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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 191

Månadsrapport. April 2019 Region Gotland

RS 2019/394
AU § 166

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Månadsrapporten godkänns.
• De åtgärder som beslutades i delårsrapport 1 ska genomföras.
•

Regionstyrelseförvaltningen överlämnar samlad månadsrapport för Region Gotland
avseende april månad.
Efter april prognostiseras ett resultat på 70 miljoner kronor, mnkr (64 mnkr delår 1).
Prognosen för nämnderna har förbättrats något och uppgår till -43 mnkr (-46 mnkr
delår 1). Skatteintäkter och bidrag beräknas bli något högre efter prognos från 2 maj
och vissa andra poster på finansförvaltningen beräknas också bli något bättre.
Att nämndernas prognos är förbättrad är naturligtvis positivt men förändringen är så
pass liten att det inte förändrar slutsatserna från delårsrapport 1. Regionstyrelsen
förväntas föreslå regionfullmäktige att ge hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska
nämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnämnden i uppdrag att omedelbart
vidta åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut. Vidare ska samtliga nämnder
vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen så att den uppgår
till högst 2,7 procent vid årets slut.
Regionstyrelsen har också gett samtliga förvaltningar i uppdrag att göra en fördjupad
analys av personalkostnaderna.
Nettokostnadsutvecklingen inklusive interna poster ligger på 4,3 procent för
perioden. Den externa nettokostnadsutvecklingen uppgår till 4,6 procent. Nettokostnadsutvecklingen är liksom tidigare svårbedömd då stora statsbidrag utbetalas i
olika perioder under året. Jämfört med delårsrapport 1 är nettokostnadsutvecklingen
högre. Det beror på att intäkterna är lägre till följd av att dessa utbetalningar sker vid
olika tillfällen. Kostnadsökningen ligger på samma nivå som i delårsrapport 1.
Sjuktalet har jämfört med årsskiftet ökat från 5,8 till 5,9 och antal anställda är 6 704
(6 588 mars 2018). Det är en ökning med 116 anställda. I delårsrapport 1
rapporterades ökningen till 92 anställda.
Ingen ny investeringsprognos har gjorts i april.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 191 forts
RS 2019/394

Månadsrapporten för april är den andra uppföljningsrapporten för året.
Månadsrapporten är inte lika omfattande som delårsrapporterna och är i huvudsak
inriktad på ekonomi.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att månadsrapporten godkänns samt att de
åtgärder som beslutades i delårsrapport 1 ska genomföras.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-17
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/394
17 maj 2019

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Månadsrapport april 2019
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•
•

Månadsrapporten godkänns.
De åtgärder som beslutades i delårsrapport 1 ska genomföras.

Sammanfattning och bedömning

Efter april prognostiseras ett resultat på 70 mnkr (64 mnkr delår 1). Prognosen för
nämnderna har förbättrats något och uppgår till -43 mnkr (-46 mnkr delår 1).
Skatteintäkter och bidrag beräknas bli något högre efter prognos från 2 maj och vissa
andra poster på finansförvaltningen beräknas också bli något bättre.
Att nämndernas prognos är förbättrad är naturligtvis positivt men förändringen är så
pass liten att det inte förändrar slutsatserna från delårsrapport 1. Regionstyrelsen
förväntas föreslå regionfullmäktige att ge hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska
nämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnämnden i uppdrag att omedelbart
vidta åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut. Vidare ska samtliga nämnder
vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen så att den uppgår
till högst 2,7 procent vid årets slut.
Regionstyrelsen har också gett samtliga förvaltningar i uppdrag att göra en fördjupad
analys av personalkostnaderna.
Nettokostnadsutvecklingen inklusive interna poster ligger på 4,3 procent för
perioden. Den externa nettokostnadsutvecklingen uppgår till 4,6 procent.
Nettokostnadsutvecklingen är liksom tidigare svårbedömd då stora statsbidrag
utbetalas i olika perioder under året. Jämfört med delårsrapport 1 är
nettokostnadsutvecklingen högre. Det beror på att intäkterna är lägre till följd av att
dessa utbetalningar sker vid olika tillfällen. Kostnadsökningen ligger på samma nivå
som i delårsrapport 1.
Sjuktalet har jämfört med årsskiftet ökat från 5,8 till 5,9 och antal anställda är 6 704
(6588 mars 2018). Det är en ökning med 116 anställda. I delårsrapport 1
rapporterades ökningen till 92 anställda.
Ingen ny investeringsprognos har gjorts i april.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/394

Sammanställning av utfall och prognos per nämnd, mnkr
Nämnd

Budget
jan-april

Justerat
utfall

Avvikelse

Årsbudget
2019

Prognos

Helårsavvikelse
(delår 1)

Bokslut
2018

138

135

3

396

391

5 (3)

25

11

11

0

33

33

0 (0)

0

127

124

3

363

358

5 (3)

25

62

63

-1

186

195

-9 (-11)

-3

teknikförvaltningen

45

45

0

134

140

-6 (-8)

0

samhällsbyggnads
förvaltningen

17

18

-1

52

55

-3 (-3)

-3

9

11

-2

26

28

-2 (-2)

4

Barn- och
utbildningsnämnden

395

390

5

1 186

1 192

-6 (-6)

-27

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

101

94

7

303

300

3 (5)

Socialnämnden

454

438

16

1 363

1 367

-4 (-5)

-29

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

546

561

-15

1 651

1 681

-30 (-30)

-38

1 705

1 692

13

5 111

5 154

-43 (-46)

-56

Regionstyrelsen

varav
politiker
organisationen
regionstyrelse
förvaltningen
Tekniska nämnden

varav

Miljö- och
byggnämnden

Summa

12

Resultaträkning, mnkr
Resultat
jan-april
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

Prognos 2019

Budget
2019

Bokslut
2018

1 273

4 017

4 300

4 253

-2 906

-8 989

-9 236

-8 932

-79

-240

-245

-230

-1 712

-5 212

-5 181

-4 909
5 080

1 764

5 293

5 263

Finansiella intäkter

10

25

15

35

Finansiella kostnader

-8

-36

-40

-21

54

70

57

185

Årets resultat
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/394

Kostnads och intäktsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen inklusive interna poster är i perioden 4,3 procent (3,7
delår 1). Den externa nettokostnadsutvecklingen är 4,6 procent (4,2 delår 1). Både
den interna och externa nettokostnadsutvecklingen är alltså högre än vad som
rapporterades i delårsrapport 1. Det har sin främsta förklaring i periodisering av
intäkterna. Kostnadsökningen är den samma. Det är främst statsbidrag som utbetalas
i olika perioder.
Kostnaden för hyrpersonal har minskat med 22 procent. Inom primärvården har
antal hyrläkarveckor minskat från 281 motsvarande period 2018 till 149 i år. Det är i
princip en halvering. Kostnaden för hyrsjuksköterskor är oförändrad.
För att nämndernas verksamhet ska rymmas inom den budget som beslutats krävs att
nettokostnadsutvecklingen totalt för alla nämnder får bli högst 2,7 procent. I
samband med delårsrapport 1 föreslår regionstyrelsen att samtliga nämnder ska få i
uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen till
högst 2,7 procent.

Kostnader och intäkter inklusive interna poster, mnkr

Totala intäkter
Personalkostnader

varav övertid, mertid

Periodens utfall

Periodens utfall
föregående år

Procentuell
skillnad

1 264,4

1 254,0

0,9

1 147,2

1 085,8

5,7

30,8

12,1

9,2

Utbildning, kurs o konferensavgifter

14,3

13,2

8,0

Konsulter

13,6

10,9

24,9

Hyrpersonal
Förbrukningsmaterial, inventarier
Övriga kostnader

varav internhyra

20,1

25,8

-22,1

149,8

145,0

3,3

1 627,9

1 610,7

1,1

138,0

148,6

-7,1

Summa kostnader

2 972,9

2 891,4

2,8

Nettokostnad

1 708,5

1 637,4

4,3

Externa kostnader och intäkter, mnkr
Periodens utfall

Periodens utfall
föregående år

Procentuell
skillnad

368,5

346,4

6,4

1 147,2

1 085,8

5,7

12,1

9,2

30,8

Utbildning, kurs o konferensavgifter

14,2

13,2

7,7

Konsulter

13,6

10,9

25,3

Hyrpersonal

19,8

25,3

-21,6

129,3

125,6

2,9

Totala externa intäkter
Personalkostnader

varav övertid, mertid

Förbrukningsmaterial, inventarier
Övriga kostnader

735,1

701,7

4,8

Summa externa kostnader

2 059,2

1 962,5

4,9

Nettokostnad

1 690,7

1 616,1

4,6
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/394

Personalstatistik och personalkostnader

Personalkostnaderna har januari till april ökat med 5,7 procent. Ökningen är alltså i
princip lika stor som rapporterades i delårsrapport 1 då den var 5,8 procent. I
samband med delårsrapport 1 har regionstyrelsen gett förvaltningarna ett uppdrag att
göra en fördjupad analys av förvaltningens personalkostnader med särskilt fokus på
hur stor del av ökningen som kommer av extern finansiering som exempelvis
statsbidrag och projektmedel. Uppdraget kommer att återrapporteras till
regionstyrelsen i augusti.
I delårsrapporten konstaterades att ökningen på total nivå kan härledas till
löneöversyn med 3,2 procent, volymökning 1,6 procent samt lön ej arbetad tid
(sjuklön och semesterlön) 1,0 procent.
I diagrammen nedan visas utvecklingen av antal tillsvidareanställda och antal
visstidsanställda från årsskiftet 2016/2017. En tydlig ökning kan ses från 2018 och
framåt.

Antal tillsvidareanställda dec 2016 - mars 2019
5 890

5 900
5 880
5 840

5 860
5 840
5 820

5 829

5 821

5 818

5 800
5 780
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201711

201710
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Antal visstidsanställda dec 2016-mars 2019
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Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
RS 2019/394

Antal anställda per förvaltning
Förvaltning

Antal anställda
Antal
mars 2018 anställda dec
2018

Antal
anställda
mars 2019

Förändring
jmf med
mars 2018

Regionstyrelseförvaltningen

671

673

675

+4

Teknikförvaltning

299

317

318

+19

Samhällsbyggnadsförvaltning

162

174

175

+13

Utbildnings- och arbetslivsförvaltning

2 188

2 198

2 254

+66

Socialförvaltning

1 806

1 750

1 764

-42

Hälso- och sjukvårdsförvaltning

1 479

1 520

1 536

+57

Summa förvaltningar

6 605

6 632

6 722

+117

Totalt*

6 588

6 613

6 704

+116

* Differensen mellan summa förvaltningar och totalt beror på att det finns personer med anställning på två förvaltningar och
som därmed räknas dubbelt när man tar fram varje förvaltning för sig. I totalsiffran räknas varje person bara en gång.

Personalkostnad per förvaltning, mnkr
Förvaltning

Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen
Teknikförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltning

Personalkostnad*
april 2019

Personalkostnad*
april 2018

Förändring

7 084

5 082

39,4 %

109 958

104 396

5,3 %

59 251

53 675

10,4 %

35 019

32 922

6,4 %

Utbildnings- och arbetslivsförvaltning

346 413

330 772

4,7 %

Socialförvaltning

269 774

261 573

3,1 %

Hälso- och sjukvårdsförvaltning

319 685

297 383

7,5 %

1 147 185

1 085 803

5,7 %

Summa förvaltningar
*endast konto 5 personalkostnader

I tabellen visas personalkostnaden per förvaltning januari-april 2019 jämfört med
motsvarande period 2018. Kostnaden för hyrpersonal finns inte med i den här
jämförelsen. Kostnadsökningen är hög på många förvaltningar.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/394

Sjukfrånvaro

Fram till mars 2019 har sjukfrånvaron ökat från 5,8 till 5,9 jämfört med årsskiftet.
Sjukfrånvaron har varit hög i början av året. Målet är att sänka sjukfrånvaron till 4,5
senast 2020. Männens sjukfrånvaro har ökat från 2015 och framåt.
Både teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett högre sjuktal
jämfört med årsskiftet. Övriga förvaltningar har i princip oförändrat sjuktal. Det
arbete som pågår i organisationen för att sänka sjuktalet behöver fortsätta och ge
resultat.
Sjukfrånvaro totalt 2015-2019
7,0
6,0

6.6

6.4

5.9

5.6

6.4

6.5

6.5

5,8

5.8

5.9

3.9

3.8

5,0
3.6

4,0

4,0
Totalt

3.1

Kvinnor

3,0

Män

2,0
1,0
0,0
2015

2016

2017

2018

2019

Sjukfrånvaro per förvaltning 2016-2019
7,1

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

5,7

5,5
4,5

5,9

5,5

3,9

Totalt

Hälso- och sjukvårdsförvaltning

Socialförvaltning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltning

Samhällsbyggnadsförval...

Teknikförvaltning

Regionstyrelseförvaltn...

2016
2017
2018
2019
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Ärendebeskrivning

Månadsrapporten för april är den andra uppföljningsrapporten för året.
Månadsrapporten är inte lika omfattande som delårsrapporterna och är i huvudsak
inriktad på ekonomi.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 195

Översyn taxor och avgifter kultur- och
fritidsverksamheten

RS 2019/412
AU § 171

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionstyrelsen godkänner de föreslagna ändringarna.
• Ändringarna ska gälla från 1 januari 2020.
•

Senaste som taxor för fritidsverksamheten korrigerades var 2015 då en 6-procentig
höjning genomfördes. Sedan dess har taxorna varit oförändrade. Det vi nu går fram
med är en höjning med 10 procent över all fritidsverksamhet, inträdet på badhusen
exkluderat då en justering genomfördes nyligen, förutom en justering vid anmälan till
pedagogisk verksamhet på baden. Anläggningarna upplåts i första hand till
gotländska föreningar med ungdomsverksamhet för träning, matcher, möten och
arrangemang. Avgiften för hyrorna är starkt subventionerade och utgör den största
andelen av det ekonomiska stödet regionstyrelsen ger det gotländska föreningslivet.
Denna justering av taxor och avgifter är ett sista led i den besparing på 15 000 000 kr
som har legat på kultur- och fritidsverksamheten. Om man väljer att få fram med tio
procent höjning av fritid samt bibliotekens höjning kommer den sista 500 000 kr i
besparingen att kunna genomföras då fritid räknar med en potentiell intäktsökning på
480 000 kr och biblioteken med över 30 000 kr baserat på 2018 års utfall.
Ärendet bereddes på mötet med kultur- och fritidsberedningens möte den 5 april
2019 och beredningen ställde sig bakom förslaget.
Fritid
Utfallet under 2018 av de totala intäkterna på uthyrning av anläggningar (både för
verksamhet och för logi) samt IP skogen, blev 2018 cirka 4,8 miljoner kronor. En 10
procentig höjning skulle med andra ord inbringa runt 480 000 kr. Regionstyrelseförvaltningen bedömer det bäst att gå fram med en höjning över hela spektrat av
tjänster för att sprida kostnaderna så pass mycket som möjligt över föreningarna.
Konsekvensen blir uppenbart att det ska komma in ytterligare nästan en halv miljon
från det gotländska föreningslivet. De stora föreningarna ligger på mellan 100 000 kr
och 200 000 kr i hyra under ett år och för deras del gäller det att hitta mellan 10 000
kr och 20 000 kr till i sin verksamhet att betala för hyra av anläggning.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen
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Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detta skulle vara hanterbart för
föreningarna, även om givetvis ekonomin kan vara en utmaning för många. Dock
täcker det aktivitetsstöd en förening får för barn- och ungdomsaktiviteter kostanden
som det är att hyra en plan eller anläggning.
Som exempel skulle Södervärnshallen stora hall kosta 83 kronor att hyra i timmen
jämfört med tidigare 76 kronor i timmen med det nya förslaget.
Generellt sätt är baden och verksamheten där exkluderat från en höjning då det
genomfördes en prisjustering på baden nyligen. Ett undantag är dock anmälningsavgiften till den pedagogiska verksamheten på baden. Där har det tidigare varit ett
problem med osäkerheten vem som medverkar vid kurserna i och med många sena
avanmälningar. För att komma till rätta med detta föreslås följande tillvägagångssätt;
I och med införandet av e-tjänst vid anmälan betalas även avgiften vid anmälan. Vid
avbokning ska bara halva avgiften betalas tillbaka, och när det är två veckor eller
mindre kvar till kursstart betalas ingen del av avgiften tillbaka. Detta för att ge verksamheten bättre förutsättningar att planera och genomföra kurser. Vid läkarintyg
betalas hela avgiften tillbaka.
Hyresavgifter
Våra hyresavgifter är idag 20 kr/vecka för både spelfilm och tv-spel. Vi föreslår att
den avgiften kvarstår tills vidare eftersom vi i dagsläget varken tror på en höjning
eller sänkning. Skulle vi höja finns en relativt stor risk att utlåningen skulle gå ner
eftersom det idag finns så många andra sätt att enkelt få tag på film och tv-spel.
Skulle vi sänka avgiften så behöver vi ta in de intäkterna på annat håll, vilket vi inte
ser som rimligt. (Enligt bookit låg intäkterna 2018 på strax över 10 500 kr.)
Fjärrlåneavgifter
Bibehålla samma nivå som tidigare; 20kr på boklån från andra bibliotek inom
Norden. För boklån från bibliotek utanför Norden är avgiften 150kr. Artikelkopior
kostar 20 kr/artikel + 1 kr/sida från bibliotek inom Norden, och 100 kr/artikel från
bibliotek utanför Norden.
Övertidsavgifter
Enligt Bookit så föll övertidsavgifter ut på sammanlagt 107 709:- år 2018. I dagsläget
har vi en övertidsavgift på 1 kr/dag och medium. Vi förslår att den ökas till 2 kr/dag
och medium. Maxbeloppet för dessa medium är 35 kr/st. Vi föreslår en höjning till
50 kr/medium.
forts
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Vad gäller undantagen, dvs de medier som har en högre övertidsavgift, så föreslås lite
ändringar även där. Undantagen ser ut som följer idag: Snabblån 5 kr/dag och
medium, Kursbok 10 kr/dag och medium och spelfilm och tv-spel 20 kr/dag och
medium.
Vi föreslår att alla undantagen får en avgift à 10 kr/dag och medium eftersom de alla
är medier som vi önskar ha större omsättning på. Snabblånen dubblar då sin intäkt
(oklart hur mycket), kursböckerna kvarstår. När det gäller spelfilm så har personalen
länge tyckt att det är en hutlöst hög övertidsavgift, vilket resulterat i att väldigt många
låtit låntagaren fått betala en extra film-hyra (20 kr) istället för, låt säga 4 dagars
övertid (80 kr). Vi tror därför att en lägre avgift kommer att leda till att personalen
inte är så generös i att göra undantag från bestämmelserna, vilket leder till en högre
intäkt.
I dagsläget har spelfilm och kursbok ett maxbelopp per medium. Det är 200 kr. Vi
föreslår att det gäller för alla i undantagskategorin. Maxbeloppet per återlämningstillfälle är idag 250 kr. Vi föreslår att den höjs med 10 % till 275 kr.
Att höja mer kan komma att avskräcka folk från att låna böcker i den utsträckning de
gör och/eller att de blir väldigt duktiga på att lämna tillbaka sina böcker i tid. Detta
skulle i så fall betyda att vi inte ökar våra intäkter.
Biblioteket ska vara till för alla så kan det bli förödande för en med dålig ekonomi
som blir stoppad från att låna böcker på grund av obetalda böter. Våra samlingar bör
komma så många som möjligt till del och vårt demokratiska uppdrag jämte uppdraget
att sprida kunskap och god litteratur måste få komma främst.
Det finns också en risk med att ha för höga avgifter eftersom personalen måste
kunna känna att det känns rimligt att kräva låntagaren på dessa belopp. Exempelvis:
övertidsavgiften har höjts till 5 kr/dag (maxavgift 150 kr, maxbelopp per tillfälle
500 kr) – En låntagare får influensa och tänker inte på att låna om sina böcker. När
en kommer till biblioteket 10 dagar senare med sina böcker får en betala 50 kr/bok.
Har en då lånat 8 böcker så blir beloppet 400 kr. (jmfr 2 kr/dag=20krx8=160kr)
Ersättning för förstörd eller förkommen media
Efter att två påminnelser gått ut skickas en räkning ut. Eftersom denna hantering
kräver en del arbetstid önskar vi införa en administrativ avgift à 50 kr.
forts
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Bok/ljudbok för barn önskar vi höja från 100kr till 125 kr, tidskriftshäfte från 50 kr
till 75 kr samt musik-CD från 150 kr till 175 kr. Bok/ljudbok för vuxna kvarstår på
300 kr. Dock önskar vi införa en ny avgift för pocketbok, 100 kr/st, eftersom det
inte känna befogat att ta 300 kr för en sådan.
När det gäller DVD, TV-spel, CD-ROM, och språkkurs gäller inköpspriset.
Fjärrlånat material bestämmer långivande bibliotek över, så de sätter även
ersättningsavgiften.
Avgifter för bibliotekstjänster som riktar sig till gymnasiala friskolor, privat företag
och vårdgivare
I nuvarande avgiftslistan finns ett stycke med bibliotekstjänster som riktar sig till
gymnasiala friskolor, privata företag och vårdgivare. Detta är tjänster som mycket
sällan nyttjats. Vi skulle därför vilja ta oss tid att analysera detta för att så småningom
arbeta fram en ny lista med övriga bibliotekstjänster. Därför väljer vi att tills vidare
inte erbjuda dessa tjänster.
Andra avgifter
Biblioteken tillhandahåller en del andra tjänster, vars avgifter tidigare inte har
listats/beslutats om i nämnd. För tydlighetens skull kanske de bör vara med.
Att kopiera på biblioteken har i flertalet år kostat 2 kr/A4 och 4 kr/A3.
Almedalsbiblioteket har dock länge erbjudit samma avgift som studenterna och
lärarna vid campus Gotland betalar, men eftersom vi bör ha samma avgifter på alla
bibliotek så har det nyligen ändrats. Vi föreslår att kostnaden för färgkopior ökar till
3 kr/A4 samt 5 kr/A3 eftersom färgkopior helt enkelt kostar mer.
På ett fåtal bibliotek går det att faxa. Detta sker endast några gånger om året men är
en uppskattad service. Priserna idag är 5 kr/sida inom Sverige, 10 kr/sida inom
Europa samt 25 kr/sida för resten av världen. Eftersom det i princip är kostnaden
för ett samtal till de olika platserna, så föreslår vi att det i fortsättningen ska kosta
5kr+2kr/sida inom Sverige, 1 0kr+2 kr/sida inom Europa, samt 25 kr+2 kr/sida för
resten av världen. Genom att ta en uppringningsavgift + avgift för antal sidor som
faxas så blir det en rimlig avgift om en önskar faxa t ex fyra sidor till Australien.
På ett fåtal bibliotek har en möjlighet att laminera dokument. Avgiften är 5 kr/A4
och 10 kr/A5.
forts
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Avgiften för ett nytt lånekort till ett existerande lånekonto (alltså då en tappat bort
det första kortet en fick gratis) vill vi höja från 10kr till 20 kr och priset för en
plastkasse till 5 kr (tidigare 2 kr). Det här är inga stora intäktsposter utan vi vill höja
priset av miljöskäl så att låntagarna ändrar beteende och i större utsträckning tar med
egna bärdon till biblioteket och att de nyttjar utlåningsautomaterna genom att knappa
in personnummer (då behövs inget fysiskt kort, bara ett lånekonto).
Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar att taxorna likriktas på så sätt att det inte ska vara dyrare
under Almedalsveckan.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Thomas Gustafson
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-17
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Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Översyn taxor och avgifter kultur- och fritidsverksamheten
Förslag till beslut

