsnämnden

VISBY PRESSEN 3
Marklov för trädfällning
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden avslår ansökan om marklov med stöd av 9 kap 35 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

Avgift för avslag

0 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan om marklov för trädfällning på fastigheten Visby Pressen 3 inkom till
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-05-08. Päronträdet som ansökan avser att fälla
har en stam som överstiger 70 cm i omkrets 1 meter över marknivån.
Åtgärden går under den utökade bygglovsplikten i Visby innerstad. I detaljplanen står
det att marklovplikten införts för fällning av större stammade karaktärsträd med
hänsyn till vad som sägs om de gröna stadsrummen i byggnadsordningen.
I byggnadsordningen står det att träd på tomtmark är av stor betydelse för
helhetsmiljön då det finns få träd på gatumark. Fruktträd vanliga, som äpple och
päron, björk. Valnöt, mullbär och robinia är karaktärsträd som är viktiga att bevara ur
ett historiskt perspektiv. Med åren har vegetationen minskat. Träd på tomtmark har
successivt fått ge vika då man föredragit ljus eller havsutsikt. Även gatumarkens träd
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har i stort sett försvunnit då äldre träd inte har ersatts av nyplanteringar. Visbys
karaktärsträd är viktiga att bevara och ska vid behov återplanteras.
Av ansökan framgår det att det att sökande vill fälla päronträdet på grund av att det
är för stort och att föreningen vill göra i ordning innergården. Fallfrukten kommer i
mängder och ställer till det i hängrännor samt riskerar att träffa någon när päronen
faller ner på gården.
Enligt ansökan finns det inga intentioner att återplantera ett nytt träd på tomten.
Av byggnadsordningen framgår det att karaktärsträd ska ersättas.
Av stadsträdgårdsmästarens yttrande framgår det att det befintliga päronträdet inte
bedöms vara sjukt eller ha några skador vid okulär besiktning och att det är av största
vikt att träd inte tas ned utan en akut anledning i Visby innerstad.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att ett för stort päronträd med mycket
fallfrukt inte är tillräckligt goda skäl för att bevilja ansökan.
Med stöd av stadsträdgårdsmästarens yttrande avstryks ansökan om marklov för
trädfällning på Visby pressen 3.
Ärendebeskrivning

Förutsättningar

För området gäller detaljplan Visby Innerstaden antagen: 2010-02-22 med
planeteckning 09-P-186.
Ändrad omfattning av lovplikten enligt PBL, som gäller för hela planområdet:


Marklovplikt införs för fällning av valnöts-, mullbärs- och robiniaträd samt
andra träd med större omkrets större än 70 cm mätt en meter ovan marknivå.

Byggnadsordningens riktlinjer för trädgårdar:


Trädgårdar ska hållas i vårdat skick så att de inte växer igen och förorsakar
störningar för grannar.



Trädgård får inte ersättas med sten- eller grusbeläggning, trädäck eller altan.



Karaktärsträd ska ersättas.

Yttranden

Stadsträdgårdsmästaren har yttrat sig i ärendet. Av yttrandet framgår det att trädet
inte är sjukt eller har några skador. Det är av största vikt att träd inte tas ned utan en
akut anledning i Visby innerstad. Se bilaga för fullständig information.
Regionantikvarien ser ingen anledning att bevilja ansökan och det finns dessutom
ingen återplanteringsplan. Se bilaga för fullständig.
Berörda grannar har inte beretts tillfälle att yttra sig.
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Bedömning

Av ansökan framgår det att marklov för trädfällning söks då föreningen vill göra i
ordning trädgården och anser att päronträdet har blivit för stort. Fallfrukten ställer till
det i hängrännor samt riskerar att träffa någon päronen faller ner.
Päronträdet som ansökan avser har en stam som överstiger 70 cm i omkrets 1 m över
marknivån.
Åtgärden går under den utökade bygglovsplikten i Visby innerstad. Av den utökade
bygglovsplikten framgår att det att marklovplikten införts för fällning av valnöts-,
mullbärs- och robiniaträd samt andra träd med större omkrets större än 70 cm mätt 1
meter ovan marknivå.
I detaljplanen står det att marklovplikten införts för fällning av större stammade
karaktärsträd med hänsyn till vad som sägs om de gröna stadsrummen i
byggnadsordningen.
I byggnadsordningen står det att träd på tomtmark är av stor betydelse för
helhetsmiljön då det finns få träd på gatumark. Fruktträd vanliga, som äpple och
päron, björk. Valnöt, mullbär och robinia är karaktärsträd som är viktiga att bevara ur
ett historiskt perspektiv. Med åren har vegetationen minskat. Träd på tomtmark har
successivt fått ge vika då man föredragit ljus eller havsutsikt. Även gatumarkens träd
har i stort sett försvunnit då äldre träd inte har ersatts av nyplanteringar. Visbys
karaktärsträd är viktiga att bevara och ska vid behov återplanteras.
Av ansökan framgår det att det att sökande vill fälla päronträdet på grund av att det
för stort och att föreningen vill göra i ordning innergården. Fallfrukten kommer i
mängder och ställer till det i hängrännor samt riskerar att träffa någon när päronen
faller ner på gården.
Av Byggnadsordningen för Visby Innerstad framgår att karaktärsträd ska ersättas.
Av stadsträdgårdsmästarens yttrande framgår det att trädet inte bedöms vara sjukt
eller ha några skador vid okulär besiktning som genomfördes av driftsavdelningen.
Det står beskrivet i Byggnadsordningen för Visby innerstad att "...träden på
tomtmark har stor betydelse för helhetsmiljön.” I Visby innerstad är fruktträd
vanliga, som äpple och päron, björk. Valnöt, mullbär och robinia är karaktärsträd
som är viktiga att bevara ur ett historiskt perspektiv." Därav är det av största vikt att
träd inte tas ned utan en akut anledning i innerstan. Om marklov av någon anledning
ändå skulle godkännas skulle jag hävda att det är viktigt att ett träd återplanteras på
platsen.
Regionantikvarien har beretts tillfälle att yttra sig. Regionantikvarien meddelar att det
inte finns någon anledning att bevilja ansökan om marklov och påpekar att det inte
finns någon återplanteringsplan.
Efter stadsträdgårdsmästarens yttrande skickades följande granskningsyttrande till
sökande:
” Marklov för trädfällning på Visby Pressen 3 avstryks med stöd av
stadsträdgårdsmästarens yttrande. Träd i innerstaden är av stor betydelse för helhetsmiljön
och vi bedömer att det inte finns tillräckligt goda skäl att bevilja ansökan.”
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Sökande har inte inkommit med något svar på samhällsbyggnadsförvaltningens
granskningsyttrande och därmed avgörs ansökan i befintligt skick.
Ett päronträd är per automatik inte är ett karaktärsträd som kräver marklovplikt i
Visby innerstad. För att ett päronträd ska uppnå kravet för marklovplikt krävs det att
stammen har en omkrets som överstiger 70 cm. Skulle ett nytt päronträd
återplanteras på tomten finns det inget skydd mot att trädet tas bort i efterhand
eftersom trädets stam med största sannolikhet inte överstiger 70 cm i omkrets och
därmed inte uppfyller kraven för marklovplikt.
Marklov för trädfällning på Visby Pressen 3 avstryks med stöd av
stadsträdgårdsmästarens yttrande som menar på att träd i innerstaden är av stor
betydelse för helhetsmiljön och att det är av största vikt att träd inte tas ned utan akut
anledning.
Om nämnden skulle besluta om att bevilja ansökan om marklovplikt ska sökande
inkomma med en återplanteringsplan.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att det inte finns tillräckligt goda skäl att
bevilja ansökan och att åtgärden strider mot detaljplanens syfte och
byggnadsordningens riktlinjer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer, med hänvisning till punkt 1 kap 35 § PBL,
att bygglov inte kan lämnas.
Synpunkter har inkommit från stadsträdgårdsmästaren och regionantikvarien.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande.
Sökande har inte inkommit med svarsskrivelse.
Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Foto stam
Översiktsbild
Kontrollplan
Stadsträdgårdsmästaren
Granskningsyttrande
Regionantikvaries yttrande

2018-10-10
2018-05-08
2018-05-08
2018-05-08
2018-05-08
2018-05-08
2018-07-06
2018-07-06
2018-08-30

1
5
3
4
2
13
15
18

Lagstöd

9 kap 35 § plan och bygglagen (2010:900)
Marklov ska ges för en åtgärd som
1. inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser,
2. inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för bebyggelse,
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3. inte medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar som anges i 13
§ 1,
4. inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen, och
5. uppfyller de krav som
a) följer av 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 9-12 §§, om lovet avser en åtgärd
inom ett område med detaljplan, eller
b) följer av 2 kap. och 8 kap. 9-12 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser, om lovet avser en åtgärd utanför ett område med
detaljplan.
Marklov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från detaljplanen
eller områdesbestämmelserna, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen eller
bestämmelserna. Lag (2011:335).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Enhet bygg