•
•
•

Regionstyrelsen godkänner de föreslagna ändringarna.
Ändringarna ska gälla från 1 januari 2020.
Förslaget överlämnas till regionfullmäktige för fastställande.

Sammanfattning

Senaste som taxor för fritidsverksamheten korrigerades var 2015 då en 6-procentig
höjning genomfördes. Sedan dess har taxorna varit oförändrade. Det vi nu går fram
med är en höjning med 10 procent över all fritidsverksamhet, inträdet på badhusen
exkluderat då en justering genomfördes nyligen, förutom en justering vid anmälan till
pedagogisk verksamhet på baden. Anläggningarna upplåts i första hand till
gotländska föreningar med ungdomsverksamhet för träning, matcher, möten och
arrangemang. Avgiften för hyrorna är starkt subventionerade och utgör den största
andelen av det ekonomiska stödet regionstyrelsen ger det gotländska föreningslivet.
Denna justering av taxor och avgifter är ett sista led i den besparing på 15 000 000 kr
som har legat på kultur- och fritidsverksamheten. Om man väljer att få fram med tio
procent höjning av fritid samt bibliotekens höjning kommer den sista 500 000 kr i
besparingen att kunna genomföras då fritid räknar med en potentiell intäktsökning på
480 000 kr och biblioteken med över 30 000 kr baserat på 2018 års utfall.
Ärendet bereddes på mötet med Kultur- och fritidsberedningens möte den 5 april
2019 och beredningen ställde sig bakom förslaget.
Bedömning

Fritid
Utfallet under 2018 av de totala intäkterna på uthyrning av anläggningar (både för
verksamhet och för logi) samt IP skogen, blev 2018 cirka 4,8 miljoner kronor. En 10
procentig höjning skulle med andra ord inbringa runt 480 000 kr.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer det bäst att gå fram med en höjning över hela
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spektrat av tjänster för att sprida kostnaderna så pass mycket som möjligt över
föreningarna.
Konsekvensen blir uppenbart att det ska komma in ytterligare nästan en halv miljon
från det gotländska föreningslivet. De stora föreningarna ligger på mellan 100 000 kr
och 200 000 kr i hyra under ett år och för deras del gäller det att hitta mellan 10 000
kr och 20 000 kr till i sin verksamhet att betala för hyra av anläggning.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detta skulle vara hanterbart för
föreningarna, även om givetvis ekonomin kan vara en utmaning för många. Dock
täcker det aktivitetsstöd en förening får för barn- och ungdomsaktiviteter kostanden
som det är att hyra en plan eller anläggning.
Som exempel skulle Södervärnshallen stora hall kosta 83 kronor att hyra i timmen
jämfört med tidigare 76 kronor i timmen med det nya förslaget.
Generellt sätt är baden och verksamheten där exkluderat från en höjning då det
genomfördes en prisjustering på baden nyligen. Ett undantag är dock
anmälningsavgiften till den pedagogiska verksamheten på baden. Där har det tidigare
varit ett problem med osäkerheten vem som medverkar vid kurserna i och med
många sena avanmälningar. För att komma till rätta med detta föreslås följande
tillvägagångssätt; I och med införandet av e-tjänst vid anmälan betalas även avgiften
vid anmälan. Vid avbokning ska bara halva avgiften betalas tillbaka, och när det är två
veckor eller mindre kvar till kursstart betalas ingen del av avgiften tillbaka. Detta för
att ge verksamheten bättre förutsättningar att planera och genomföra kurser. Vid
läkarintyg betalas hela avgiften tillbaka.
Hyresavgifter
Våra hyresavgifter är idag 20 kr/vecka för både spelfilm och tv-spel. Vi föreslår att
den avgiften kvarstår tills vidare eftersom vi i dagsläget varken tror på en höjning
eller sänkning. Skulle vi höja finns en relativt stor risk att utlåningen skulle gå ner
eftersom det idag finns så många andra sätt att enkelt få tag på film och tv-spel.
Skulle vi sänka avgiften så behöver vi ta in de intäkterna på annat håll, vilket vi inte
ser som rimligt. (Enligt bookit låg intäkterna 2018 på strax över 10 500 kr.)
Fjärrlåneavgifter
Bibehålla samma nivå som tidigare; 20kr på boklån från andra bibliotek inom
Norden. För boklån från bibliotek utanför Norden är avgiften 150kr. Artikelkopior
kostar 20 kr/artikel + 1 kr/sida från bibliotek inom Norden, och 100 kr/artikel från
bibliotek utanför Norden.
Övertidsavgifter
Enligt Bookit så föll övertidsavgifter ut på sammanlagt 107 709:- år 2018. I dagsläget
har vi en övertidsavgift på 1 kr/dag och medium. Vi förslår att den ökas till 2 kr/dag
och medium. Maxbeloppet för dessa medium är 35 kr/st. Vi föreslår en höjning till
50 kr/medium.
Vad gäller undantagen, dvs de medier som har en högre övertidsavgift, så föreslås lite
ändringar även där. Undantagen ser ut som följer idag: Snabblån 5 kr/dag och
medium, Kursbok 10 kr/dag och medium och spelfilm och tv-spel 20 kr/dag och
medium.
Vi föreslår att alla undantagen får en avgift à 10 kr/dag och medium eftersom de alla
är medier som vi önskar ha större omsättning på. Snabblånen dubblar då sin intäkt
(oklart hur mycket), kursböckerna kvarstår. När det gäller spelfilm så har personalen
länge tyckt att det är en hutlöst hög övertidsavgift, vilket resulterat i att väldigt många
låtit låntagaren fått betala en extra film-hyra (20 kr) istället för, låt säga 4 dagars
övertid (80 kr). Vi tror därför att en lägre avgift kommer att leda till att personalen
inte är så generös i att göra undantag från bestämmelserna, vilket leder till en högre
intäkt.
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I dagsläget har spelfilm och kursbok ett maxbelopp per medium. Det är 200 kr. Vi
föreslår att det gäller för alla i undantagskategorin. Maxbeloppet per
återlämningstillfälle är idag 250 kr. Vi föreslår att den höjs med 10% till 275 kr.
Att höja mer kan komma att avskräcka folk från att låna böcker i den utsträckning de
gör och/eller att de blir väldigt duktiga på att lämna tillbaka sina böcker i tid. Detta
skulle i så fall betyda att vi inte ökar våra intäkter.
Biblioteket ska vara till för alla så kan det bli förödande för en med dålig ekonomi
som blir stoppad från att låna böcker på grund av obetalda böter. Våra samlingar bör
komma så många som möjligt till del och vårt demokratiska uppdrag jämte uppdraget
att sprida kunskap och god litteratur måste få komma främst.
Det finns också en risk med att ha för höga avgifter eftersom personalen måste
kunna känna att det känns rimligt att kräva låntagaren på dessa belopp. Exempelvis:
övertidsavgiften har höjts till 5 kr/dag (maxavgift 150 kr, maxbelopp per tillfälle 500
kr) – En låntagare får influensa och tänker inte på att låna om sina böcker. När en
kommer till biblioteket 10 dagar senare med sina böcker får en betala 50 kr/bok. Har
en då lånat 8 böcker så blir beloppet 400 kr. (jmfr 2 kr/dag=20krx8=160kr)
Ersättning för förstörd eller förkommen media
Efter att två påminnelser gått ut skickas en räkning ut. Eftersom denna hantering
kräver en del arbetstid önskar vi införa en administrativ avgift à 50 kr.
Bok/ljudbok för barn önskar vi höja från 100kr till 125 kr, tidskriftshäfte från 50 kr
till 75 kr samt musik-CD från 150 kr till 175 kr. Bok/ljudbok för vuxna kvarstår på
300 kr. Dock önskar vi införa en ny avgift för pocketbok, 100 kr/st, eftersom det
inte känna befogat att ta 300 kr för en sådan.
När det gäller DVD, TV-spel, CD-ROM, och språkkurs gäller inköpspriset.
Fjärrlånat material bestämmer långivande bibliotek över, så de sätter även
ersättningsavgiften.
Avgifter för bibliotekstjänster som riktar sig till gymnasiala friskolor, privat
företag och vårdgivare
I nuvarande avgiftslistan finns ett stycke med bibliotekstjänster som riktar sig till
gymnasiala friskolor, privata företag och vårdgivare. Detta är tjänster som mycket
sällan nyttjats. Vi skulle därför vilja ta oss tid att analysera detta för att så småningom
arbeta fram en ny lista med övriga bibliotekstjänster. Därför väljer vi att tills vidare
inte erbjuda dessa tjänster.
Andra avgifter
Biblioteken tillhandahåller en del andra tjänster, vars avgifter tidigare inte har
listats/beslutats om i nämnd. För tydlighetens skull kanske de bör vara med.
Att kopiera på biblioteken har i flertalet år kostat 2 kr/A4 och 4 kr/A3.
Almedalsbiblioteket har dock länge erbjudit samma avgift som studenterna och
lärarna vid campus Gotland betalar, men eftersom vi bör ha samma avgifter på alla
bibliotek så har det nyligen ändrats. Vi föreslår att kostnaden för färgkopior ökar till
3 kr/A4 samt 5 kr/A3 eftersom färgkopior helt enkelt kostar mer.
På ett fåtal bibliotek går det att faxa. Detta sker endast några gånger om året men är
en uppskattad service. Priserna idag är 5 kr/sida inom Sverige, 10 kr/sida inom
Europa samt 25 kr/sida för resten av världen. Eftersom det i princip är kostnaden
för ett samtal till de olika platserna, så föreslår vi att det i fortsättningen ska kosta
5kr+2kr/sida inom Sverige, 1 0kr+2 kr/sida inom Europa, samt 25 kr+2 kr/sida för
resten av världen. Genom att ta en uppringningsavgift + avgift för antal sidor som
faxas så blir det en rimlig avgift om en önskar faxa t ex fyra sidor till Australien.
På ett fåtal bibliotek har en möjlighet att laminera dokument. Avgiften är 5 kr/A4
och 10 kr/A5.
Avgiften för ett nytt lånekort till ett existerande lånekonto (alltså då en tappat bort
det första kortet en fick gratis) vill vi höja från 10kr till 20 kr och priset för en
plastkasse till 5 kr (tidigare 2 kr). Det här är inga stora intäktsposter utan vi vill höja
priset av miljöskäl så att låntagarna ändrar beteende och i större utsträckning tar med
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egna bärdon till biblioteket och att de nyttjar utlåningsautomaterna genom att knappa
in personnummer (då behövs inget fysiskt kort, bara ett lånekonto).
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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AVGIFTER FÖR REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGENS
ANLÄGGNINGAR OCH MATERIAL
Kultur- och fritidsavdelningen (KFA) hyr ut idrottsplatser, inomhushallar, ishallar, simhallar, samlingslokaler
och liknande anläggningar runt om på Gotland.
Anläggningarna upplåts i första hand till gotländska föreningar med ungdomsverksamhet för träning,
matcher, möten och arrangemang. Hyrestaxorna för registrerade föreningarna är starkt subventionerade
och är det största ekonomiska stöd KFA ger. Åldersgräns 18 år för att boka.
Bokning

E-tjänst: https://gotland.ibgo.se
E-post bokning: bokning@gotland.se
E-post förening: forening@gotland.se

Föreningstaxa

Gotländska föreningar, registrerade i KFA:s register.
Föreningen skall ha ansökt att bli en registrerad förening hos KFA och därefter blivit
godkänd av KFA. För att bli en registrerad förening hos KFA skall föreningen vara
demokratisk, ha ett öppet medlemskap, följa antagna stadgar och ha ett gireringskonto
samt ett organisationsnummer. Föreningen skall årligen skicka in årsmöteshandlingar
(årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och
revisionsberättelse).

Normaltaxa

Gotländska föreningar, ej registrerade i KFA:s föreningsregister.
Regionala verksamheter.
Privatpersoner och företag.
Föreningar från annan ort.

Kommersiella
arrangemang

Kommersiella arrangemang samt utställningar kan i vissa fall hyra anläggningar
av Region Gotland under vissa perioder.
Kommersiella arrangemang är affärsmässiga arrangemang som inte anordnas av
ideell förening. Arrangemang som anordnas av förening från annan ort likställs med
kommersiellt arrangemang.

Moms

Taxorna för lokal- och planhyra är momsbefriade. IP Skogen/Mobila anl. och grupplogi,
se rubrikerna i häftet). Vid fakturering sker en avrundning av avgiften inklusive moms
till närmast hela krontal.
Moms utgår ej mellan regionens förvaltningar.

Personalkostnad Vid arbets-, transport- eller städkostnad debiteras timtaxa
per påbörjad timma och person inkl moms:
Vardagar
Vardagar efter kl 18:00
Lördag, söndag och helgdag

330 kr
385 kr
605 kr

Skolor

Regionens skolverksamhet inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen disponerar
endast lärarledda egna lokaler vid enstaka tillfällen på KFA:s tider utan kostnad.
Skolan står själva för service exempelvis upplåsning, låsning, larm och ventilation.
Övriga bokare, såsom elever med egna arrangemang, föräldraarrangemang såsom
loppisar, bokar som privata bokare och betalar den högre taxan. Då står KFA för
nyckelkort/upplåsning/annan service. Åldersgräns 18 år för att boka.

Avbokning

Om hyrd tid i lokal inte används eller avbokas påförs en straffavgift. Tid kan avbokas
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avgiftsfritt fram t o m två dagar innan hyrestillfället.
Vid senare avbokning debiteras hyreskostnaden.
Med undantag av grupplogi och vid arrangemang i ICA Maxi arena.
Ej bokad tid

Använd anläggning som ej bokats tid debiteras 242 kr/tim samt
hyreskostnaden. (Tidigare 220 kr/tim)

Nyckelkort

Till lokaler som har kortlås får förhyrare max två kort till bokad tid.
Behöver föreningen fler kort debiteras 50 kr/kort.