Agnes Ekbom Aldrin
Bygglovarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande
Kända sakägare
Sökande
BRF Visbyhus 27 c/o Riksbyggen, Söderväg 2 B, 62158 VISBY
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Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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Ansökan

Byggnadsnämnden

Bygglov / Marklov / Rivningslov

Änr
Region Gotland
Byggnadsnämnden
621 81 Visby

2018 -05- O 8
REGION GOTLAND

Ansökan avser
d Bygglov

H Marklov

dl Rivningslov

d Tidsbegränsat bygglov högst 10 år, t.o.m. datum:
d Säsongslov, årligt återkommande fr.o.m.

t.o.m.

d Positivt förhandsbesked finns, datum:

Diarienummer:

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Pressen 3 & 4

Mellangatan 25

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden)

BRF Visbyhus nr 27
Sökande/byggherre - Om sökande är ett företag ska bevis om firmatecknare medsändas
Sökandens namn

Organisa tions-/personnummer

Riksbyggen BRF Visbyhus nr 27

716404-9715

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Postadress

Söderväg 2b

62158

Visby

E-postadress

Godkänner kommunikation via e-post

Telefon

stefan.jacobsson2@riksbyggen.se

H Ja

0498-205962

Medsökande

E-postadress

D N6j

Telefon

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer

Postadress

Brf Visbyhus 27,fack97834436, R879

10637

Stockholm

Kontaktperson (om annan än sökanden)

E-postadress

Telefon

Åtgärd
d

Nybyggnad

O Tillbyggnad

CU Ombyggnad

CD Rivning, ange orsak:

l l Ändrad användning, från:

Till:

CU Inredande av ytterligare bostad/lokal

0 övrigt: nedtagning träd

CU Tillkommande lägenheter, antal:

dl Hissar, antal:

Typ av byggnad
d En- eller tvåbostadshus d Fritidshus

d Komplementbyggnad (garage, carport, gäststuga)

d Flerbostadshus, antal lägenheter:

d Annan byggnad, ange vilken:

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Org nr 212000-0803
Webbplats www.gotland.se

d Industri- och lagerbyggnad

Region

Gotland

Byggnadsnämnden

Ansökan om Bygglov / Marklov / Rivningslov
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Region Gotland

Areauppgifter
Befintlig byggnadsarea:
Nytillkommen byggnadsarea:

m2

m2

Befintlig bruttoarea:
m2

Nytillkommen bruttoarea:

Befintlig bostadsarea:
m2

m2

Nytillkommen bostadsarea:

m2

Utvändiga material och färger (vid nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och ändring)
Fasadbeklädnad, material:

Kulör (NCS-nr):

Takbeläggning, material:

Kulör (NCS-nr):

Fönster:

ö Isolerglas

Uppvärmningssätt:

d Treglas

ED En-/Tvåglas

Kulör (NCS-nr):

Fönsterbågar, material:

Grundläggningssätt:

Övriga upplysningar

Nedtagning av päronträd. Föreningen vill göra iordning sin innergård och trädet har blivit för stort
anser man. Fallfrukten kommer i mängder och ställer till det i hängrännor samt riskerar att träffa
någon när den faller.

Unda
Datum:

osM

Datum:

Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Byggnadsnämnden

Bilaga till ansökan om bygglov
Vatten- och avloppsförutsättningar

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Skifte

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare

Vatten
Kommunalt

LJ Enskild anläggning

LJ Gemensamhetsanläggning

LJ Borrad brunn

U Grävd brunn

Antal vattentäkter inom 200 meter:
Ytterligare vattenredovisning (kapacitet och kvalitet) kan komma att krävas beroende på var på Gotland åtgärden ska utföras.
Avlopp
Kommunalt

HD Enskild anläggning

EU Gemensamhetsanläggning

Vid enskilt avlopp, ange typ av anläggning:
H Slamavskiljare för WC samt bad-, disk- och tvättvatten
D Sluten tank för WC-fraktion

Zl Slamavskiljare för endast bad-, disk- och tvättvatten
D Infiltration

EU Annan, ange vilken:
Vid infiltration, för bedömning av platsens lämplighet:
Finns provgrop?

ö Ja

ö Nej

Djup till högsta grundvattenyta:

Avstånd från infiltration till närmaste vattentäkt:
m

m

Jordart på föreslagen plats (sand, grus etc.):

Vid gemensamhetsanläggning:

Ange fastighetsbeteckning där gemensamhetsanläggning är placerad:
Fackman/gräventreprenör bör kontaktas för framtagande av uppgifter.
Situationsplan
d Situationsplan är bifogad
Övriga upplysningar

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon+46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-62181 Visby

E-postregistrator-bn@gotland.se

Webbplatswww.gotland.se
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-----Ursprungligt meddelande----Från: Kundtjänst Bygglov
Skickat: den 6 juli 2018 10:56
Till: Registrator-BN <registrator-bn@gotland.se>
Ämne: VB: Exp av yttrande (BN 2018/1092)

-----Ursprungligt meddelande----Från: jenny.soderlund@gotland.se [mailto:jenny.soderlund@gotland.se]
Skickat: den 6 juli 2018 08:24
Till: Kundtjänst Bygglov <kundtjanst.bygglov@gotland.se>
Ämne: Exp av yttrande (BN 2018/1092)
Hej!
Översänder yttrande i ärende:
BN Remiss Ansökan om marklov för trädfällning - Pressen 3 & 4 (BN 2018/1092) - TN 2018/1610.
Kopia av yttrandet skickas till berörda.
Hälsningar
Jenny Söderlund
Handläggare med delegation
Teknikförvaltningen
Region Gotland
Tel: 0498-26 90 00 menyval 3 (kundtjänst)

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Maria James
den 30 augusti 2018 08:54
Agnes Ekbom Aldrin
SV: BN 2018/1092 - Marklov för trädfällning

Hej! Jag ser ingen anledning att bevilja marklov. Jag hittar dessutom ingen
återplanteringsplan..
Hälsningar
Maria James
Regionantikvarie, Stadsarkitektenheten
Telefon: 0498-26 91 98
E-post: maria.james@gotland.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
www.gotland.se
facebook.com/regiongotland
..................................................

Från: Agnes Ekbom Aldrin
Skickat: den 29 augusti 2018 17:07
Till: Maria James
Ämne: BN 2018/1092 - Marklov för trädfällning
Hej Maria!
Jag skulle behöva ditt ställningstagande gällande ett marklov för fällning av ett päronträd
på fastigheten Visby Pressen 3. Har bifogat stadsträdgårdsmästarens yttrande. Stammen
är över 70 cm och är inte ett karaktärsträd.
Med vänlig hälsning
Agnes Aldrin
Bygglovarkitekt
E-post: agnes.ekbom-aldrin@gotland.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
www.gotland.se
facebook.com/regiongotland
..................................................

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BN 2018/2055
18 september 2018

Tomas Norrby

Byggnadsnämnden

SANDA NYSTUGU 1:31
Anmälan ifrågasatt olovlig åtgärd
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden påför Wisab Bygg AB orgnr 556453-6737 en byggsanktionsavgift
om 13491 kr och avslutar därmed ärendet.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft.

Avgift

Byggsanktionsavgift

13491 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med 9 kap. plan- och byggförordningen (2013:308),
PBF.
Faktura skickas separat.
Sammanfattning

Detta beslut är ett led i byggnadsnämndens skyldighet att pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kap 5 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet avser tillbyggnad av ett uthus med en takkupa om 7,42 m2 samt uppförandet
av en komplementbyggnad om 67,62 m2. Båda dessa åtgärder är utförda utan
startbesked. Förvaltningen föreslår därför att Byggnadsnämnden ska ta ut en
byggsanktionsavgift om 13491 kr.
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Ärendebeskrivning
Bakgrund

Byggnadsnämnden mottog information om att ett uthus på fastigheten byggts till
med en takkupa samt att en komplementbyggnad uppförts utan att startbesked
erhållits.
Efter att fastighetens ägare informerats om anmälan gjordes en granskning av beviljat
bygglov (se BN 2017/1535) där information kunde inhämtas gällande att åtgärderna
har påbörjats utan startbesked.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.
Bygglov beviljades för åtgärderna 2017-10-09, startbesked har inte utfärdats.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Överträdelsen och när den utfördes

Förvaltningen har kunnat konstatera att takkupan och komplementbyggnaden
uppfördes under 2017-2018.
Enligt 9 kap 2 § 2 pt. PBL krävs det bygglov för att uppföra en tillbyggnad
Enligt 9 kap 2 § 1 pt. PBL krävs det bygglov för att uppföra en nybyggnad
Fastighetsägarna har i det här fallet sökt och erhållit bygglov (se BN 2017/1535)
innan byggnadsåtgärderna påbörjades, men startbesked har inte utfärdats innan
åtgärderna påbörjats.
Byggsanktionsavgift