Övriga taxor

Ej borttagen innebandysarg - se personalkostnad.
Ej grovstädad anläggning eller omklädningsrum och/eller ej återställt material - se
personalkostnad.
Fotbollsmål kvar på plan debiteras 242 kr/tillfälle. (Tidigare 220 kr/tim)
Lämnat dörr/fönster öppet debiteras 242 kr/tillfälle. (Tidigare 220 kr/tim)
Larmutryckning debiteras full kostnadstäckning.
Vid missbruk av KFA:s ordningsregler kommer extra debitering att ske enligt gällande
taxa.
Om betalning för hyra uteblir kan avstängning ske. I förekommande fall kan
förskottsinbetalning samt depositionsavgift tillämpas.

Övrig information Avgifter för material, lokaler och andra tjänster som tillkommer under löpande år får
fastställas av regionstyrelsen.
Regionstyrelsen bemyndigas att inom ramen för budgetanvisningarnas
indexantaganden, alternativt konsumentprisindexutvecklingen, årligen fatta beslut om
justering av avgifter.
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ICA Maxi arena

44 x 24 m,

per timme (ej moms)

Anläggning

Föreningstaxa

Normaltaxa

Träning

220 kr (200 kr)

1320 kr (1200 kr)

Match/cup utan entré exkl. ledsarg, mediakub, 4 loger.

220 kr (200 kr)

1320 kr (1200 kr)

Match/cup med entré inkl. ledsarg, mediakub, 4 loger.

2145 kr (1950 kr)

2145 kr(1950 kr)

Arrangemang (mässa, konserter mm)
I grundtaxan ingår:
Omklädningsrum:
25 personer, 2 st
15 personer, 1 st
Loger:
4 st
Kiosker:
2 st
Garderob:
1000 galgar
Skyddsgolv, Event/textil, inkl. golvläggning
Teknikrum
LED-sarg
Mediakub

16 500 kr/ dag, grundtaxa (15 000 kr)

Tillägskostnader:
Sopkontainer (beställs av kund)
Vaktmästartjänster (ex. övertid/timme)
Efter att ansökan inkommit träffar den sökande vår driftledare på arenan för en detaljerad beskrivning av vad kunden vill
göra. Kunden får då också detaljerad info om brandskydd m.m.
Telefonnummer till driftledare: 0704477433
Därefter skickar vi en bekräftelse på bokningen.
Restauratören hyr ut logerna på dagtid, helgfria vardagar, 08.00 – 17.00

Specificationer:
Typ av arrangemang
Sport

Max antal personer
1750 pers

Konsert

2200 varav max 850 på parkett

Mässa eller liknande

850

Bankettsittning

850

Förutsättningar
Läktare, restaurang, loger och möjliga
ståplatsytor används av publik.
Spelplanen är endast för aktiva.
Läktare och parkett (spelplanen)
används samtidigt för publik
Huvudsakligen används endast
spelplanen för publik
Huvudsakligen används endast
spelplanen för publik

Externa omklädningsrum, 2 st.
Passagetagg (privatperson) köps på Solbergabadet
Passagetagg (föreningar och grupper) köps på KFA tel. 0498-269695
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220 kr/år (200 kr)
550 kr/år (500 kr)

Idrottshallar, per timme (ej moms)
Anläggning

Storlek

Föreningstaxa

Normaltaxa

STOR IDROTTSHALL
Södervärnshallen, stora (sarg)

40 x 19,5 m

83 kr (76 kr) 550 kr (500 kr)

IDROTTSHALL
A7-hallen
Gardahallen(sarg)
Hansahallen (sarg)
Hemsehallen (sarg)
Klintehallen, stora (sarg)
Kustparkshallen
Solklintshallen (sarg)
Sävehallen, stora (sarg)
Västerhejdehallen (sarg)

32 x 17,5 m
32 x 18 m
40 x 18,5 m
36,5 x 17 m
41 x 21 m
43 x 23 m
40 x 25 m
38,8 x 19 m
36 x 18 m

70 kr (70 kr) 441 kr (408 kr)

GYMNASTIKSAL
Gråbo
Solberga, stora
S:t Hans, stora
Sävehallen, lilla
Sävehallen, nya

31 x 10 m
24 x 10 m
24 x 10 m
25 x 12 m
25 x 12,5 m

58 kr (53 kr) 256 kr (233 kr)

Bingan
Dalhem
Fole
Fårösund
Hansahallen, lilla
Humlegårdsskolan
Klinthallen, lilla
Lyckåkerskolan
Lärbro
Norrbacka
Roma
Sanda
Solberga, lilla
Solklintshallen, lilla
S:t Hans, lilla
Stenkyrka
Södervärnshallen, lilla
Terra Nova
Tjelvar
Väskinde
Öja

15 x 10 m
23 x 11 m
16 x 10 m
16 x 10 m
11,5 x 8 m
13 x 8 m
22 x 11 m
19 x 10,5 m
24 x 10 m
16 x 10 m
19 x 10 m
12,5 x 8 m
16 x 10 m
13,5 x 10 m
20 x 10 m
19 x 8 m
25 x 9 m
12 x 8 m
17 x 9 m
16 x 10 m
16 x 10 m

Vid entrébelagda arrangemang med entréavgift över 40 kr.

6

550 kr (500 kr) 550 kr (500 kr)

Idrottsplatser/Fotbollsplaner, per timme (ej moms)
Anläggning

Föreningstaxa

IDROTTSPLATS/FOTBOLLSPLAN
Gutavallen
KONSTGRÄS
Rävhagen, med belysning
Säve, med belysning
Slite, med belysning, uppvärmd plan
Hemse, med belysning
(Delad plan ½ pris)
GRÄSPLAN, 11-manna
A7-plan
Flyget

Normaltaxa

83 kr (76 kr)

550 kr (500 kr)

83 kr (76 kr)

513 kr (466 kr)

42 kr (38 kr)

256 kr (233 kr)

83 kr (76 kr)

320 kr (291 kr)

46 kr (42 kr)

191 kr (174 kr)

Rävhagen, 9-manna
GRÄSPLAN, 7-manna
Flyget 3 st
Rävhagen 2 st
GRÄSPLAN, 5-manna
Rävhagen 2 st

Vid entrébelagda arrangemang
med entréavgift över 40 kr.

550 kr (500 kr)

550 kr (500 kr)

Ishall, per timme (ej moms)
Anläggning
Visby Ishall

Föreningstaxa
83 kr (76 kr)

Vid entrébelagda arrangemang gäller normaltaxa.
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Normaltaxa
705 kr (641 kr)

Skollokaler, per timme (ej moms)
Anläggning

Antal sittplatser

STOR LOKAL
Sliteteatern
Säve aula

Föreningstaxa

Normaltaxa

286
524

83 kr (76 kr)
88 kr (80 kr)

220 kr (200 kr)
770 kr (700 kr)

Högbyskolans matsal
Solbergaskolans aula
Solbergaskolans matsal
Solklintsskolans matsal
S:t Hansskolans aula
Säveskolans matsal
Södervärnsskolans matsal
Södervärnsskolans aula

162
200
250
150
216
350
240
203

83 kr (76 kr)

165 kr (150 kr)

LITEN LOKAL
Foleskolans matsal
Fårösundsskolans matsal
Lyckåkerskolans matsal
Norrbackaskolans matsal
S:t Hansskolans matsal
Säveskolans personalmatsal
Terra Novaskolans matsal
Tjelvarskolans matsal
Väskindeskolans matsal

60
72
64
110
108 i två rum
35
52/gamla, 58/nya
80
76

59 kr (53 kr)

Södervärnsskolans hemkunskapskök

Vid entrébelagda arrangemang gäller normaltaxa.
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110 kr (100 kr)

Grupplogi, (inkl 12% moms) ej privatpersoner
Vissa skollokaler med rökdetektorer kan sommartid disponeras av föreningar för grupplogi.
Kök finns ej på anläggningarna.

Logi, på golv per person och dygn.
För cuper, träningsläger och liknande ungdomsarrangemang
anordnade av föreningar verksamma på Gotland.
Avbokning skall ske 30 dagar innan ankomstdatum.

Under Almedalsveckan kan vissa skollokaler få disponeras av politiska föreningar.
Logi, på golv, max 10 och minst 5 personer per klassrum och dygn.
Förskottsbetalning gäller.
Avbokning senast 45 dagar innan Almedalsveckans start återbetalas hela
hyresbeloppet, därefter ingen återbetalning av hyresbeloppet.
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73 kr (66 kr)

1650 kr (1500 kr)

IP Skogen, per dag (inkl.25% moms)

Reg. föreningar och regionens förvaltningar. Ej privatpersoner eller företag.
IDROTTSPLATS SKOGEN ÄR EN MOBIL IDROTTSPLATS
IP Skogen uthyres i följande prioriteringsordning:
1. Orienteringssporten
2. Skidsporten
3. Föreningstaxa
4. Normaltaxa
För att prioriteringsordningen skall gälla måste ansökan ske innan verksamhetsårets början (senast
den 31/12). Vid verksamhet förutom orientering t.ex. vid löptävling eller dylikt debiteras föreningstaxa.

ANLÄGGNING

Duschvagn, stora
Duschvagn, lilla
Elverk, exkl bränsle.
Kanslivagn

Orientering
och skidföreningar
Gasol
Gasol
Ej skolor

Föreningstaxa
(inom ord.
verks.)

Normaltaxa

64 kr (58 kr)
64 kr (58 kr)
64 kr (58 kr)
64 kr (58 kr)

384 kr (349 kr)
384 kr (349 kr)
89 kr (81 kr)
384 kr (349 kr)

769 kr (699 kr)
769 kr (699 kr)
131 kr (116 kr)
769 kr (699 kr)

Klockor Start/målklockor 2 st digital. 13 kr (12 kr)
”
Speakerklocka 1 st
13 kr (12 kr)
Högtalaranläggning
2 st
64 kr (58 kr)

64 kr (58 kr)
64 kr (58 kr)
320 kr (291 kr)

131 kr (116 kr)
131 kr (116 kr)
641 kr (583 kr)

Tält 2 st blå
Tält, 4 st blå

3x3m
6x3m

32 kr (29 kr)
64 kr (58 kr)

224 kr (204 kr)
448 kr (408 kr)

705 kr (641 kr)
1410 kr (1282 kr)

Toalettvagn, 4 st

4-pipig

64 kr (58 kr)

320 kr (291 kr)

641 kr (583 kr)

Samtliga förhyrare debiteras avgift för slamtömning av
toalettvagnar enligt kommunens renhållningstaxa.

770 kr / bokning

Personalkostnad
Vid arbets-, transport- eller städkostnad debiteras timtaxa per påbörjad timma och person inkl. moms:
Vardagar
Vardagar efter kl.18:00
Lördagar, söndagar och helgdagar

330 kr
385 kr
605 kr

Kund får hämta hyrt material tidigast klockan 15:00 dagen innan hyrestillfället.
Återlämning skall ske senast klockan 11:00 dagen efter hyrestillfället.
Vid försenad återlämning kommer en extra dags hyra att faktureras för varje påbörjad dag.
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Mobil anläggning, per dag (inkl 25% moms)

Reg. föreningar och regionens förvaltningar. Ej privatpersoner eller företag.
MATERIAL

Antal

Storlek och
specifikationer

Föreningstaxa
(inom föreningsverksamhet)

Normaltaxa

Avspärrningsspett
Bodar
kr)

65
18

ca 3,2 x 2,1 m

5 kr (4 kr)
220 kr(200 kr)

5 kr (4 kr)
220 kr (200

Bord, inomhus
Bord, inomhus
Bänkar

62
17
98

1,80 x 0,80 m
1,20 x 0,70 m
parkbänk

20 kr (18 kr)
20 kr (18 kr)
37 kr (34 kr)

37 kr (34 kr)
25 kr (23 kr)
37 kr (34 kr)

Draperi, vita
Flaggstänger, 9 m

23
12

3 x 7m
fundament =600kg

64 kr (58 kr)
110 kr (100 kr)

64 kr (58 kr)
110 kr (100 kr)

Garderobsställning
8
Läktare (mobil/ståplats)

30 galgar/ställning
130 platser, 30 m

64 kr (58 kr)
641 kr (583 kr)

64 kr (58 kr)
1283 kr (1166 kr)

Scentrappa, liten

4

60 cm

64 kr (58 kr)

64 kr (58 kr)

Sulobackar

12

190 liter + säck, grön

13 kr (12 kr)

13 kr (12 kr)

Stolar, klädda
Stolar, plast

200
310

Olika färger

20 kr (18 kr)
8 kr (7 kr)

30 kr (27 kr)
13 kr (12 kr)

Talarstol

1

64 kr (58 kr)

64 kr (58 kr)

Toalettvagn, 4-pip
Toalettvagn, 1-pip

3
1

ca 2 000 sittn/vagn
obromsad, 30 km/tim

Handikapptoalett

1

1 handikapp+1-pip
ej på hjul

320 kr (291 kr)
128 kr (116 kr)
320 kr (291 kr)

641 kr (583 kr)
320 kr (291 kr)
641 kr (583 kr)

Endast 1st 4-pipig toalettvagn med vinterdäck att hyra perioden 1/12 - 30/3 enl lag.
Samtliga förhyrare debiteras avgift för slamtömning av
toalettvagnar enligt regionens renhållningstaxa.

11

770 kr / bokning

Mobil anläggning, per dag (inkl 25% moms)

Reg. föreningar och regionens förvaltningar. Ej privatpersoner eller företag.
MATERIAL

Antal

Estradvagn

1

Storlek och
specifikationer

Föreningstaxa
(inom föreningsverksamhet)

obromsad
scen 6.70x4,50m takh 3,70

641 kr (583 kr)

Normaltaxa

641 kr (583 kr)

Personalkostnad
Vid arbets-, transport- eller städkostnad debiteras timtaxa per påbörjad timma och person inkl. moms:
Vardagar
Vardagar efter kl 18:00
Lördagar, söndagar och helgdagar

330 kr
385 kr
605 kr

Kund får hämta hyrt material tidigast klockan 15:00 dagen innan hyrestillfället.
Återlämning skall ske senast klockan 11:00 dagen efter hyrestillfället.
Vid försenad återlämning kommer en extra dags hyra att faktureras för varje påbörjad dag.
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SIMHALLAR, Solberga och Hemsebadet
Entréavgifter bad – gäller på alla Region Gotlands simhallar

Entré, vuxna
Entré, ungdom under 18 år, studerande, pensionärer, arbetssökande

55 kr
35 kr

Rabattkort
Rabattkort, vuxna - 12 bad
550 kr
Rabattkort, ungdom under 18 år studerande, pensionärer, arbetssökande - 12 bad 350 kr
Årskort, vuxna
½-årskort, vuxna
Årskort, ungdom under 18 år, studerande, pensionärer, arbetssökande
½-årskort för ovanstående

1300 kr
900 kr
600 kr
450 kr

Årskort, familj
½-årskort familj

2000 kr
1200 kr

Träningskortet Vatten & Land - 12 ggr
Drop-in, Vatten & Land

900 kr
85 kr

Vattengymnastik - 12 ggr

800 kr

Babysim, baby samt föräldrar, Hemsebadet – 8 ggr

800 kr

Bassänghyra
Grupp, per timme stor bassäng, max 50 personer
Grupp, per timme stor bassäng från 51 personer*
Grupp, per timme rehabbassäng, Hemsebadet

700 kr
delad tid/halva priset
1000 kr
delad tid/halva priset
350 kr/tim

Förening för personer med funktionsnedsättning i rehabbassäng,
före kl 17:00
Förening för personer med funktionsnedsättning i rehabbassäng,
efter kl 17:00
Grupp, per timme barnbassäng + barnlandskap, Hemsebadet
Bubbelpoolen, Hemsebadet

150 kr/tim
700 kr/tim
400 kr/tim

Ledarledd verksamhet vid hyra av bassäng
Vid uthyrning av bassäng efter ordinarie arbetstid tillkommer följande kostnad

330 kr/tim
330 kr/tim

100 kr/tim

Föreningsverksamhet
För arrangemang i simhallen skall särskild offert begäras då priser och tjänster offereras.
Offertförfrågan mailas till bokning@gotland.se.
Dyk- och simföreningar, träningstid
75 kr/tim
För alla föreningstyper, maxavgift per dygn
1900 kr
Endast dyk- och simföreningar får hyra simhall utan badvakt och till föreningspris.
Simskola
Simskola barn, i grupp
Simskola vuxen, i grupp
Simundervisning, enskilt

40 kr/lektion
70 kr/lektion
200kr/lektion
13

Skolor
Skolbad
Avgift för ej avbokad tid

15 kr/elev
220 kr/tim

Solarium (ej Solbergabadet) Åldersgräns 18 år
Per gång exkl bad
Rabattkort, 4 gånger exkl bad
Övrigt
Badkläder (hyra)
Handduk (hyra)

60 kr
220 kr

40 kr
40 kr

Barn under tio år måste ha badande eller ombytt vuxet sällskap som är över 18 år.
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Bibliotekens avgifter
Beställningsavgifter m.m.
Fjärrlån - böcker inom Norden

20 kr (0 kr)

- böcker utom Norden
- artikelkopior inom Norden max 20 sidor därefter1kr/sida
- artikelkopior utom Norden
- per kopia
- artikelkopia till andra bibliotek utanför Gotland*

150 kr
20 kr
100 kr
50 kr

Utlåningsavgift för Spelfilm och TV-spel
*Gäller högskolebibliotek som tillämpar avgifter till Region Gotlands bibliotek

20 kr

Övertidsavgifter
Övertidsavgift per medium/dag

2 kr (1 kr)

Undantag:
För snabblån, per dygn
Kursbok/ nattlån, per dygn
Spelfilm och TV-spel per dygn
Maxbelopp per medium

10 kr (5 kr)
10 kr (20 kr)
10 kr (20 kr)
50 kr (35 kr)

Undantag:
Maxbelopp för spelfilm och kursbok

200 kr

Maxbelopp per återlämningstillfälle

275 kr (250 kr)

Ersättning för förstört eller förlorat material
Administrativ kostnad
Bok/Ljudbok för barn
Vuxenlitteratur/Ljudbok
Musik-CD
Tidskriftshäfte
DVD, TV-spel; CD-rom, språkkurs

50 kronor per utskick
125 kr (100 kr)
300 kr
175 kr (150 kr)
75 kr (50 kr)
Inköpspriset

Undantag:
Fjärrlånat material ersätts med det belopp som det långivande biblioteket fastställt.
Låntagare som är skyldig biblioteket minst 200 kr i övertidsavgifter eller 2000 kr för ej
återlämnade böcker kan fråntagas sin lånerätt tills dess återbetalning skett eller avbetalningsplan
upprättats. Bibliotekskund som på annat sätt grovt missbrukat sin lånerätt eller överträtt
ordningsregler kan avstängas i högst 3 månader genom beslut av avdelningschef. Beslutet om
avstängning kan överklagas till Regionstyrelsen.
Avgifter för kopiering och utskrift
På alla bibliotek finns det möjlighet att kopiera. På flera bibliotek kan du även göra utskrifter från
publik dator eller egen medhavd dator mot bibliotekets trådlösa nätverk. För att göra utskrifter/kopior
på Almedalsbiblioteket behövs ett utskriftskort. Detta säljes i informationsdisken (lägsta valör 5kr).
Kopiering/utskrift A4 svartvitt
Kopiering/utskrift A4 färg

2kr/sida
3kr/sida
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Kopiering/utskrift A3 svartvitt
Kopiering/utskrift A3 färg

4kr/sida
5kr/sida

Studenter vid Uppsala universitet Campus Gotland ska använda sina kort för utskrifter/kopiering på
Almedalsbiblioteket. Läs mer om eduPrint.
Enligt upphovsrättslagen (1960:729) är kopiering av böcker i sin helhet förbjudet.
Kopiering får därför endast avse begränsade delar av böcker eller andra litterära verk.
Det man kopierat får endast användas för privat bruk. Med privat bruk avses användning som inte på
något sätt kan anses kommersiell. För att lärare och studenter ska kunna kopiera
upphovsrättsskyddat material ur böcker och tidningar krävs ett tillstånd. Uppsala universitet Campus
Gotland är anslutet till Bonusavtalet som ger den möjligheten. Biblioteket omfattas inte av
Bonusavtalet. Lärare och studenter har dock givetvis rätt att använda bibliotekets kopiatorer för
kopiering enligt avtalet.