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §,
om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§. Regeringen
har med stöd av 16 kap. 12 § PBL meddelat föreskrifter om byggsanktionsavgifter i 9
kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
Enligt PBF ska byggsanktionsavgift åläggas den som trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL
påbörjar en åtgärd som kräver lov innan byggnadsnämnden har lämnat startbesked.
Bygglov har beviljats (se BN 2017/1535), men åtgärderna har påbörjats innan
byggnadsnämnden lämnat startbesked.
Wisab Bygg AB har tagit del av förslag till beslut och beretts tillfälle att yttra sig enligt
11 kap 58 § PBL.
Enligt 11 kap. 53, 55—56 §§ behöver en byggsanktionsavgift inte tas ut trots att en
överträdelse skett i vissa situationer. Att överträdelsen inte skett uppsåtligen saknar
betydelse vid denna bedömning. Förvaltningen bedömer att det inte råder några
omständigheter i ärendet som medför att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut.
Byggsanktionsavgiftens storlek

Enligt 9 kap. 1 § PBF ska byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med det
belopp som anges i 9 kap. PBF. Sanktionsarean har bestämts med stöd av ritningar
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avseende den aktuella åtgärden (se handlingsnr 7 och 8) och avgiften grundas på
2018 års prisbasbelopp, dvs 45 500 kr.
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får byggsanktionsavgiften i ett enskilt fall sättas ned om
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av
andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Förvaltningen bedömer att avgiften
står i rimlig proportion till överträdelsen och avgiften sätts därför inte ned
Rättelse för att slippa byggsanktionsavgift

Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning
vid ett sammanträde med byggnadsnämnden.
I det här ärendet kan rättelse ske genom att åtgärden helt tas bort senast den 16-102018.
Vem som ska betala byggsanktionsavgiften

Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när
överträdelsen begicks var ägare till fastigheten eller byggnadsverket, den som begick
överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen.
Förvaltningen kan konstatera att Wisab Bygg AB begick överträdelsen samt fick
fördel av överträdelsen när åtgärderna påbörjades och när byggnadsverken togs i
bruk. Wisab Bygg AB ska därför betala hela byggsanktionsavgiften.
Upplysningar

I och med detta beslut är ärendet avslutat och byggnadsnämndens skyldighet att
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd
enligt 11 kap. 5 § PBL uppfyllt.
Byggsanktionsavgiften ska betalas senast 60 dagar efter det att beslutet vunnit laga
kraft.
Detta beslut delges med förenklad delgivning enligt sändlista.
Beslutsunderlag
Handling

Anmälan
Meddelande om tillsynsärende
Meddelande om tillsynsärende
Ansökan
Fotobilaga
Protokoll slutsamråd
Plan, sektion, fasader uterum
Plan, sektion, fasader takkupa
Beräkningsunderlag BSA takkupa
Beräkningsunderlag BSA kompl.byggn.

Inkommen/upprättad

2018-09-06
2018-09-07
2018-09-17
2018-09-17
2018-09-17
2018-09-17
2018-09-17
2018-09-17
2018-09-18
2018-09-18

Handlingsnr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bilagor

Bilaga 1 – Information om förenklad delgivning
Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser
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Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.

Tomas Norrby
Byggnadsinspektör

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Wisab Bygg AB
Box 1316
621 24 Visby
Lars Göran Herbert Kastengren
Nockebytorg 2 LGH 1201
16774 Bromma
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Bilaga 1 – Information om förenklad delgivning

Denna handling delges er med förenklad delgivning enligt 22 § delgivningslagen
(2010:1932) komma att användas. Att delges något betyder att det räknas som att
man har tagit emot det. Det har betydelse bl.a. när det gäller tider för att svara eller
överklaga.
Förenklad delgivning går till på följande sätt:
1. Den handling som ska delges skickas i ett vanligt brev till
delgivningsmottagarens senast kända adress. Om den senast kända adressen
inte kan användas, skickas handlingen till folkbokföringsadressen eller till
dennes e-postadress om den har lämnats till Byggnadsnämnden.
2. Närmast följande arbetsdag skickas till samma adress ett kontrollmeddelande
om att handlingen har skickats.
Delgivningsmottagaren anses i normala fall vara delgiven två veckor efter det att
handlingen som ska delges skickades.
Med delgivningsmottagare avses de personer som enligt sändlistan ska delges.
Om ett avgörande i ärendet överklagas, kan förenklad delgivning även komma att
användas i den högre instansen. Om ärendet lämnas över till en annan myndighet,
kan förenklad delgivning även komma att användas av den myndigheten.
Det är viktigt att ni så länge ärendet pågår tar del av er post åtminstone varannan
vecka. Meddela Byggnadsnämnden i förväg om du inte kan göra det t.ex. på grund av
en semesterresa. Det är också viktigt att ni meddelar oss om ni byter adress.
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Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser
Om byggsanktionsavgift