Avgifter för att scanna, laminera och faxa
På en del bibliotek kan du avgiftsfritt scanna till epost och/eller usb. På Almedalsbiblioteket behövs ett
utskriftskort (se Avgifter för kopiering och utskrift).
På ett fåtal bibliotek har du möjlighet att laminera dokument.
Laminering A4
Laminering A3

5kr/st
10kr/st

På ett fåtal bibliotek finns möjlighet att faxa.
Fax inom Sverige
Fax inom Europa
Fax till övriga världen

5kr + 2kr/sida
10kr + 2kr/sida
25kr + 2kr/sida

Övriga avgifter
Avgift för förlorat lånekort
Plastkasse
Tygkasse

20kr
5kr
60kr

Avgifter för bibliotekstjänster till gymnasiala friskolor, privata företag och vårdgivare
Bokprat på biblioteket för en klass
Bibliotekskunskap på biblioteket för en klass
IT-baserad informationssökning för elever
Bokprat på personalmöte i skolan
Bokprat på föräldramöte i skolan

700 kr
700 kr
700 kr
1000 kr
1000 kr
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Lotteritillstånd
Lotteritillstånd
Avgift (§ 15-tillstånd och §1-registrering)
Kontrollantarvode utgår med 3% på beräknad omslutning, max

Kultur- och fritidsavdelningen
621 81 Visby
Besöksadress:
Visborgsallén 19
Telefon: 0498-26 90 00 vxl
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300 kr
1 500 kr

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 229

Uteblivandeavgift inom tandvården

RS 2019/571
AU § 203

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Uteblivandeavgiften för barn och ungdomar med kostnadsfri tandvård föreslås
höjas till 250 kronor från och med 2019-10-01.

Antalet patientuteblivanden inom tandvården i Region Gotland är högt. 2018 var det
2 400 patientbesök där patienten uteblev inom tandvården, varav drygt 1 600 var
inbokade barn och ungdomar. Andelen uteblivanden för barn och ungdomar har
ökat, från 55 procent 2015 till 69 procent 2018.
För att minska antalet planerade besök där patienten uteblir har olika insatser gjorts
under de senaste åren, exempelvis att alla patienter till tandvården får en SMSpåminnelse dagen innan besök, att ”riskpatienter” för uteblivande rings upp samma
dag innan besöket, att tider om möjligt anpassas till skola och andra aktiviteter mm.
Trots detta är antalet tider där det planerade besöket uteblir fortfarande alltför högt.
Vuxna patienter som uteblir debiteras en avgift motsvarande tim-taxa för hur långt
besök som varit inbokat; 500 kr för besök upp till 25 minuter, 750 kr för besök 30-45
minuter, 1 125 kr för besök på 50 minuter eller mer.
För barn och ungdomar, vilka har kostnadsfri tandvård tom 23 års ålder, debiteras
idag 150 kr oavsett längden på besöket. Fram till klockan 15.00 dagen innan inbokat
besök kan patienterna avboka besöken utan kostnad. Därefter krävs giltig anledning
såsom akut insjuknande etc. Förslaget är att höja avgiften till 500 kr för att därigenom
minska antalet uteblivanden.
I samband med beslutet om förhöjd uteblivandeavgift föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att en medial informationskampanj görs för att informera befolkningen om
ett större ansvarstagande vid inbokade tider. Informationskampanjen ska även
involvera besök till sjukvården.
Regionstyrelseförvaltningen anser att hälso- och sjukvårdsnämndens motiv till att
höja avgiften från 150 kr till 500 kr är goda. Målet är att minska uteblivanden för att
därigenom kunna utnyttja tiden mer effektivt, exempelvis för vårdsökande vuxna
som idag endast erbjuds akut vård. De barn och ungdomar som uteblir måste också
kallas igen eftersom tandvården för dessa är obligatorisk.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 229 forts
RS 2019/571

Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) att uteblivandeavgiften höjs till 250 kronor.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Filip Reinhags yrkande
och finner att arbetsutskottets förslag bifalls. Votering begärs. I omröstningen gäller
ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för Filip Reinhags yrkande.
Omröstningen ger 7 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Bibbi Olsson (C), Andreas Unger (M), Johan Thomasson (L) och
ordförande Eva Nypelius (C), samt 8 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S),
Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson
(S), Tommy Gardell (S) och Lars Engelbrektsson (SD).
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med Filip Reinhags yrkande att
uteblivandeavgiften för barn och ungdomar med kostnadsfri tandvård föreslås höjas
till 250 kronor från och med 2019-10-01.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Filip Reinhags (S)
yrkande.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-17, § 48
Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-02
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/571
2 juli 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Uteblivandeavgift inom tandvården
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Uteblivandeavgiften för barn och ungdomar med kostnadsfri tandvård föreslås
höjas till 500 kronor från och med 2019-10-01.

Sammanfattning

Antalet patientuteblivanden inom tandvården i Region Gotland är högt. 2018 var det
2 400 patientbesök där patienten uteblev inom tandvården, varav drygt 1 600 var
inbokade barn och ungdomar. Andelen uteblivanden för barn och ungdomar har
ökat, från 55 procent 2015 till 69 procent 2018.
För att minska antalet planerade besök där patienten uteblir har olika insatser gjorts
under de senaste åren, exempelvis att alla patienter till tandvården får en SMSpåminnelse dagen innan besök, att ”riskpatienter” för uteblivande rings upp samma
dag innan besöket, att tider om möjligt anpassas till skola och andra aktiviteter mm.
Trots detta är antalet tider där det planerade besöket uteblir fortfarande alltför högt.
Vuxna patienter som uteblir debiteras en avgift motsvarande tim-taxa för hur långt
besök som varit inbokat; 500 kr för besök upp till 25 min, 750 kr för besök 30-45
min, 1 125 kr för besök på 50 minuter eller mer.
För barn och ungdomar, vilka har kostnadsfri tandvård tom 23 års ålder, debiteras
idag 150 kr oavsett längden på besöket. Fram till klockan 15.00 dagen innan inbokat
besök kan patienterna avboka besöken utan kostnad. Därefter krävs giltig anledning
såsom akut insjuknande etc. Förslaget är att höja avgiften till 500 kr för att därigenom
minska antalet uteblivanden.
I samband med beslutet om förhöjd uteblivandeavgift föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden att en medial informationskampanj görs för att informera
befolkningen om ett större ansvarstagande vid inbokade tider.
Informationskampanjen ska även involvera besök till sjukvården.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att hälso- och sjukvårdsnämndens motiv till att
höja avgiften från 150 kr till 500 kr är goda. Målet är att minska uteblivanden för att
därigenom kunna utnyttja tiden mer effektivt, exempelvis för vårdsökande vuxna
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/571

som idag endast erbjuds akut vård. De barn och ungdomar som uteblir måste också
kallas igen eftersom tandvården för dessa är obligatorisk.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-17, § 48
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 48

HSN § 48

Uteblivandeavgift inom tandvården

HSN 2019/164
HSN-AU § 41

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att
uteblivandeavgift för barn och ungdomar med kostnadsfri tandvård höjs till 500
kronor från och med 2019-07-01.

Antalet patientuteblivanden inom tandvård i Region Gotland är högt. 2018 var det
2400 patientbesök där patienten uteblev inom tandvården, varav drygt 1600 var
inbokade barn och ungdomar.
För att minska antalet planerade besök där patienten uteblir har olika insatser gjorts
under de senaste åren, exempelvis att alla patienter till tandvården får en SMSpåminnelse dagen innan besök, att ”riskpatienter” för uteblivande rings upp samma
dag innan besöket, att tider om möjligt anpassas till skola och andra aktiviteter
etcetera. Trots detta är antalet tider där det planerade besöket uteblir fortfarande allt
för högt.
Planerade besök där patienten uteblir medför att resurserna står outnyttjade inom
tandvården vilket är resursslöseri, och innebär att väntetider för övriga patienter är i
onödan långa och tillgängligheten sämre än vad den skulle behöva vara. Om alla de
tider som på detta sätt blir outnyttjade istället innebar ett faktiskt patientbesök skulle
tillgängligheten inom tandvården vara betydligt bättre.
Vuxna patienter som uteblir debiteras en avgift motsvarande tim-taxa för hur långt
besök som varit inbokat; 500 kr för besök upp till 25 min, 750 kr för besök 30-45
min, 1125 kr för besök på 50 minuter eller mer. För barn- och ungdomar, vilka har
kostnadsfri tandvård tom 23 års ålder, debiteras idag 150:- oavsett längden på
besöket. Fram till kl. 15:00 dagen innan inbokat besök kan patienterna avboka
besöken utan kostnad. Därefter krävs giltig anledning såsom akut insjuknande etc.
För att minska antalet outnyttjade tider som inte anmälts i förväg, av barn-ungdomar
i tandvården, föreslås att uteblivandeavgiften höjs från nuvarande 150 kr till 500 kr
from 2019-07-01.
En genomlysning av uteblivandeavgiften för barn inom tandvården i andra regioner
visar att spannet för uteblivandeavgiften är relativt stort, från 200 kronor upp till
1250 kronor. Den högsta uteblivandeavgiften har västra götalandsregionen som
också differentierar avgiften mellan 200-1250 beroende på åtgärd som planerats.
Efter VGR kommer Region Gävleborg på 640 kronor och efter det en glidande skala
till som lägst 200 kronor oavsett planerad åtgärd.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 48

I samband med beslutet om förhöjd uteblivandeavgift föreslås att en massmedial
informationskampanj görs för att informera befolkningen om ett större
ansvarstagande vid inbokade tider. Informationskampanjen ska även involvera besök
till sjukvården.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att en höjning av uteblivandetaxan
för barn-ungdomar i tandvården enligt förslag är befogad, i kombination med
massmedial information, för att bättre nyttja befintliga resurser.
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Filip Reinhag (S) yrkar att uteblivandeavgiften höjs till 250 kronor.

Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) ställer Filip Reinhags (S) yrkande mot sitt eget och
finner att hans eget yrkande vunnit bifall.
Votering begärs.
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Mats-Ola Rödéns (L) yrkande.
Nej-röst för Filip Reinhags (S) yrkande.
Voteringens utfall:
7 ja-röster: Bibbi Olsson (C), Anna Andersson (C), Rebeca Gajardo Angel (C),
Gunnar Solin (M), Madelene Gadd Wäss (M), Mats-Ola Rödén (L),
Eva Pettersson (-).
6 nej-röster: Filip Reinhag (S), Lennart Petersson (S), Greger Eneqvist (S), Brittis
Benzler (V), Anita Jonsson (MP), Maria Alstäde (S).
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden enligt MatsOla Rödén (L) yrkande.

Bakgrund HSN-AU § 41
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att
uteblivandeavgift för barn och ungdomar med kostnadsfri tandvård höjs till 500
kronor från och med 2019-07-01.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-04-17

Protokollsutdrag
HSN § 48

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2019
Antal uteblivanden i tandvården
Skickas till
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2019/164
25 mars 2019

Göran Gynther, tandvårdschef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Förslag för att minska antalet inplanerade besök som inte
nyttjas inom tandvården
Förslag till beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att
uteblivandeavgift för barn och ungdomar med kostnadsfri tandvård höjs till 500
kronor från och med 2019-07-01.

Sammanfattning

Antalet patientuteblivanden inom tandvård i Region Gotland är högt. 2018 var det
2400 patientbesök där patienten uteblev inom tandvården, varav drygt 1600 var
inbokade barn och ungdomar.
För att minska antalet planerade besök där patienten uteblir har olika insatser gjorts
under de senaste åren, exempelvis att alla patienter till tandvården får en SMSpåminnelse dagen innan besök, att ”riskpatienter” för uteblivande rings upp samma
dag innan besöket, att tider om möjligt anpassas till skola och andra aktiviteter
etcetera. Trots detta är antalet tider där det planerade besöket uteblir fortfarande allt
för högt.
Planerade besök där patienten uteblir medför att resurserna står outnyttjade inom
tandvården vilket är resursslöseri, och innebär att väntetider för övriga patienter är i
onödan långa och tillgängligheten sämre än vad den skulle behöva vara. Om alla de
tider som på detta sätt blir outnyttjade istället innebar ett faktiskt patientbesök skulle
tillgängligheten inom tandvården vara betydligt bättre.
Vuxna patienter som uteblir debiteras en avgift motsvarande tim-taxa för hur långt
besök som varit inbokat; 500 kr för besök upp till 25 min, 750 kr för besök 30-45
min, 1125 kr för besök på 50 minuter eller mer. För barn- och ungdomar, vilka har
kostnadsfri tandvård tom 23 års ålder, debiteras idag 150:- oavsett längden på
besöket. Fram till kl. 15:00 dagen innan inbokat besök kan patienterna avboka
besöken utan kostnad. Därefter krävs giltig anledning såsom akut insjuknande etc.
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För att minska antalet outnyttjade tider som inte anmälts i förväg, av barn-ungdomar
i tandvården, föreslås att uteblivandeavgiften höjs från nuvarande 150 kr till 500 kr
from 2019-07-01.
En genomlysning av uteblivandeavgiften för barn inom tandvården i andra regioner
visar att spannet för uteblivandeavgiften är relativt stort, från 200 kronor upp till
1250 kronor. Den högsta uteblivandeavgiften har västra götalandsregionen som
också differentierar avgiften mellan 200-1250 beroende på åtgärd som planerats.
Efter VGR kommer Region Gävleborg på 640 kronor och efter det en glidande skala
till som lägst 200 kronor oavsett planerad åtgärd.
I samband med beslutet om förhöjd uteblivandeavgift föreslås att en massmedial
informationskampanj görs för att informera befolkningen om ett större
ansvarstagande vid inbokade tider. Informationskampanjen ska även involvera besök
till sjukvården.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att en höjning av uteblivandetaxan
för barn-ungdomar i tandvården enligt förslag är befogad, i kombination med
massmedial information, för att bättre nyttja befintliga resurser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2019
Antal uteblivanden i tandvården
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Antal och tid för uteblivna patienter inom Folktandvården, Gotland
2015
2016
2017
Antal
Timmar
Antal
Timmar
Antal
Timmar
Barn
1 428
767
1 709
966
1 999
1 180
Vuxna
1 152
740
1 095
725
1 150
794
Totalt
2 580
1 507
2 804
1 691
3 149
1 974

2018
Antal
Timmar
1 647
1 004
754
704
2 401
1 708

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 230

Taxa för felparkeringsavgifter

RS 2019/588
AU § 204

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Felparkeringsavgifterna höjs från lägst 400 kronor och högst 1 000 kronor till
lägst 600 kronor till högst 1 300 kronor. Höjningen träder i kraft 2019-10-01.

För att förbättra efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter, förbättra framkomligheten och öka tillgängligheten till befintliga parkeringsplatser behöver gällande
felparkeringsavgifter justeras. Felparkeringsavgifterna har inte justerats sedan februari
2009.
Nuvarande spann på avgifter mellan 400 och 1 000 kronor föreslås höjas till lägst
600 kronor och högst 1 300 kronor. Förseelsens art bör dock beaktas. Enligt
”Förordning om felparkeringsavgift” (SFS 1976:1128, 2 a§) fastställer kommunen
felparkeringsavgiftens belopp. Avgiftens belopp får fastställas till lägst 75 kronor och
högst 1 300 kronor.
Under föregående tolv månader utfärdades 2 392 parkeringsanmärkningar á 400 kr,
1 286 parkeringsanmärkningar á 600 kr och 592 parkeringsanmärkningar á 1 000 kr.
Ändras nivån på felparkeringsavgifterna bör nivån på kontrollavgifterna höjas i
samma grad (kontrollavgifter utfärdas på Region Gotlands kvartersmark). Andra
parkeringsupplåtare kan då också höja sina kontrollavgifter till samma nivå som
regionen har beslutat om.
Taxan för felparkeringsavgifter gäller i alla orter på landsbygden där regionen har
parkeringsbevakning. Det är ingen skillnad mellan Visby och övriga orter på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot höjningen. Syftet med
höjningen är minskat antal felparkeringar.
Under förutsättning att antalet utfärdade felparkeringsavgifter minskar med
10 procent kommer intäkten att öka med 590 000 kr per år.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-04-24, § 102
Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-05
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/588
5 juli 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Taxa för felparkeringsavgifter
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Felparkeringsavgifterna höjs från lägst 400 kronor och högst 1 000 kronor till
lägst 600 kronor till högst 1 300 kronor. Höjningen träder i kraft 2019-10-01.

Sammanfattning

För att förbättra efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter, förbättra
framkomligheten och öka tillgängligheten till befintliga parkeringsplatser behöver
gällande felparkeringsavgifter justeras. Felparkeringsavgifterna har inte justerats sedan
februari 2009.
Nuvarande spann på avgifter mellan 400 och 1 000 kronor föreslås höjas till lägst 600
och högst 1 300 kronor. Förseelsens art bör dock beaktas. Enligt ”Förordning om
felparkeringsavgift” (SFS 1976:1128, 2 a§) fastställer kommunen
felparkeringsavgiftens belopp. Avgiftens belopp får fastställas till lägst 75 kronor och
högst 1 300 kronor.
Under föregående tolv månader utfärdades 2 392 parkeringsanmärkningar á 400 kr,
1 286 parkeringsanmärkningar á 600 kr och 592 parkeringsanmärkningar á 1 000 kr.
Ändras nivån på felparkeringsavgifterna bör nivån på kontrollavgifterna höjas i
samma grad (kontrollavgifter utfärdas på Region Gotlands kvartersmark). Andra
parkeringsupplåtare kan då också höja sina kontrollavgifter till samma nivå som
regionen har beslutat om.
Taxan för felparkeringsavgifter gäller i alla orter på landsbygden där regionen har
parkeringsbevakning. Det är ingen skillnad mellan Visby och övriga orter på Gotland.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot höjningen. Syftet med
höjningen är minskat antal felparkeringar.
Under förutsättning att antalet utfärdade felparkeringsavgifter minskar med 10
procent kommer intäkten att öka med 590 tkr per år.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-04-24, § 102
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Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 102

TN § 102

Justering av taxa för felparkeringsavgifter

TN 2019/905
TN AU § 88

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om en justering av
gällande felparkeringsavgifter så att avgifter från sexhundra kronor till ettusen
trehundra kronor får utfärdas.

För att förbättra efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter, förbättra
framkomligheten och öka tillgängligheten till befintliga parkeringsplatser anser
Teknikförvaltningen att gällande felparkeringsavgifter behöver justeras.
Felparkeringsavgifterna har inte justerats sedan februari 2009. Nuvarande avgifter
ligger mellan fyrahundra kronor och ettusen kronor. Förvaltningens förslag är att
avgifterna sätts till mellan sexhundra kronor och ettusen trehundra kronor.
Bedömning

För att förbättra efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter, förbättra
framkomligheten och öka tillgängligheten till befintliga parkeringsplatser anser
Teknikförvaltningen att gällande felparkeringsavgifter behöver justeras. Förseelsens
art bör dock beaktas. Enligt ”Förordning om felparkeringsavgift” (SFS 1976:1128
2a§) fastställer kommunen felparkeringsavgiftens belopp. Avgiftens belopp får
fastställas till lägst sjuttiofem kronor och högst ettusen trehundra kronor.
Felparkeringsavgifterna har inte justerats sedan februari 2009. Nuvarande avgifter
ligger mellan fyrahundra kronor och ettusen kronor. Förvaltningens förslag är att
avgifterna sätts till mellan sexhundra kronor och ettusen trehundra kronor. Under
föregående tolv månader utfärdades 2392 parkeringsanmärkningar á 400:-, 1286
parkeringsanmärkningar á 600:- och 592 parkeringsanmärkningar á 1000:-, Antalet
allvarligare förseelser är relativt få men felparkeringsavgiften måste vara hög för att
stävja dessa förseelser.
Ändras nivån på felparkeringsavgifterna bör nivån på kontrollavgifterna höjas i
samma grad. (Kontrollavgifter utfärdas på Regionens kvartersmark). Andra
parkeringsupplåtare kan då också höja sina kontrollavgifter till samma nivå som
Regionen har beslutat om.
Barn- och ungdomsperspektiv
Se bilaga
Landsbygdsperspektiv
Taxan för felparkeringsavgifter gäller i alla orter på landsbygden där Regionen har
parkeringsbevakning. Det är ingen skillnad mellan Visby och övriga orter på
landsbygden.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 102

Ekonomisk konsekvensanalys
Om antalet utfärdade felparkeringsavgifter minskar med 10% som en följd av ökad
efterlevnad av gällande parkeringsregler kommer intäkterna från parkeringsbevakning
att öka med femhundranittio tusen kronor per år.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar på avslag på förvaltningens förslag.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer arbetsutskottets förslag i proposition till
Lars Engelbrektssons (SD) yrkande och finner att arbetsutskottets förslag vinner
bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om en justering av
gällande felparkeringsavgifter så att avgifter från sexhundra kronor till ettusen
trehundra kronor får utfärdas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-26
Skickas till
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 223

Uppdatering av mål och riktlinjer för
konstnärlig utsmyckning

RS 2013/66
AU § 196

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

•

Uppdateringarna av ny version av dokumentet ”Mål och riktlinjer för konstnärlig
gestaltning vid uppförande av offentliga byggnader och anläggningar inom
Region Gotland” godkänns.
Mål och riktlinjer fastställs av regionfullmäktige och ersätter gällande
styrdokument antaget av kommunfullmäktige 2002-10-14, § 125.

1957 instiftades på Gotland en så kallad enprocentsregel (en procent av
bygg/investeringsbudgeten avsatt till konstnärlig gestaltning) vilket fram till idag
genererat en konstsamling på ca 5500 verk i regionens lokaler och på offentliga
platser. Befintliga styrdokument har under en längre tid varit ouppdaterade. Det nya
förslaget innehåller särskilt uppdateringar efter omorganisering där regionstyrelsen
föreslås ersätta kultur- och fritidsnämndens roll som ansvarig för denna policy vid
inköp, planering och gestaltning av konst och dess förvaltning inom Region Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslås vara projektägare och konsthandläggaren på
kultur- och fritidsavdelningen föreslås vara processledare. Det presenterade förslaget
avser dessutom att förtydliga ett antal områden gällande rollfördelning, hur samarbetet mellan förvaltningar ska ske, ansvarsfrågan för ägandet samt hur medelsavsättningens beräkning ska ske.
Ärendet presenterades i kultur-och fritidsberedningen 2019-04-05 och samtliga
ledamöter ställde sig bakom förslaget.
Ärendet har samberetts med teknikförvaltningens fastighetsavdelning. Berörda
förvaltningar är helt överens om dokumentets textinnehåll, som bedöms ge en tydlig
grund för hur beslut om medel för konstnärlig gestaltning ska fattas och hur ärendet
sedan ska hanteras av de båda förvaltningarna om eventuella oenigheter råder.
(kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden godkände såväl huvuddokumentet Mål och riktlinjer för offentlig konst samt Tillämpningsföreskrifterna
2016. Tekniska nämnden 2016-04-27, § 95 kultur- och fritidsnämnden 2016-05-03,
§ 4).
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

1 (6)

Förslag 2019-08-29 till
Mål och riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid uppförande
av offentliga byggnader och anläggningar inom Region
Gotland (Ersätter mål och riktlinjer antagna av Kfn 2002-10-14, § 125)
Syfte
Syftet med att skapa en konstnärlig gestaltning är att ge
byggnaden/anläggningen något mer än det rent funktionella. Konstnärlig
gestaltning skapar karaktär och sammanhang, ger estetiska mervärden och
upplevelser som kan vara rogivande, stimulerande och/eller ge möjlighet till
reflektion. Konst i det offentliga rummet är identitetsskapande varumärken
som speglar historiska och kulturella dimensioner och är därmed också
framtidens kulturarv.
Syftet med detta dokument är att fastställa de regler som ska gälla och
säkerställa att den konstnärliga gestaltningen blir en naturlig del vid
uppförandet av offentliga byggnader och anläggningar inom Region
Gotland.
Mål för offentlig konst
Regionstyrelsens mål inom kulturområdet ska gälla som övergripande mål
för den konstnärliga gestaltningen i offentliga miljöer, på anläggningar och i
byggnader där uppdragen ingår i den regionala offentliga verksamheten.
Den offentliga konsten ska planeras i dialog mellan sakkunniga för konst,
berörd personal, arkitekt och projektledare. Vidare ska konsten planeras med
beaktande av den rumsliga miljön och med den konstnärliga kvalitén högst
prioriterad.
Den offentliga konst som anskaffas ska ge utrymme för strömningar inom
den samtida bildkonsten. Ett mångsidigt utbud avseende konstverkens
teknik, formspråk och uttryck ska eftersträvas så att de färdigställda
gestaltningarna kan bemöta alla människors behov av konstupplevelser. Vid
inköp av offentlig konst ska mångfalds-, genus- och jämställdhetsperspektiv
beaktas så att en god balans uppnås.
Den offentliga konsten ska vara tillgänglig för alla.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-rs@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Riktlinjer för offentlig konstnärlig gestaltning
1 § Dessa bestämmelser gäller konstnärlig gestaltning i samband med all
ny-, om- och tillbyggnad av byggnader och anläggningar inom offentlig
verksamhet där finansiellt igångsättningstillstånd ska inhämtas.
Anslaget för offentlig konst nyttjas dels för att beställa stationär konst och
dels för inköp av flyttbar konst. Med stationär konst avses byggnads/anläggningsanknuten konst producerad på beställning och integrerad i
arkitekturen i en byggnad eller på en specifik plats. Den stationära konsten
bör vara fast förankrad eller märkt på så sätt att den ej kan uppfattas som
flyttbar konst. Annan konst är flyttbar konst.
Definitioner:
- Med ’byggnader och anläggningar’ avses alla byggnadskonstruktioner och
markinvesteringar som är belägna i en offentlig miljö och där investeringen
ingår i den regionala offentliga verksamheten. Exempelvis skolor, förskolor,
byggnader och anläggningar för infrastruktur och teknisk försörjning, parker
och grönytor, idrottsanläggningar, trafikplatser, vårdinrättningar.
- Med ’offentlig miljö’ menas en geografisk plats tillgänglig och synlig för
allmänheten.
- Med ’finansiellt igångsättningstillstånd’ avses ett tillstånd från
regionstyrelsen att sätta igång ett bygg- eller anläggningsprojekt som
beräknas överstiga en viss beloppsgräns, f.n.3 miljoner.
Undantag:
Bestämmelserna ovan gäller inte investering för teknisk utrustning,
apparatrum, elsystem etc. i redan befintliga lokaler eller investeringar i
förhyrda lokaler (se § 3 b nedan).
I övrigt gäller bestämmelserna alla byggnader och anläggningar där en
konstnärlig gestaltning medför ett mervärde såvitt inte regionstyrelsen
beslutat om att undantag ska göras.
2 § Regionstyrelsen samt tekniska nämnden ansvarar gemensamt för
tillämpningen av dessa bestämmelser. Kan i visst fall dessa nämnder inte
enas om hur bestämmelserna ska tillämpas, ska frågan hänskjutas till
regionstyrelsen för avgörande.
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3 § a) När tekniska nämnden beräknar investeringsbudget för ett offentligt
bygg- eller anläggningsprojekt ska den avsätta en procent (1 %) av den
investeringsbudget som fastställts av regionfullmäktige för anskaffning av
offentlig konst. Om denna investeringsbudget förändras vid upphandlingen
ska konstanslaget förändras i motsvarande omfattning. Vid denna beräkning
ska inte kostnader för eventuellt fastighetsförvärv ingå.
b) Inför byggprojekt där Region Gotland förhyr eller avser att hyra objekt
för offentlig verksamhet av privat fastighetsägare ska Region Gotland ställa
som förslag att en procent (1 %) av investeringsbudgeten avsätts för
byggnadsanknuten konst. Kostnaden finansieras genom att den ingår i
regionens hyra till den privata fastighetsägaren. I sådant fall erbjuder sig
regionens konstråd att delta i dialog om projektets konstnärliga gestaltning.
4 § De avsatta medlen för offentlig konst ska användas till att genomföra
den konstnärliga gestaltningen i dess helhet vilket inkluderar kostnaderna
för arbete, material, transporter, montering och övrigt för konstverkets
utförande. Även tekniska installationer och grundläggning som behövs för
gestaltningen ska tas av de för den konstnärliga gestaltningen avsatta
medlen.
5 § Region Gotland eller annan fastighetsägare äger den stationära konsten.
Fastighetsägaren ska vårda och förvalta den stationära konsten enligt lagen
om upphovsrätt (1960:729). Regionstyrelsen har det regionala uppdraget
och ansvaret att anskaffa, vårda och förvalta Region Gotlands offentliga
konst, vilket ska ske utifrån den sakkunskap som Gotlands Museum
förmedlar och med tekniskt stöd från teknikförvaltningen/
samhällsbyggnadsförvaltningen.
6 § Regionstyrelseförvaltningen bemyndigas att utse ett särskilt konstråd för
konstfrågor benämnt Region Gotlands konstråd, varvid bestämmelserna i
regionstyrelsens reglemente gäller i tillämpliga delar.
7 § Regionstyrelsen bemyndigas att, efter dialog med tekniska nämnden,
utfärda tillämpningsföreskrifter till dessa bestämmelser för nämndens
genomförande av verksamheten som arbetar med den offentliga konsten.
Denna ska översiktligt redovisas i Regionstyrelseförvaltningens årliga
verksamhetsberättelse.
Dessa Mål och Riktlinjer är antagna av
Kultur- och fritidsförvaltningen och teknikförvaltningen 2016-04-04
Tekniska nämnden TN § 95 2016-04-27
Kultur- och fritidsnämnden KFN § 41 2016-05-03
Regionstyrelsen ersätter Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-01
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Bilaga till Mål och riktlinjer för konstnärlig gestaltning
Tillämpningsföreskrifter
Tillämpning av Mål och riktlinjer för konstnärlig gestaltning inom
offentlig verksamhet i Region Gotland
Följande tillämpningsföreskrifter baseras på rubricerade Mål och
riktlinjer som fastställts av regionfullmäktige:

1. Teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen
regionstyrelseförvaltningen om aktuella projekt. Detta ska ske så tidigt som
möjligt i projekteringsfas och beaktas i programhandling.
2. Regionstyrelseförvaltningen inrättar för varje enskilt byggprojekt en
arbetsgrupp med benämningen konstråd. Regionstyrelsen uppdrar åt detta råd
att å styrelsens vägnar besluta om anskaffning av konst.
Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som av annan anledning
bedöms vara av stor vikt omfattas inte av denna delegation utan sådana beslut
ska hänskjutas till regionstyrelsen för avgörande.
3. Ett konstråd sammankallas samt leds av regionstyrelseförvaltningen och ska
bestå av:
 sakkunniga inom bildkonstområdet,
 tjänstepersoner från berörda förvaltningar och från aktuellt byggprojekt,
 för projektet anlitad arkitekt,
 i förekommande fall regionens stadsarkitekt, stadsträdgårdsmästare och en
representant för berörd verksamhet.
Av dessa ska följande vara obligatoriska vid rådets sammansättning:
a) minst en representant från Gotlands Museum,
b) en konstkonsult,1
c) minst en representant för teknikförvaltningen eller för
samhällsbyggnadsförvaltningen.
4. Konstrådet fördelar bygg- och anläggningsprojektens konstanslag mellan
flyttbar konst och stationär konst. Om rådet finner att behovet av konst är
större på ett byggprojekt än ett annat projekt, kan rådet, efter särskild begäran
till berörda förvaltningar, omfördela konstanslagen mellan olika bygg- och
anläggningsprojekt.
5. Konstkonsulten bereder projektens gestaltningsärenden. Reseersättning och
arvode utgår och fastställs av regionstyrelseförvaltningen. Beloppen belastar
respektive projekts konstanslag.

1

Konstkonsulten anlitas av regionstyrelseförvaltningen på 1-åriga avtal, och
kan anlitas upp till max 6 år/konsult.
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6. Vid större projekt kan regionstyrelseförvaltningen anlita en särskild
konstkonsult på projektavtal.
7. Projekt för stationär konst genomförs etappvis enligt följande rutin:
a) Teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar kulturoch fritidsavdelningens konsthandläggare om aktuella projekt. Detta ska ske så
snart projektledare är utsedd och utifrån fastlagda riktlinjer med syfte att hålla
ett planeringsmöte i ett tidigt skede för vidare behandling i konstrådet.
Regionens konstråd avgör vilka projekt som kvalificerar sig för konstnärlig
gestaltning, rådet behandlar gestaltning och tidplan samt kriterier och
tillvägagångssätt vid val av konstnär.
b) Konstkonsulten tar kontakt med den projektledare
teknikförvaltningen/samhällsbyggnadsförvaltningen anger som ansvarig för
aktuellt byggprojekt.
c) Konstanslaget fastställs inom ramen för aktuellt projekt av tekniska
nämnden och meddelas till regionstyrelseförvaltningens ekonomichef vilken
rekvirerar beloppet som projektmedel för aktuellt budgetår.
d) Konstkonsulten kontaktar berörd verksamhet efter dialog med
projektledare. Konstkonsulten sammanställer och presenterar förslag, efter
konstrådets anvisningar, på konstnärer som bedöms vara de mest kvalificerade
för uppdraget. Konstrådets anvisningar innebär utannonsering för
intresseanmälan av uppdrag där anslaget överstiger aktuellt tröskelvärde, eller
där så är lämpligt tillämpas undantag enligt LOU2 . Vid anslag under
tröskelvärdet görs direktupphandling.
e) Konstrådet beslutar vilken/vilka av konstnärerna som får skissuppdrag med
särskild motivering. Skissavtal skrivs och skissarvode utbetalas. Observera att
konstnärer bör ha tre månaders skisstid.
f) Efter dialog med teknikförvaltningens/samhällsbyggnadsförvaltningens
aktuella projektledare om säkerhetsföreskrifter, om montering och
skötselanvisning, utformar sedan konstnären skissförslaget med budget och
presenterar det vid planerat sammanträde med konstrådet.
g) Presentation av skisser och val. Konstrådet granskar skisser så att de
fungerar inom byggprojektet och beslutar om tilldelning av konstuppdrag.

2

Enligt lagen om upphandling, LOU (2016:1145) 6 kap. § 14, får en
upphandlande myndighet utan föregående annonsering begära anbud genom
att skicka en skrivelse till endast en leverantör om det som ska upphandlas av
konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt endast kan levereras av den som
myndigheten vill köpa av.
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h) Vid godkänt skissförslag tecknas avtal mellan regionstyrelseförvaltningen
och konstnären. Avtalet ska kortfattat informera om konstverkets namn,
teknik, placering samt tidpunkt för slutbesiktning av det färdiga och monterade
konstverket. Konstnären ansvarar för försäkring fram till slutbesiktningen.
i) I de fall då uppdraget ej genomförs på grund av faktorer som står utanför
konstnärens kontroll eller om skissförslaget ej godkänns, har konstnären rätt
till avtalat skissarvode eller 10 % av konstanslaget för det aktuella projektet.
j) När konstrådet slutbesiktigat och godkänt konstverket erhåller konstnären
slutlig ersättning enligt avtal, vilken utbetalas av regionstyrelseförvaltningen.
Fakta om verket sammanställs i ett protokoll.
k) Intendenten för offentlig konst fotograferar, registrerar, dokumenterar,
inventerar och tillgängliggör regionens samtliga stationära och flyttbara
konstverk enligt regionens uppdrag till Gotlands Museum.
8. Om regionen säljer egna byggnader som har stationära konstverk, ska dessa
ingå i försäljningen. Den flyttbara konsten ska däremot behållas av regionen
och av berörd förvaltning överlämnas till regionens konstdepå hos Gotlands
Museum.
9. Regionens förvaltningar får deponera flyttbar konst genom ett
depositionsavtal, som tecknas med Gotlands Museum. Uppstår skada på
konstverket under depositionstiden ska Gotlands Museum ombesörja
renoveringen av detsamma på den berörda förvaltningens bekostnad.
10. Förvaltning som vill byta ut, eller få deponera ny flyttbar konst, ska
kontakta Gotlands Museum. Detta är särskilt av vikt när förvaltning skiftar
lokaler för sin verksamhet.