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska byggnadsnämnden ta ut
en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 16 kap. 12 §, om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i
16 kap. 2–10 §§.
Regeringen har med stöd av 16 kap. 12 § PBL meddelat föreskrifter om
byggsanktionsavgifter i 9 kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Enligt 9
kap. 1 § PBF ska byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med det belopp
som anges i 9 kap. PBF.
Enligt 11 kap 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte
har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om att
det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller
genom någon annan fullgöra sin skyldighet
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har
kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle
inträffa.
Sanktionsarea

I 1 kap. 7 § PBF (2013:308), gällande från och med 1 juli 2013, avses med
sanktionsarea den area som i fråga om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd
motsvarar brutto- eller öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15
kvadratmeter. Vid markåtgärd motsvarar sanktionsarean den area som åtgärden
avser.

Prisbasbelopp

Enligt 9 kap. 1 § PBF (2011:338) och 9 kap. 1 § PBF (2013:308) ska det
prisbasbeloppet som gäller för det år som beslut om avgift fattas användas.
Prisbasbeloppet för år 2018 är 45 500 kr.
Byggsanktionsavgiftens maxbelopp

Enligt 11 kap. 52 § PBL får byggsanktionsavgiften högst uppgå till 50 prisbasbelopp.

Vem ska betala avgiften

Enligt 11 kap. 57 och 60 §§ PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när
överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser, den som begick överträdelsen, eller den som har fått en fördel av
överträdelsen och om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de
solidariskt ansvariga för betalningen.
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Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning

Sanda Nystugu 1:31

Bilaga nummer
Byggnadsnämndens diarienummer

BN 2018/2055

Ärendebeskrivning
Ärende

Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?

Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

Nybyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

Komplementbyggnad

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

Ja (sanktionsavgiften halveras i enlighet med
PBF 9 kap 3a §)

Area

67,62

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap 6 § 2 p
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4
plan och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,25
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea

Beräkning
Sanktionsarea

52,62

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)

45 500 kr (2018)

Beräkningsgrundande formel

((0,25*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea))/2

Beräkning

((0,25*45500)+(0,005*45500*52,6))/2

Beräknad sanktionsavgift

11 671 kr

Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning

Sanda Nystugu 1:31

Bilaga nummer
Byggnadsnämndens diarienummer

BN 2018/2055

Ärendebeskrivning
Ärende

Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?

Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

Tillbyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

Komplementbyggnad

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

Ja (sanktionsavgiften halveras i enlighet med
PBF 9 kap 3a §)

Area

7,42

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap 7 § 2 p
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan
och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 11 innan byggnadsnämnden har gett
ett startbesked är:
2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,08
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.

Beräkning
Sanktionsarea

0

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)

45 500 kr (2018)

Beräkningsgrundande formel

((0,08*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea))/2

Beräkning

((0,08*45500)+(0,005*45500*0))/2

Beräknad sanktionsavgift

1 820 kr

SANDA NYSTUGU 1:31
Tillbyggnad av takkupa och uppförande
av komplementbyggnad
Fotobilaga

Takkupa

Komplementbyggnad

Stora Nygatan 14, 111 27 Stockholm, 08 23 30 40
Kinbergs plats 8 F, 621 57 Visby, 0498 21 08 85
www.visbyark.se org nr 556088-0204

BN 2017/1535

Stora Nygatan 14, 111 27 Stockholm, 08 23 30 40
Kinbergs plats 8 F, 621 57 Visby, 0498 21 08 85
www.visbyark.se org nr 556088-0204

Stora Nygatan 14, 111 27 Stockholm, 08 23 30 40
Kinbergs plats 8 F, 621 57 Visby, 0498 21 08 85
www.visbyark.se org nr 556088-0204

Stora Nygatan 14, 111 27 Stockholm, 08 23 30 40
Kinbergs plats 8 F, 621 57 Visby, 0498 21 08 85
www.visbyark.se org nr 556088-0204

Göran Andersson
Visbyark AB

Stora Nygatan 14, 111 27 Stockholm, 08 23 30 40
Kinbergs plats 8 F, 621 57 Visby, 0498 21 08 85
www.visbyark.se org nr 556088-0204

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BN 2018/1251
18 september 2018

Anna Hallin

Byggnadsnämnden

VISBY SLÄGGAN 1
Ifrågasatt olovlig åtgärd, påbörjad åtgärd utan startbesked
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden påför Faktab S1 AB org.nr. 556720-4903 en byggsanktionsavgift
om 65 975 kronor och avslutar därmed ärendet.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft.