Dessa tillämpningsföreskrifter är antagna av
Kultur- och fritidsförvaltningen och Tekniska förvaltningen 2016-04-04
Tekniska nämnden TN § 95 2016-04-27
Kultur- och fritidsnämnden KFN § 41 2016-05-03
Regionstyrelsen ersätter Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-01

Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse
RS 2013/66
24 augusti 2017

Karin Farinder

Regionstyrelsen

Uppdatering av mål och riktlinjer för konstnärlig utsmyckning
Förslag till beslut





Kultur- och fritidsnämndens förslag till styrdokument med ”Mål och riktlinjer för
konstnärlig gestaltning vid uppförande av offentliga byggnader och anläggningar
inom Region Gotlands” antas.
Hittills gällande styrdokument ”Mål och riktlinjer för konstnärlig utsmyckning”
antaget av kommunfullmäktige 2002-10-14, § 125, upphävs.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit en uppdatering av mål och riktlinjer för
konstnärlig utsmyckning, vilken ska ersätta nuvarande regler beslutade 2002-10-14.
Förslaget förtydligar ett antal områden i gällande styrdokument, vilka visat sig ge
oklara förutsättningar för kultur- och fritidsförvaltningen och teknikförvaltningen.
Det handlar om rollfördelning, om tillämpningsområdet och om ansvarsfrågan för
ägandet och förvaltningen av konsten, samt medelsavsättningens beräkning.
Ett tidigare förslag har behandlats av regionfullmäktige 2014-06-16, § 105.
Fullmäktige återremitterade då ärendet med önskan om förtydliganden i två
paragrafer. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna förtydligad version av
Mål och riktlinjer för offentlig gestaltning, samt tillämpningsföreskrifterna (2016-0503, § 41). Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter (2016-05-31, § 155) att
återremittera ärendet för ytterligare utredning och förtydliganden gällande krav,
aktuella objekt och samarbete mellan berörda förvaltningar.
Förslaget innehåller även några nyheter, bland annat ska det nu omfatta
nyproduktion av inhyrda lokaler, vilket i och för sig bygger på frivillighet hos
fastighetsägaren då denne inte kan tvingas att ha offentlig konst i sina lokaler.
Förslaget innehåller också ett uttryckligt krav på att mångfalds-, genus- och
jämställdhetsperspektiv ska beaktas vid inköp så att en god balans uppnås. Dessutom
har begreppet ”konstnärlig utsmyckning” ersatts med begreppet ”konstnärlig
gestaltning”.
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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 regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2013/66

Ärendet har samberetts med teknikförvaltningens fastighetsavdelning och båda
förvaltningarna är helt överens om dokumentets textinnehåll, som bedöms ge en
tydlig grund för hur beslut om medel för konstnärlig gestaltning ska fattas och hur
ärendet sedan ska hanteras av de båda förvaltningarna om eventuella oenigheter
råder.
Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden har godkänt såväl
huvuddokumentet Mål och riktlinjer samt tillämpningsföreskrifterna.
Tillämpningsföreskrifter
Som information och bakgrund till mål och riktlinjer för konstnärlig utsmyckning
bifogas de tillämpningsföreskrifter som beslutats av kultur- och fritidsförvaltningen
(2016-05-03) och tekniska förvaltningen (2016-04-27) under våren 2016.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot det framtagna förslaget.
Beslutsunderlag

KFN beslut 2016-05-03, § 41 inkl tillämpningsföreskrifter och tjänsteskrivelse
TN beslut 2016-04-27, § 95 inkl tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 198

Uppdaterade riktlinjer för bostadsförmedling

RS 2018/734
AU § 174

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Förslag till uppdaterade riktlinjer avseende bostadsförmedling antas.

Nu gällande riktlinjer avseende bostadsförmedlingsverksamhet antogs av dåvarande
kommunstyrelsen 1993-05-27 i samband med att bostadsförmedlingsverksamheten
överfördes till AB Gotlandshem. Riktlinjerna reviderades 2005-03-31 samt 2005-1215.
Regionstyrelsen beslutade 2019-01-30 att det av regionstyrelsen framarbetade
förslaget till uppdaterade riktlinjer för bostadsförmedling sänds på remiss till berörda
instanser.
Regionstyrelseförvaltningen anser att förslaget till revidering av riktlinjerna inklusive
förändringar efter remiss är väl genomarbetat och överensstämmer med hur arbetet
med bostadsförmedling är tänkt att bedrivas för att vara till största möjliga nytta för
medborgarna.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-26
Skickas till
Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Elisabeth Kalkhäll, AB Gotlandshem
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/734
26 april 2019

Anna Adler

Regionstyrelsen

Förslag till uppdaterade riktlinjer bostadsförmedling
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner regionstyrelseförvaltningens förslag till uppdaterade
riktlinjer avseende bostadsförmedling och skickar det vidare för antagande av
regionfullmäktige.

Sammanfattning

Nu gällande riktlinjer avseende bostadsförmedlingsverksamhet antogs av dåvarande
kommunstyrelsen 1993-05-27 i samband med att bostadsförmedlingsverksamheten
överfördes till AB Gotlandshem. Riktlinjerna reviderades 2005-03-31 samt 2005-1215.
Regionstyrelsen beslutade 2019-01-30 att det av regionstyrelsen framarbetade
förslaget till uppdaterade riktlinjer för bostadsförmedling sänds på remiss till berörda
instanser.
Ärendebeskrivning

På grund av att nu gällande riktlinjer antogs för drygt 25 år sedan fanns goda skäl att
se över dessa och anpassa innehållet att bättre överensstämma med dagens samhälle,
medborgarstruktur samt den organisation kring bostadsförsörjning som regionen har
idag.
En översyn samt förslag till revidering av nu gällande riktlinjer har gjorts och
förslaget har varit utsänt på remiss till SON, HSN, GVN samt AB Gotlandshem. En
sammanställning och sammanfattning av inkomna remissvar finns i bilaga och
förändringar gjorda med anledning av remissvaren redovisas i förslaget till nya
riktlinjer. Remissvaren bifogas även i sin helhet.
Ytterligare revideringar som gjorts efter remissrundan är följande:
I kap 2 st 2 pkt 1 har följande text lagts till: (eller i samband med bostadsbytet blir)
I kap 1 st 2 pkt 1, 3 har kommunen bytts ut mot regionen
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/734

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att förslaget till revidering av riktlinjerna inklusive
förändringar efter remiss är väl genomarbetat och överensstämmer med hur arbetet
med bostadsförmedling är tänkt att bedrivas för att vara till största möjliga nytta för
medborgarna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse RSF 2018-12-11 ärende nr 2018/734
Beslut RS 20190130 §4
Förslag till revidering av riktlinjer för bostadsförmedling
Nu gällande riktlinjer för bostadsförmedling, senast reviderade 2005-12-15
Remissvar
Sammanställning och sammanfattning av inkomna remissvar 2019-05-10
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Elisabeth Kalkhäll, AB Gotlandshem
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Riktlinjer för bostadsförmedlingsverksamhet

1. Riktlinjer för förmedlingsverksamheten
AB Gotlandshem ska bedriva kommunal bostadsförmedling på uppdrag av Region
Gotland. För denna verksamhet ska, förutom vad som kan komma att gälla enligt lag,
följande riktlinjer gälla:
Bostadsförmedlingsverksamheten ska
 vara ett serviceorgan för bostadssökande genom att kunna lämna en så samlad
information som möjligt om regionens bostadsmarknad och möjligheterna att få en
bostad i regionen.
 anvisa bostäder i första hand efter kötidens längd.
 vara ett hjälpmedel i regionens bostadspolitik och verka för att förmedlingens
erfarenhet av bostadssökandes behov och önskemål tas till vara och förs vidare till
regionen för att utgöra ett hjälpmedel vid regionens bostadsplanering.

2. Prioriteringsregler för bostadskön
Förmedling av lägenhet ska ske i första hand efter kötidens längd eller enligt
förtursgrundande behovsprioritering.
En samordningsgrupp med representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt teknikförvaltningen
behandlar och beslutar om följande:
- Sociala och medicinska skäl samt nyanlända; sökande som på grund av starka skäl
tvingas till bostadsbyte och vidare är (eller i samband med bostadsbytet blir)
folkbokförd på Gotland.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Riktlinjer för bostadsförmedlingsverksamhet

Ärendenr RS 2018/734 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

AB Gotlandshem ska leverera bostäder till gruppen i enlighet med dessa riktlinjer samt
ägardirektivet.
Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för uppföljning av verksamheten en gång per år.
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Förslag till revidering av riktlinjer för bostadsförsörjning
-

Sammanställning och sammanfattning av inkomna remissvar

Hänvisning har tagits till nedan gulmarkerade ändringar och är införda i riktlinjerna.

1.
-

Remissen har sänts till:
AB Gotlandshem
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2.
-

Synpunkter på remissen har inkommit från:
AB Gotlandshem
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden

3. Följande har avstått från att svara på remissen:
- Hälso- och sjukvårdsnämnden

4. Sammanfattning av remissynpunkterna (medtagna ändringar gulmarkerade)
AB Gotlandshem
Kap 1 st 2 pkt 1:
Ställer frågan vad det innebär att vara ett serviceorgan och framhåller att detta tidigare låg
på inflyttarbyrån.
Kap 1 st 2 pkt 3:
Framhåller en god dialog med regionens tjänstemän om hur detta sker.
Kap 2 st 2
Gotlandshem är inte längre med i samordningsgruppen och ska inte vara med och besluta i
frågorna.
Övrigt:
Skickar med utdrag ur gällande ägardirektiv och framhåller att det finns anledning att se över
samt revidera dessa för att stämma överens med avsikten i riktlinjerna.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kap 1 st 2 i revideringen, rubrik A st 2 pkt 3 i nu gällande riktlinje:
Texten Bostadsförmedlingsverksamheten skall erbjuda sin förmedlingsservice åt andra
bostadsupplåtare genom att låta dessa ansluta sig till verksamheten ska vara kvar.
Övrigt:
Det bör finnas en tydlig prioriteringsordning för avsedda grupper. Om prioriteringen
tydliggörs, så kan effekten bli att intern konkurrens gällande lägenheter undviks. Det bör tas i
beaktande om någon regel eller lag står över någon annan rent juridiskt och att

prioriteringsordningen bör ske enligt detta. T ex går det inte att stoppa nyanlända med
motiveringen att någon annan med förtur tar ”de tillgängliga lägenheterna”.
Socialnämnden
Kap 2 st 3:
Det är felaktigt att sociala och medicinska skäl (sökande som på grund av starka skäl tvingas
till bostadsbyte) har rätt till bostad i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd
och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). En socialmedicinsk förtur skall ses som en
service och det är ej en rättighet som är reglerad i ovanstående lagar. Beslut som tas i en
samordningsgrupp som behandlar sociala och medicinska förturer är inte
myndighetsutövning och kan inte heller överklagas.
Kap 2 st 2
Gotlandshem kommer inte att ingå i samordningsgruppen utan kommer endast utgöra en
part att tillhandahålla bostäder till samordningsgruppen samt att vara den part som slutligen
godkänner hyresgästen inför inflyttning.
På grund av sekretesskäl är det inte heller lämpligt att låta fler deltagare än nödvändigt ingå i
behandlingen av ärenden som handlar om sociala eller medicinska skäl. Exempelvis bör inte
teknikförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen delta i behandlingen av de
ärendena.

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 192

Riktlinjer för fakturering, kravhantering och
inkasso

RS 2018/1269
AU § 167

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Riktlinjer för kundfakturering, kravhantering och inkasso i Region Gotland med de
av regionstyrelsen beslutade ändringar fastställs.
• Nuvarande riktlinjer för fakturering och kravhantering antagna av
kommunstyrelsen 1992-09-17 (KS § 441) upphävs.
•

Nuvarande ”Riktlinjer för fakturering och kravhantering” beslutade av regionstyrelsen 1992 har omarbetats och föreslås ersättas av ”Riktlinjer för kundfakturering,
kravhantering och inkasso”. Förslaget till nya riktlinjer bedöms stödja en mer enhetlig
och effektiv process. Nedan nämns de större förändringar som gjorts.
I de nya riktlinjerna har ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och nämnderna
förtydligats.
Ett avsnitt med regler för hur bestridande av faktura har lagts till.
Riktlinjerna har anpassats till att inkassoprocessen är utlagd på extern utförare.
I riktlinjerna har förtydligats att en avbetalningsplan får ha en längsta löptid om
12 månader och att beslut om detta får fattas av handläggare vid ekonomiservice på
regionstyrelseförvaltningen. I särskilda fall kan längre löptid beviljas men ska då
beslutas av ekonomidirektör eller finans- och redovisningschef.
Reglerna för bokföringsmässiga avskrivningar har ändrats för att få en effektivare
process. Istället för beslut i nämnd om vilka kundfordringar som ska avskrivas
kommer detta att göras löpande av handläggare vid ekonomiservice när obetalda
fordringar övergår till långtidsbevakning. Bokföringsmässig avskrivning betraktas
som verkställighet. Civilrättsligt har regionen ändå kvar sin fordran på gäldenären och
detta långtidsbevakas av upphandlat inkassobolag. Information om avskrivna kundfordringar kommer att lämnas till nämnd i samband med delårs- och årsbokslut.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till riktlinjer kommer att främja en
effektiv och enhetlig process för kundfakturering, kravhantering och inkasso i linje
med god inkassosed.
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen att under punkten 6.2 i riktlinjerna ändra från
21 till 28 dagar och att detta införs till regionstyrelsens sammanträde. I övrigt lämnas
ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 192 forts
RS 2018/1269
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen
Thomas Gustafson (V) yrkar att följande ändringar införs i riktlinjerna:
6.1 Påminnelse, andra meningen ändras till: På påminnelsen ska anges att betalning
måste ske inom 25 dagar från mottagandet.
6.2 Inkassokrav, första meningen ändras till: Om fakturan fortfarande är obetald 43
dagar efter förfallodatum ska ärendet överföras till inkassobolag för vidare åtgärder.
6.3 Betalningsföreläggande och handräckning. Tillägg efter första meningen:
Belopp under 500 kr lämnas inte vidare till kronofogdemyndigheten om gäldenären
inte har fler skulder som sammanlagt överstiger 500 kr.
Filip Reinhag (S) och Isabel Enström (MP) instämmer i yrkande 1 och 2.
Lars Engelbrektsson (SD) instämmer i yrkande 2 och 3.
Eva Nypelius (C), Fredrik Gradelius (C) och Anna Hrdlicka (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar att regionstyrelseförvaltningen ska få ett uppdrag att
utreda inkasso i egen regi.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Gustafsons yrkande 1 och 2 och finner
att det avslås.
Omröstning begärs. I omröstningen gäller ja-röst för avslag och nej-röst för bifall till
yrkande 1 och 2. Omröstningen ger 7 ja-röster: Anna Hrdlicka (M), Anders
Thomasson (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Stefan Wramner (M), Johan
Thomasson (L) och Eva Nypelius (C), samt 8 nej-röster: Lena Eneqvist (S), Filip
Reinhag (S), Thomas Gustafson (V), Isabel Enström (MP), Aino Friberg Hansson
(S), Håkan Ericsson (S), Tommy Gardell (S) och Lars Engelbrektsson (SD).
Regionstyrelsen beslutar att ändra riktlinjerna i enlighet med yrkande 1 och 2.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Gustafsons yrkande 3 och finner att det
avslås.
Ordföranden ställer proposition på Lars Engelbrektssons yrkande och finner att det
avslås.
I övrigt fastställs riktlinjerna i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-17
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/1269
17 december 2018

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Riktlinjer för kundfakturering, kravhantering och inkasso
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

1. Förslag till nya riktlinjer för kundfakturering, kravhantering och inkasso i
Region Gotland fastställs.
2. Nuvarande riktlinjer för fakturering och kravhantering antagna av
kommunstyrelsen 1992-09-17 (ks § 441) upphävs.

Sammanfattning

Nuvarande ”Riktlinjer för fakturering och kravhantering” beslutade av
regionstyrelsen 1992 har omarbetats och föreslås ersättas av ”Riktlinjer för
kundfakturering, kravhantering och inkasso”. Förslaget till nya riktlinjer bedöms
stödja en mer enhetlig och effektiv process. Nedan nämns de större förändringar
som gjorts.
I de nya riktlinjerna har ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och nämnderna
förtydligats.
Ett avsnitt med regler för hur bestridande av faktura har lagts till.
Riktlinjerna har anpassats till att inkassoprocessen är utlagd på extern utförare.
I riktlinjerna har förtydligats att en avbetalningsplan får ha en längsta löptid om
12 månader och att beslut om detta får fattas av handläggare vid ekonomiservice på
regionstyrelseförvaltningen. I särskilda fall kan längre löptid beviljas men ska då
beslutas av ekonomidirektör eller finans- och redovisningschef.
Reglerna för bokföringsmässiga avskrivningar har ändrats för att få en effektivare
process. Istället för beslut i nämnd om vilka kundfordringar som ska avskrivas
kommer detta att göras löpande av handläggare vid ekonomiservice när obetalda
fordringar övergår till långtidsbevakning. Bokföringsmässig avskrivning betraktas
som verkställighet. Civilrättsligt har regionen ändå kvar sin fordran på gäldenären och
detta långtidsbevakas av upphandlat inkassobolag. Information om avskrivna
kundfordringar kommer att lämnas till nämnd i samband med delårs- och årsbokslut.
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Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
RS 2018/1269

Ärendebeskrivning

Region Gotland ställer årligen ut ca 250.000 kundfakturor till ett värde av
ca 700 mnkr. Fakturorna avser huvudsakligen taxor och avgifter för bl.a vatten- och
avlopp, avfall, barnomsorg, äldreomsorg och patientavgifter. Merparten av kunderna
är privatpersoner men fakturor skickas även till företag och organisationer.
Kundfakturering involverar både chefer och medarbetare i ett flertal verksamheter i
regionens alla förvaltningar. För att få en enhetlig och effektiv process behövs
gemensamma riktlinjer.
De nuvarande riktlinjerna fastställdes av kommunstyrelsen 1992-09-17 (ks § 441). En
översyn av riktlinjerna har varit nödvändig bland för att inkassoverksamheten
upphandlats och nu utförs av ett externt inkassobolag. En revidering har även varit
nödvändig för att ytterligare förbättra rutiner och process.
Riktlinjerna behandlar följande områden; Ansvar och arbetsfördelning,
kredithantering, fakturering, bestridande, kravhantering, anstånd och
avbetalningsplaner, särskilda kravrutiner för barnomsorg och VA, borgensinfrianden,
förhandling och nedsättning av fordran, avskrivning och redovisning samt
rapportering och uppföljning.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till riktlinjer kommer att främja en
effektiv och enhetlig process för kundfakturering, kravhantering och inkasso i linje
med god inkassosed.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

RIKTLINJER

Riktlinjer
kundfakturering,
kravhantering
och inkasso
Fastställd av regionfullmäktige
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller fr o m 2019-11-01
Ärendenr RS 2018/1269
Version 4.1

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland

Riktlinjer för
kundfakturering, kravhantering och inkasso

Innehåll
1.

Inledning ..............................................................................................................2

2.

Ansvar och arbetsfördelning ................................................................................2

3.

Kredithantering ....................................................................................................3
3.1.

Kundidentifiering .................................................................................................................3

3.2.

Kreditbedömning.................................................................................................................3

3.3.

Betalningsvillkor ..................................................................................................................4

3.4.

Dröjsmålsränta....................................................................................................................5

4.

Fakturering ...........................................................................................................5

5.

Bestridande ..........................................................................................................6
5.1.

Muntligt och skriftligt bestridande.........................................................................................6

5.2.

Stämningsansökan ..............................................................................................................7

5.3.

Bestridande av ansökan om betalningsföreläggande ..............................................................7

6.

Kravhantering.......................................................................................................7
6.1.

Påminnelse .........................................................................................................................7

6.2.

Inkassokrav ........................................................................................................................8

6.3.

Betalningsföreläggande och handräckning.............................................................................8

6.4.

Långtidsbevakning...............................................................................................................8

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2018/1269 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

7.

Anstånd, upprättande av avbetalningsplan och kvittning ...................................8
7.1.

Anstånd och avbetalningsplan ..............................................................................................8

7.2.

Lönefullmakt .......................................................................................................................9

7.3.

Kvittning.............................................................................................................................9

8.

Rutiner avseende barnomsorgsavgifter ...............................................................9

9.

Rutin för vattenavstängning ..............................................................................10
9.1.

Allmänt.............................................................................................................................10

9.2.

Uppmaning till kunden .......................................................................................................10

9.3.

Bedömning om olägenhet för människors hälsa ...................................................................10

10.

Borgensinfrianden ...........................................................................................10

11.

Förhandling och nedsättning av kundfordran .................................................10

12.

Avskrivning och redovisning............................................................................11

12.1.

Bokföringsmässig avskrivning .........................................................................................11

12.2.

Avskrivning gentemot kund ............................................................................................11

13.

Rapportering och uppföljning..........................................................................11

13.1.

Förvaltningarnas rapportering och uppföljning .................................................................11

13.2.

Central rapportering och uppföljning...............................................................................11

2 (12)
2 (12)

Region Gotland

Riktlinjer för
kundfakturering, kravhantering och inkasso

1. Inledning
Fakturering och kravhantering är en viktig del av regionens verksamhet. För att uppnå ett
gott resultat i detta arbete är det viktigt att handläggare av dessa frågor aktivt samarbetar
och att detta sker utifrån gemensamma riktlinjer.
Kredit- och kravhantering regleras av en mängd lagar och regler. En allmän grundregel är
att krav- och inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed. Vad som är god
inkassosed framgår av inkassolagen samt av Datainspektionens allmänna råd och praxis i
inkassofrågor.
Kravverksamhet omfattar inte enbart indrivning av obetalda fordringar utan handlar också i
hög grad om olika sätt att förebygga att kundförluster inte uppstår.
Riktlinjerna ska vara ett stöd i verksamheten och vara vägledande för medarbetare som
ingår avtal och kreditöverenskommelser samt för ekonomiadministrativa medarbetare.
Riktlinjerna ska även följas av externa inkassobolag som Region Gotland tecknar avtal med.
Riktlinjerna gäller gentemot externa kunder och ska i alla tillämpliga delar följas av samtliga
nämnder i Region Gotland. Kommunala bolag där regionen har ett väsentligt inflytande,
ansvarar självständigt för sin egen kredit-, fakturerings- och kravverksamhet.

2. Ansvar och arbetsfördelning
Respektive nämnd är ansvarig för sin egen kreditgivning, fakturering och
fordringsbevakning. Det innebär ansvar för att:
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kundidentifiering och kreditprövning av nya kunder utförs i samband med avtal
underlag för kundregistrering är korrekta utifrån bakomliggande kundidentifiering
kontroll utförs av oreglerade fordringar innan ny service tillhandahålls till befintliga
kunder i de fall där detta är möjligt
fakturaunderlag är korrekta utifrån bakomliggande avtal
förfallna fordringar löpande följs upp och bevakas

Regionstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för regionens faktureringsoch inkassoverksamhet. I ansvaret ingår att:









ansvara för regionens centrala kundreskontra och kundregister.
ansvara för utställandet av kundfakturor och betalningspåminnelser (undantag gäller för
vatten och renhållning där ansvaret ligger hos tekniska nämnden och för tandvård där hälso- och
sjukvårdsnämnden är ansvarig).
ansvara för överlämning av inkassoärenden till inkassobolag för vidare åtgärder och
långtidsbevakning
ansvara för löpande uppdatering av kundreskontran och att ge förvaltningarna tillgång
till kundreskontrainformation
ansvara för hantering av eventuella anstånd och avbetalningsplaner
ansvara för förhandling och nedsättning av fordran
ansvara för att inkassotjänster upphandlas
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Förvaltningschefen ansvarar för att riktlinjerna förankras och efterlevs inom sin
förvaltning. Vid behov ansvarar förvaltningschefen för att komplettera riktlinjerna med de
instruktioner som krävs för att riktlinjerna ska kunna tillämpas fullt ut.
Regionstyrelsen ansvarar för uppföljning, utvärdering och revidering av riktlinjerna.

3. Kredithantering
Regionen är enligt lag skyldig att utföra vissa tjänster till kommuninnevånarna oavsett
vilken betalningsförmåga personen eller företaget har. Men regionen gör också frivilliga
affärsuppgörelser, t ex uthyrning av lokaler och bostäder, torgplatser, båtplatser och
offentlig platsmark, varuförsörjning mm.
Före kreditgivning ska kunder identifieras och kreditbedömning av kunden göras.
3.1. Kundidentifiering

Det är viktigt att veta vem man gör affärer med. Obligatoriska uppgifter som ska inhämtas
före kreditgivning, oavsett belopp och kundkategori, är:




personnummer/organisationsnummer
kundens namn
adress

Kontroll av dessa uppgifter ska ske innan avtal träffas eller innan leverans av tjänsten
påbörjas.
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3.2. Kreditbedömning

Kreditvärdigheten för varje kund ska bedömas före kreditgivning. Kreditbedömningens art
och omfattning ska anpassas till kreditrisken, det vill säga beloppets storlek och typ av
kund.
Huvudregeln är att det före kreditgivning till ny kund ska göras en kreditkontroll där
information om betalningsförmåga analyseras. Kreditinformation inhämtas från ett
kreditupplysningsföretag och kan beställas från ekonomiservice eller hos upphandlarna.
Det är viktigt att kreditbedömningen dokumenteras och sparas hos respektive förvaltning.
Undantag från ovanstående kan göras med hänsyn till kreditbeloppets storlek och kundens
ekonomiska status.
Kreditupplysning behöver inte användas för statliga verk och myndigheter samt för
landsting och kommuner. Kreditkontroll av privatpersoner undantas i de fall där
lagstiftning och allmänna regler styr förvaltningens verksamhet på ett sådant sätt att
tillhandahållande av tjänsten ska ske trots bristande kreditvärdighet (t ex äldreomsorg,
barnomsorg, sjukvård, vatten och renhållning) eller där beslut fattats av nämnd.
Enstaka tjänster som utförs mot förskottsbetalning kan alltid avtalas utan kreditprövning.
Med förskottsbetalning menas att hela beloppet är insatt på regionens bank- eller plusgiro
innan tjänsten påbörjats. Löpande tjänster som enligt avtal ska betalas i förskott, t ex hyra
ska likställas med normal kreditgivning.
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3.3. Betalningsvillkor

Betalningsvillkor ska avtalas och tydligt framgå i de avtal och överenskommelser som ingås
mellan Region Gotland och dess kunder. Med betalningsvillkor menas kredittid,
dröjsmålsränta och avgifter.
Grunden för tillhandahållande av kommunala tjänster är att betalning ska ske före eller i
samband med utförd tjänst. Förskottsfakturering ska eftersträvas.
I avtal och överenskommelser ska det klart framgå betalningsdag eller från vilket datum
betalningstiden beräknas. I avtal avseende löpande tjänster, med periodisk fakturering, ska
faktureringsfrekvens anges.
Följande standardvillkor för betalningstider gäller inom regionen om inte annat
framkommer i särskilda bestämmelser.
Typ av fakturering

Betalningstid

Avgifter för barnomsorg

Faktureras månadsvis och förfaller till betalning den
sista dagen i aktuell månad.

Avgifter för äldreomsorg

Faktureras månadsvis i efterskott och förfaller till
betalning den sista i aktuell månad

Avgifter för kulturskola

Faktureras terminsvis och betalning ska vara Region
Gotland tillhanda senast 30 dagar från fakturadatum.
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Hyra lokaler/lägenheter

Avgifter för avfall, vatten och avlopp

Hyra av båtplatser

Övriga tjänster och varor

Faktureras kvartalsvis i förskott (privatpersoner
månadsvis) och förfaller till betalning den sista dagen
i månaden före varje betalningsperiods början.
Fritidshus faktureras årsvis, villaägare faktureras
kvartalsvis eller månadsvis, flerbostadshus och
verksamheter (företag) faktureras kvartalsvis.
Samtliga grupper faktureras under den period det
avser. Fakturan förfaller till betalning den sista i
månaden. Övriga tjänster faktureras löpande.
Betalning för dessa tjänster ska vara Region Gotland
tillhanda senast 30 dagar från fakturadatum.
Faktureras årsvis. Betalning ska vara Region Gotland
tillhanda senast 30 dagar från fakturadatum
Faktureras löpande i samband med tjänstens
tillhandahållande. Betalning ska vara Region Gotland
tillhanda senast 30 dagar från fakturadatum.
Förskottsfakturering ska eftersträvas.
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3.4. Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta ska anges på fakturan och utgår, enligt räntelagen 3 §, från förfallodagen
tills full betalning erhållits. Räntan beräknas enligt räntelagen 6 §. Räntesatsen uppgår för
närvarande till gällande referensränta plus 8 %.
För att fakturering av dröjsmålsränta ska vara möjlig, ska kunden ha informerats om detta
redan på ursprungsfakturan.
Om kunden på grund av sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande omständighet som han
inte kunnat råda över, varit förhindrad att betala i rätt tid och skulle en skyldighet att utge
full ränta vara oskälig får räntan jämkas enligt räntelagen.

4. Fakturering
Fakturering ska ske så fort prestationen/tjänsten utförts eller i nära anslutning till denna.
Periodiskt återkommande fakturering med fastställd förfallodag i avtal, kontrakt eller dylikt
ska distribueras senast 10 kalenderdagar före förfallodag (t.ex. fakturering av hyror,
barnomsorg, äldreomsorg).
Det fakturerade beloppet bör uppgå till lägst 50 kr. I annat fall sänds ingen faktura.
På fakturan ska följande uppgifter anges:
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1. Rätt mottagare, rätt företagsform och korrekt adress
Tänk på att det är enklast att ta reda på dessa uppgifter vid direktkontakt med kunden,
exempelvis vid beställningstillfället.
Personnummer eller organisationsnummer får inte anges på fakturan men måste anges i
kundregistret. Det är viktigt att denna uppgift är korrekt eftersom den behövs i de fall då
fakturan blir föremål för inkassoåtgärder.
2. Avsändare
3. VAT-nr om fakturan avser momspliktig omsättning (SE 212000080301)
4. Uppgift om F-skattebevis
5. Regionens organisationsnummer (212000-0803)
6. Fakturadatum
Fakturan ska vara daterad och avsänd samma dag på grund av reglerna om dröjsmålsränta i
räntelagen.
7. Att försenad betalning medför uttag av dröjsmålsränta, referensränta + 8 % från
förfallodagen tills dess att fakturan är betald.
8. Namn och telefonnummer på person som kan besvara frågor rörande fakturan.
9. Specifikation av varor och tjänster
Det måste tydligt framgå vad fakturan avser. Texten bör vara så fullständig som möjligt för
att undvika fördröjning av betalning.
10. Debiterad moms enligt gällande momsregler
11. Förfallodag
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På fakturan finns ett inbetalningskort om kunden inte har autogiro eller e-faktura.
På inbetalningskortet måste uppgift finnas om:
12. Betalningsmottagare
13. Till vilket gironummer inbetalning ska ske
14. Fakturanummer
15. Förfallodag
16. Belopp

5. Bestridande
Ett bestridande av fakturan kan inkomma när som helst under fakturerings- och
kravprocessen och kan framföras muntligt eller skriftligt.
5.1. Muntligt och skriftligt bestridande

Vid ett muntligt bestridande är det viktigt att ställa följdfrågor.
Ifall kunden angivit den rättsliga grunden för bestridandet ska den som initierat fakturan
fatta beslut om ärendet ska drivas vidare eller om ärendet ska avslutas.
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Vilken är den rättsliga grunden för bestridandet?
Till exempel inget avtal eller lagstöd, fel i levererad vara eller tjänst mm. Om fel, vilket är i
sådana fall felet?
Vilket belopp bestrids, och motsvarar beloppet vad som är tvistigt?
Till exempel om endast en del av tjänsten utförts felaktigt, kan bara ett belopp motsvarande
den delen av tjänsten innehållas. Observera att regionen inte är skyldiga att upprätta ny
faktura med justerat belopp för det fall kunden bara anser sig betalningsskyldig till delar av
beloppet. Betalningsskyldigheten följer av avtalet. Fakturan utgör endast ett
informationsdokument om hur betalning ska genomföras.
Dokumentera vad som sägs skriftligt, anteckna datum och namnet på den som framför
bestridandet
Det förekommer att kunder bestrider ett krav utan att ange grunden för bestridandet.
Observera att en invändning av typen ”jag har inte pengar” inte har någon betydelse för
kundens betalningsskyldighet, utan endast är en upplysning om kundens
betalningsförmåga. Om bestridandet saknar grund, ska kunden informeras om att
kravprocessen kommer att fortskrida om inte kunden anger grunden för bestridandet inom
10 dagar.
Ifall kunden angivit den rättsliga grunden för bestridandet ska, enligt god inkassosed,
fortsatta inkassoåtgärder avbrytas och den som initierat fakturan fatta beslut om ärendet
ska drivas vidare eller om ärendet ska avslutas. Ska ärendet drivas vidare måste en ansökan
om stämning till tingsrätten göras.
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5.2. Stämningsansökan

Vid en stämningsansökan ska samråd ske mellan förvaltning, ekonomiservice, regionjurist
och upphandlat inkassobolag, Samma förfarande ska tillämpas om kunden bestrider en
fordran efter det att denne fått påminnelse, inkassokrav eller betalningsföreläggande.
I stämningsansökan ska regionen yrka ersättning för ansökningsavgift och för
rättegångskostnader, exempelvis ombudsarvode.
5.3. Bestridande av ansökan om betalningsföreläggande

Ett bestridande av ansökan om betalningsföreläggande kan göras utan att den rättsliga
grunden anges. Kronofogden kommer ändå att kräva överlämning till domstol eller avsluta
ärendet. Vid bestridande av betalningsföreläggande har borgenären endast 30 dagar på sig
att begära överlämning till domstol. Det är därför viktigt att bestridanden av
betalningsförelägganden handläggs skyndsamt. I synnerhet när det gäller gäldenärer som
har varit svåra att delge. Begäran om överlämning till domstol ska göras av jurist eller av
regionen anlitat inkassobolag.

6. Kravhantering
Syftet med en effektiv kravrutin är att så snabbt som möjligt driva in kundfordringar och
att begränsa kundförlusterna. Region Gotlands kravrutin består av följande steg
1.
2.
3.
4.
5.

Påminnelse
Inkassokrav
Betalningsföreläggande
Utmätning
Långtidsbevakning
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6.1. Påminnelse

Om fakturan fortfarande är obetald 7 dagar efter fakturans förfallodatum skickas en
skriftlig påminnelse ut. På påminnelsen ska anges att betalning måste ske inom 25 dagar
från mottagandet. Lagstadgad påminnelseavgift kan i vissa fall tas ut och framgår då av
bestämmelserna i respektive taxa fastställd av regionfullmäktige.
6.2. Inkassokrav

Om fakturan fortfarande är obetald 43 dagar efter fakturans förfallodatum ska ärendet
överföras till inkassobolag för vidare åtgärder. Inkassokrav ska utformas enligt inkassolagen
Avgift för inkassokrav tas ut i enlighet med inkassolagen.
I inkassokravet anges att den betalningsansvarige ska meddela invändning mot kravet om
denne inte anser sig vara skyldig att betala. Vidare anges att om betalning av hela fordran
inte sker eller betalningsinvändning inte görs, kommer rättsliga åtgärder att vidtas. Dessa
åtgärder medför ytterligare kostnader för den betalningsansvarige.
6.3. Betalningsföreläggande och handräckning

Bedömningen av vilka fordringar som ska lämnas till kronofogdemyndigheten avgörs av
inkassobolaget baserat på gäldenärens betalningsförmåga.
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Ansökan görs hos kronofogdemyndigheten i det län där svaranden har sin hemvist eller där
egendom som tillhör svaranden finns. För bolag görs ansökan där styrelsen har sitt säte.
Ansökan ska innehålla grunden/upphovet för fordran och tiden för dess tillkomst.
6.4. Långtidsbevakning

I de fall normala inkassoåtgärder inte leder till betalning och utmätningsbara tillgångar
saknas ska bokföringsmässig avskrivning genomföras och fordran överlämnas till
inkassobolag för långtidsbevakning.

7. Anstånd, upprättande av avbetalningsplan och kvittning
Om fakturan inte betalats efter förfallodagen kan, om gäldenären så önskar och visar
uppriktig betalningsvilja, anstånd medges eller avbetalningsplan upprättas.
7.1. Anstånd och avbetalningsplan

Betalningsanstånd avseende kortare tid, i normalfallet 1- 2 månader, får beviljas av
respektive handläggare. Dröjsmålsränta ska debiteras under anståndstiden.
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Vid betalningsanstånd överstigande två månader ska avbetalningsplan upprättas skriftligen
med månatliga betalningar. Beslut om avbetalningsplan avseende fordran understigande ett
prisbasbelopp fattas av handläggare vid ekonomiservice. Vid belopp överstigande ett
prisbasbelopp ska samråd ske med finans- och redovisningschef eller ekonomidirektör.
Uppläggning av avbetalningsplan ska bara beviljas om skuldbeloppet är av betydande
storlek. Som allmän riktlinje gäller att fordran bör överstiga 1 000 kr och att
avbetalningsplanen får ha en längsta löptid om 12 månader. I särskilda fall kan undantag
medges och ska då beslutas av finans- och redovisningschef eller ekonomidirektör. Alla
eventuella villkor som omfattas av betalningsuppgörelsen, t.ex. vad som händer om planen
inte följs, ska framgå av planen. Gäldenären ska underrättas skriftligen om
amorteringsplanen.
Ersättning för upprättande av avbetalningsplan samt aviseringsavgift tas ut med lagstadgat
belopp.
Dröjsmålsränta tas ut vid anstånd och avbetalningsplaner, normalt från fakturans
förfallodag till slutbetalningsdagen.
Om gäldenären inte betalar enligt överenskommen plan förfaller hela beloppet till
omedelbar betalning. Rättsliga åtgärder ska då vidtas enligt gällande kravhanteringen.
7.2. Lönefullmakt

För medarbetare i Region Gotland kan skriftlig uppgörelse om löneavdrag ske för alla typer
av skulder till regionen, till exempel skuld för hyra, barnomsorg, renhållning och
löneskulder. Löneavdrag kommer att ske med skäligt belopp varje månad till dess att
skulden är reglerad.
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7.3. Kvittning

Om regionen har en fordran på en privatperson, firma eller juridisk person som i sin tur
har en fordran på regionen kan fordringarna kvittas mot varandra. Är den ena fordran
större än den andra får den som har mest att fordra kräva det överskjutande beloppet av
den andra. För att kvittning ska kunna tillämpas krävs att fordringarna är av samma slag,
samt att båda fordringarna är förfallna till betalning.