Avgift

Byggsanktionsavgift

65 975 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med 9 kap. plan- och byggförordningen (2013:308),
PBF.
Faktura skickas separat.
Sammanfattning

Detta beslut är ett led i byggnadsnämndens skyldighet att pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kap 5 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet avser en tillbyggnad om 110 kvm på fastigheten Visby Släggan 1 som
uppförts utan att startbesked erhållits. Förvaltningen föreslår därför att
Byggnadsnämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift om 65 975 kronor.
Ärendebeskrivning
Bakgrund

Byggnadsnämnden mottog information om att en tillbyggnad påbörjats utan att
startbesked erhållits.
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Efter att fastighetens ägare informerats om anmälan gjordes en granskning av
flygfoton från 2012 samt 2014 (se handlingsnr 3).
För området gäller detaljplan 09-P-186 antagen 2010-02-22.
Bygglov beviljades för åtgärden 2013-03-13, startbesked har utfärdats i efterhand.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Förvaltningen har kunnat konstatera att tillbyggnaden uppfördes under 2013-2014.
Enligt 9 kap 2 § 2 pt. PBL krävs det bygglov för att uppföra en tillbyggnad.
Fastighetsägaren har i det här fallet sökt och erhållit bygglov (se BN 2013/278) innan
byggnadsåtgärderna påbörjades, men startbesked har inte utfärdats innan åtgärden
påbörjats.
I bygglovsärende BN 2013/278 har två påminnelser skickats ut till fastighetsägaren
att startbesked saknas för åtgärden och fastighetsägaren uppmanas att ta kontakt med
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att boka möte till tekniskt samråd.
Fastighetsägaren tog kontakt med förvaltningen först under våren 2018 då de själva
uppmärksammade att tillbyggnaden uppförts utan startbesked.
Byggsanktionsavgift

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §,
om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§. Regeringen
har med stöd av 16 kap. 12 § PBL meddelat föreskrifter om byggsanktionsavgifter i 9
kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
Enligt PBF ska byggsanktionsavgift åläggas den som trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL
påbörjar en åtgärd som kräver lov innan byggnadsnämnden har lämnat startbesked.
Bygglov har beviljats (se BN 2013/278), men åtgärderna har påbörjats innan
byggnadsnämnden lämnat startbesked.
Faktab S1 AB har tagit del av förslag till beslut och beretts tillfälle att yttra sig enligt
11 kap 58 § PBL.
Enligt 11 kap. 53, 55—56 §§ behöver en byggsanktionsavgift inte tas ut trots att en
överträdelse skett i vissa situationer. Att överträdelsen inte skett uppsåtligen saknar
betydelse vid denna bedömning. Förvaltningen bedömer att det inte råder några
omständigheter i ärendet som medför att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut.
Byggsanktionsavgiftens storlek

Enligt 9 kap. 1 § PBF ska byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med det
belopp som anges i 9 kap. PBF. Sanktionsarean har bestämts med stöd av ritningar
avseende den aktuella åtgärden (se handlingsnr 4) och avgiften grundas på 2018 års
prisbasbelopp, dvs 45 500 kr.
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får byggsanktionsavgiften i ett enskilt fall sättas ned om
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av
andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Förvaltningen bedömer att avgiften
står i rimlig proportion till överträdelsen och avgiften sätts därför inte ned.
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Rättelse för att slippa byggsanktionsavgift

Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning
vid ett sammanträde med byggnadsnämnden.
I det här ärendet kan rättelse ske genom att åtgärden helt tas bort senast den 16
oktober 2018.
Vem som ska betala byggsanktionsavgiften

Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när
överträdelsen begicks var ägare till fastigheten eller byggnadsverket, den som begick
överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen.
Förvaltningen kan konstatera att Faktab S1 AB begick överträdelsen, ägde fastigheten
när överträdelsen begicks samt fick fördel av överträdelsen när åtgärderna påbörjades
och när byggnadsverken togs i bruk. Faktab S1 AB ska därför betala hela
byggsanktionsavgiften.
Upplysningar

I och med detta beslut är ärendet avslutat och byggnadsnämndens skyldighet att
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd
enligt 11 kap. 5 § PBL uppfyllt.
Byggsanktionsavgiften ska betalas senast 60 dagar efter det att beslutet vunnit laga
kraft.
Detta beslut delges med förenklad delgivning enligt sändlista.

Beslutsunderlag
Handling

Anmälan
Meddelande om tillsynsärende
Flygfoto 2012 och 2014
Plan- och sektionsritning tillbyggnad
Beräkningsunderlag BSA

Inkommen/upprättad

2018-05-28
2018-06-01
2018-06-12
2018-09-05
2018-09-17

Handlingsnr

1
2
3
4
5

Bilagor

Bilaga 1 – Information om förenklad delgivning
Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser
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Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.

Anna Hallin
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Faktab S1 AB
Att: Markus Moisejeff
S:t Hansplan 1
621 56 Visby
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Bilaga 1 – Information om förenklad delgivning

Denna handling delges er med förenklad delgivning enligt 22 § delgivningslagen
(2010:1932) komma att användas. Att delges något betyder att det räknas som att
man har tagit emot det. Det har betydelse bl.a. när det gäller tider för att svara eller
överklaga.
Förenklad delgivning går till på följande sätt:
1. Den handling som ska delges skickas i ett vanligt brev till
delgivningsmottagarens senast kända adress. Om den senast kända adressen
inte kan användas, skickas handlingen till folkbokföringsadressen eller till
dennes e-postadress om den har lämnats till Byggnadsnämnden.
2. Närmast följande arbetsdag skickas till samma adress ett kontrollmeddelande
om att handlingen har skickats.
Delgivningsmottagaren anses i normala fall vara delgiven två veckor efter det att
handlingen som ska delges skickades.
Med delgivningsmottagare avses de personer som enligt sändlistan ska delges.
Om ett avgörande i ärendet överklagas, kan förenklad delgivning även komma att
användas i den högre instansen. Om ärendet lämnas över till en annan myndighet,
kan förenklad delgivning även komma att användas av den myndigheten.
Det är viktigt att ni så länge ärendet pågår tar del av er post åtminstone varannan
vecka. Meddela Byggnadsnämnden i förväg om du inte kan göra det t.ex. på grund av
en semesterresa. Det är också viktigt att ni meddelar oss om ni byter adress.
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Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser
Om byggsanktionsavgift

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska byggnadsnämnden ta ut
en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 16 kap. 12 §, om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i
16 kap. 2–10 §§.
Regeringen har med stöd av 16 kap. 12 § PBL meddelat föreskrifter om
byggsanktionsavgifter i 9 kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Enligt 9
kap. 1 § PBF ska byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med det belopp
som anges i 9 kap. PBF.
Enligt 11 kap 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte
har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om att
det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller
genom någon annan fullgöra sin skyldighet
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har
kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle
inträffa.
Sanktionsarea

I 1 kap. 7 § PBF (2013:308), gällande från och med 1 juli 2013, avses med
sanktionsarea den area som i fråga om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd
motsvarar brutto- eller öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15
kvadratmeter. Vid markåtgärd motsvarar sanktionsarean den area som åtgärden
avser.
Prisbasbelopp

Enligt 9 kap. 1 § PBF (2011:338) och 9 kap. 1 § PBF (2013:308) ska det
prisbasbeloppet som gäller för det år som beslut om avgift fattas användas.
Prisbasbeloppet för år 2018 är 45 500 kr.
Byggsanktionsavgiftens maxbelopp

Enligt 11 kap. 52 § PBL får byggsanktionsavgiften högst uppgå till 50 prisbasbelopp.
Vem ska betala avgiften

Enligt 11 kap. 57 och 60 §§ PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när
överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser, den som begick överträdelsen, eller den som har fått en fördel av
överträdelsen och om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de
solidariskt ansvariga för betalningen.
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Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning

Visby Släggan 1

Bilaga nummer
Byggnadsnämndens diarienummer

BN 2018/1251

Ärendebeskrivning
Ärende

Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?

Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

Tillbyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

Flerbostadshus, kontorsbyggnad, handelsbyggnad
eller en byggnad för kultur eller
idrottsevenemang

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

Ja (sanktionsavgiften halveras i enlighet med
PBF 9 kap 3a §)

Area

110

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap 7 § 3 p
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan
och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 11 innan byggnadsnämnden har gett
ett startbesked är:
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur eller
idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av
tillbyggnadens sanktionsarea, och.

Beräkning
Sanktionsarea

95

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)

45 500 kr (2018)

Beräkningsgrundande formel

((1*pbb)+(0,02*pbb*sanktionsarea))/2

Beräkning

((1*45500)+(0,02*45500*95))/2

Beräknad sanktionsavgift

65 975 kr

Flygfoto Visby Släggan 1 BN 2018/1251

Ortofoto 2012

Ortofoto 2014