8. Rutiner avseende barnomsorgsavgifter
Utebliven betalning av barnomsorgsavgift kan resultera i att barnomsorgsplatsen sägs upp
enligt barn- och utbildningsnämndens inskrivnings- och avgiftsregler för förskola och
fritidshem. Gäldenären får då ett brev från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen med
uppmaning att reglera obetalda barnomsorgsavgifter. I uppmaningen specificeras de
obetalda fakturorna med förfallodag, belopp och upplupen dröjsmålsränta. I uppmaningen
uppmärksammas gäldenären på att om inte skulden regleras kommer barnomsorgsplatsen
att sägas upp.
Räknat från uppsägningsdatum träder avstängning i kraft efter 45 dagar. Innan uppsägning
sker kontrollerar handläggaren att barnomsorg fortfarande föreligger samt att uppsägning
inte gäller barn med särskilda behov av barnomsorg.
Avser fordran barn som inte längre har barnomsorgsplats eller barn som på grund av
särskilda behov av barnomsorg inte kan sägas upp företas normala kravåtgärder. Normala
kravåtgärder kan även vidtas då beslut om avstängning av barnet/barnen från barnomsorg
uteblir eller tidigare har uteblivit.
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Om gäldenären som mottagit beslut om avstängning betalar hela sin skuld tas beslut om
avstängning tillbaka.
Parallellt med uppsägning sker normal kravhantering och övriga åtgärder.

9. Rutin för vattenavstängning
9.1. Allmänt

För kunder, som efter inkassokrav, fortfarande har en utestående skuld till regionen
gällande vatten som är betydande, kan en vattenavstängning genomföras. Någon
föregående ansökan om betalningsföreläggande är inte nödvändig.
9.2. Uppmaning till kunden

Åtgärder och rutiner som nedan beskrivs regleras i lagen om allmänna vattentjänster § 43.
Tekniska nämnden har i beslut § 391 (1991-12-18) beslutat om åtgärder för
vattenavstängning.
Handläggare skickar en uppmaning till kunden att reglera obetalda vatten- och
avloppsfakturor. I uppmaningen specificeras de obetalda fakturorna med förfallodag,
belopp och upplupen dröjsmålsränta. I uppmaningen uppmärksammas kunden på att om
inte skulden regleras kommer vattenleveransen vid angiven tidpunkt att stängas av. Vidare
upplyses kunden om att dricksvatten i tank kommer att ställas upp i närheten av fastigheten
eller anvisas hämtställe vid närbelägen brandpost.
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9.3. Bedömning om olägenhet för människors hälsa

Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 43 kan avstängning ske om olägenhet för
människors hälsa inte uppkommer. Det är inte praktiskt möjligt att i förväg bestämma när
olägenhet uppkommer, utan det får bedömas från fall till fall. Bedömningen får ske utifrån
hälsoskyddslagen och vid behov ska samråd ske med samhällsbyggnadsförvaltningens
enhet för miljö- och hälsoskydd när hot om vattenavstängning är aktuellt.

10. Borgensinfrianden
Den fordran som uppkommer genom att regionen infriat ett borgensåtagande ska
faktureras omgående. Betalningsbevakning sker på sedvanligt sätt. På grund av ärendenas
många gånger speciella karaktär bör inkassohandläggare, i varje enskilt ärende, kontakta
gäldenären för en diskussion om hur fordran ska regleras.
11. Förhandling och nedsättning av kundfordran
I inkassoarbetet aktualiseras ofta frågan av gäldenären om det finns ett utrymme att
förhandla med regionen om olika sätt att reglera gäldenärens skuld. Förfarandet kan liknas
vid en ackordsuppgörelse. Det är främst två åtgärder som kan förhandlas i en sådan
situation, dröjsmålsräntan och nedskrivning av fordran.
Dröjsmålsräntan kan regleras antingen genom att den avskrivs helt, att den beräknas med
en lägre räntesats eller att ränta inte utgår från dag efter uppgörelse om avbetalning tills
gäldenärens skuld är slutbetald. Förhandling om nedsättning av dröjsmålsränta kan
genomföras av inkassohandläggare upp till 1/10 av gällande prisbasbelopp.
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Förhandling kan vara ett bra alternativ till konventionell inkassohandläggning, särskilt när
fordran är betydande och gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar. Fordran kan
nedsättas till del om hela återstående beloppet regleras vid ett tillfälle.
Förhandling och nedsättning av fordran regleras i regionstyrelsens delegationsordning.

12. Avskrivning och redovisning
För att erhålla en korrekt värdering av tillgångar i redovisningen är det viktigt att se över
riskerna i kundfordringarna. Fordringar får inte tas upp till ett högre belopp än vad som
beräknas inflyta.
Avskrivna fordringar redovisas som kundförlust i den verksamhet som är upphov till
fordran.
12.1. Bokföringsmässig avskrivning

Bokföringsmässig avskrivning av kundfordringar ska göras löpande under året i de fall
fordringarna skickats för långtidsbevakning hos inkassobolag.
Bokföringsmässig avskrivning innebär inte att regionen avstår från att bevaka fordran.
Kunden ska inte meddelas om avskrivningen.
Bokföringsmässig avskrivning är ren verkställighet och utförs av handläggare hos
ekonomiservice. Eventuella återvunna fordringar återförs till respektive verksamhet.
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12.2. Avskrivning gentemot kund

Avskrivning av kundfordran där regionen civilrättsligt avstår sin fordran beslutas av
respektive nämnd.
I de fall det klart påvisats att utmätningsbara tillgångar saknas, exempelvis vid konkurs, vid
underskott i dödsbo eller vid beviljad skuldsanering, är avskrivning mot kund ren
verkställighet och utförs av handläggare vid ekonomiservice.
Ansvar för avskrivning av kundfordringar, där direkt verksamhetsanknytning saknas,
regleras i regionstyrelsens delegationsordning.

13. Rapportering och uppföljning
13.1. Förvaltningarnas rapportering och uppföljning

Det är av stor vikt att arbetet med kredit- och kravhanteringen följs upp regelbundet. En
regelbunden och ändamålsenlig rapportering i samband med delårsbokslut och årsbokslut
gällande kundfordringar och kundförluster ska göras av förvaltningarna till respektive
nämnd/styrelse.
13.2. Central rapportering och uppföljning
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Uppföljning av kundfakturering, utestående kundfordringar och inkassoärenden ska ske
regelbundet. Inkassohandläggare ska rapportera till ekonomidirektör och finans- och
redovisningschef kvartalsvis.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 199

Informationssäkerhetspolicy

RS 2018/1222
AU § 175

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Informationssäkerhetspolicy fastställs för perioden 2019-2022.
• Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att fastställa Riktlinjer för
informationssäkerhet.
• Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att under mandatperioden 20192022 göra en övergripande uppföljning med eventuella förslag till revidering av
styrdokumenten.
•

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars tillgänglighet,
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Med informationstillgångar avses all
information som ägs av Region Gotland, oavsett om den behandlas manuellt eller
digitalt och oberoende av dess form eller miljön den förekommer i.
Region Gotland har utarbetat två styrdokument gällande informationssäkerhet. Det
ena styrdokumentet är en informationssäkerhetspolicy som antas av regionfullmäktige
det andra dokumentet är riktlinjer för informationssäkerhet som fastställs av regionstyrelsen.
För att kunna arbeta strukturerat med informationssäkerhet och uppfylla krav från
lagstiftare, myndigheter och leverantörer behöver policy och riktlinjer finnas för att
ange inriktning på arbetet.
Informationssäkerhet påverkar alla informationstillgångar i alla verksamheter.
Informationssäkerheten skall ses som en naturlig del i verksamheten och vissa
skyddsåtgärder kan få ekonomiska konsekvenser i synnerhet om man inte förhållit sig
till informationssäkerhet tidigare.
Eftersom EUs dataskyddsförordning särskilt skyddar barns personuppgifter så
erhåller dessa uppgifter ett högre skydd i övrigt är informationssäkerhet neutralt i
jämställdhet- och genusperspektiv.
Regionstyrelseförvaltningen förslår att Informationssäkerhetspolicy fastställs för
perioden 2019-2022 och att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att
fastställa Riktlinjer för informationssäkerhet. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i
uppdrag att under mandatperioden 2019-2022 göra en övergripande uppföljning med
eventuella förslag till revidering av styrdokumenten.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 199 forts
RS 2018/1222
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-14
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2018/1222
14 maj 2019

Johan Kallum

Regionfullmäktige

Antagande av informationssäkerhetspolicy samt riktlinje
Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige

1. Informationssäkerhetspolicy fastställs för perioden 2019-2022.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att fastställa Riktlinjer för
informationssäkerhet.
3. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att under mandatperioden
2019-2022 göra en övergripande uppföljning med eventuella förslag till
revidering av styrdokumenten.

Sammanfattning

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars tillgänglighet,
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Med informationstillgångar avses all
information som ägs av Region Gotland, oavsett om den behandlas manuellt eller
digitalt och oberoende av dess form eller miljön den förekommer i.
Region Gotland har utarbetat två styrdokument gällande informationssäkerhet. Det
ena styrdokumentet är en informationssäkerhetspolicy som antas av
regionfullmäktige det andra dokumentet är riktlinjer för informationssäkerhet som
fastställs av regionstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Policy och riktlinjer ersätter motsvarande dokument från 2014 (RS2014/453) då de
antas.
Inom regionen hanteras information och informationssystem som en nyckeltillgång
och långsiktig resurs som bidrar till de gemensamma värderingarna, Omtanke,
Förtroende och Delaktighet. För att detta ska kunna uppnås krävs ett strukturerat
helhetsperspektiv avseende arbete med informationssäkerhet i hela regionen.
För att uppfylla policy och riktlinje finns ett framtaget Ledningssystem för
informationssäkerhet (LIS). Genom den kontrollkatalog som finns i LIS så får
informationsmängderna rätt skydd beroende på den klassning som verksamheterna
gjort. Regionens LIS följer den standard som finns på området ISO 27001 vilket ofta
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är en förutsättning för att kunna utbyta information med andra myndigheter och
aktörer på strukturerat och automatiserat sätt.
Riktlinjen ger även anvisning till den IT-säkerhet som regionen behöver ha för att
skydda informationstillgångarna på ett adekvat sätt. Vidare fullföljs ett långsiktigt
arbete att få en matchande IT-arkitektur för att skydda tillgångarna.
Regionens LIS har bland annat varit en avgörande faktor i att kunna leva upp till EUs
nya dataskyddsförordning (GDPR).
Informationssäkerhet är en naturlig del av regionens alla verksamheter. Externa
myndigheter och lagstiftningar förväntar sig att regionen aktivt arbetar med sina
informationstillgångar. Informationssäkerhet behandlas regelbundet inom nätverket
AG InfoSäk med representanter från förvaltningarna och dokumenten har beretts
där.
Exempel på nya lagstiftningar som kräver ett aktivt informationssäkerhetsarbete är




Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala
tjänster
Säkerhetsskyddslag (2018:585)
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning

Eftersom vissa verksamheter har en stor mängd skyddsvärda informationsmängder
så finns även författningar som är mer riktade till vissa verksamheter, t ex



Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om
journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Förändringar efter remissvar

Regionstyrelsen har tidigare beslutat att skicka informationssäkerhetspolicy och
riktlinje på remiss till nämnderna. Det gör att dokumenten innehåller en hel del
förändringar. Dock bedöms förändringarna inte ändra innehållet, utan är mer
ändamålsenliga samt med bättre formgivning.
Följande synpunkter kommenteras här särskilt:


Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 2019/67) anser att policyn kan kortas
ned och göras mer tydlig samt att även riktlinjen hade brister. Förvaltningen
har utarbetat ett förslag på förändringar av både policy och riktlinje. Bägge
dessa förslag har accepterats och ligger till grund till den nya policy och
riktlinje som nu ligger för beslut. Hälso- och sjukvårdsnämnden har även
beslutat att då policy och riktlinje fastställs så kommer nämnden att upphäva
sin egen policy och riktlinje. Det blir då tydligare att dokumenten gäller för
hela Region Gotland.



Utbildningsnämnderna samt Socialnämnden har i sin tjänsteskrivelse (BUN
2019/45, GVN 2019/19 respektive SON 2019:45) efterlyst förvaltningsövergripande rutiner från Regionstyrelseförvaltningen. Det finns framtaget
rutiner i Ledningssystemet för Informationssäkerhet, dessa rutiner är nu även
inarbetade i det verktyg som är framtaget för vår informationshantering,
LISa. Om förvaltningen har behov av egna rutiner på området så finns en
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skrivning i riktlinjen att de går bra att själva anta, så länge de ansluter till de
övergripande styrdokumenten.

Bedömning

För att kunna arbeta strukturerat med informationssäkerhet och uppfylla krav från
lagstiftare, myndigheter och leverantörer behöver policy och riktlinjer finnas för att
ange inriktning på arbetet.
Informationssäkerhet påverkar alla informationstillgångar i alla verksamheter.
Informationssäkerheten skall ses som en naturlig del i verksamheten och vissa
skyddsåtgärder kan få ekonomiska konsekvenser i synnerhet om man inte förhållit sig
till informationssäkerhet tidigare.
Eftersom EUs dataskyddsförordning särskilt skyddar barns personuppgifter så
erhåller dessa uppgifter ett högre skydd i övrigt är informationssäkerhet neutralt i
jämställdhet- och genusperspektiv.
Beslutsunderlag

Informationssäkerhetspolicy
Riktlinje för informationssäkerhet
Remissvar från nämnderna

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Delges till övriga nämnder samt till AG InfoSäk via handläggare.
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Version 2.1

Syfte

Region Gotland bedriver en bred primär- och landstingskommunal versamhet som till viss
del klassas som samhällsviktig. I alla förvaltningar är hantering och förmedling av
information en förutsättning för de tjänster man tillhandahåller och har därför stort
skyddsbehov. Säker informationshantering är också viktig för allmänhetens förtroende
gentemot regionen. Arbete med informationsäkerhet är prioriterat och ska bedrivas
metodiskt och långsiktigt.

Omfattning
Denna policy gäller all information som ägs av Region Gotland, oavsett om den behandlas
manuellt eller digitalt, oberoende av dess form eller miljön den förekommer i, samt för
såväl interna som externa utförare.
Mål
 Tillgänglighet till information för den som har behörighet
 Verksamhetsinsyn för medborgare
 Skydd av personlig integritet
 Skydd mot hot och intrång
Inriktning
Informationssäkerhetsarbete i Region Gotland ska kännetecknas av:







att kunskap finns om hur informationssäkerheten säkerställs,
att alla informationstillgångar klassificeras,
att krishanteringsförmågan fortlöpande analyseras och upprätthålls,
att hotbilden mot informationstillgångar fortlöpande analyseras,
att händelser som kan leda till negativa konsekvenser förebyggs, och
att arbete med informationssäkerhet är en naturlig del av verksamheten.

Tillhörande riktlinjer
I dokumentet Riktlinjer för informationssäkerhet , som upprättas av regionstyrelsen, beskrivs
vad som måste etableras för att uppfylla informationssäkerhetspolicyn. Tillsammans med
denna policy utgör de Region Gotlands strategiska styrning av
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland

Informationssäkerhetspolicy

informationssäkerhetsarbetet. Nämnder och förvaltningar kan sedan skapa rutiner för hur
och av vem arbetet bedrivs.

Ärendenr RS 2018/1222 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Informationssäkerhetspolicyns giltighet
Informationssäkerhetspolicyn fastställdes av regionfullmäktige den 2018-XX-XX §XX och
gäller till och med 2022-12-31.
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Definition
Region Gotlands informationstillgångar ska ges rätt skydd på följande sätt:





Tillgänglighet - att information är tillgänglig i förväntad utsträckning
och inom önskad tid
Riktighet - att information skyddas mot oönskad och obehörig förändring eller
förstörelse
Konfidentialitet - att information inte tillgängliggörs eller delges obehörig
Spårbarhet - att åtgärder i informationssystem dokumenteras så att dessa åtgärder
kan spåras till en identifierad användare eller ett identifierat objekt

Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller
automatiserat och oberoende av dess form eller miljön den förekommer i. Informationen
kan till exempel vara talad, skriven eller tryckt på papper, elektronisk/digital eller förpackad
i bild- film- eller ljudformat.

Styrande dokument
I Informationssäkerhetspolicyn fastställs
synen på informationssäkerhet,
övergripande mål och organisationens
intention med
informationssäkerhetsarbetet.
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I detta dokument, Riktlinjer för
informationssäkerhet, beskrivs vad som
måste etableras för att uppfylla
informationssäkerhetspolicyn.
Utifrån detta upprättas sedan Rutiner i varje förvaltning, som detaljerat redogör för hur
exempelvis aktiviteter och säkerhetslösningar ska utformas och tillämpas, för att
informationssäkerhetspolicyn och riktlinjerna ska följas. Informationssäkerhet ska vara en
naturlig del i Region Gotlands verksamhet och kan påverka andra styrande dokument.

Organisation av säkerhetsarbetet

Fördelning av ansvar
Ansvaret för informationssäkerhet är kopplat till det delegerade verksamhetsansvaret. För
att kunna genomföra informationssäkerhetspolicyn ska det på alla nivåer finnas en
organisation och resurser, som aktivt och systematiskt förebygger risker och föreslår
konkreta åtgärder för att undanröja olika hot.
Regionfullmäktige uttrycker principer och viljeinriktning genom att fastställa Region
Gotlands Informationssäkerhetspolicy.
Regionstyrelsen samordnar och har det yttersta ansvaret för Region Gotlands
informationssäkerhetsarbete. Regionstyrelsen utarbetar, förvaltar, fastställer och följer upp
Riktlinje för informationssäkerhet.
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Regionstyrelseförvaltningen ska stödja regionstyrelsen i att samordna och följa upp
Region Gotlands informationssäkerhetsarbete. Regionstyrelseförvaltningen ska möjliggöra
en
säker informationshantering och -förvaltning.
Varje nämnd ansvarar för att informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för
informationssäkerhet efterföljs och inarbetas i den egna verksamhetens lokala
handlingsplaner och rutiner. Detta ska vara en naturlig del i verksamhetsutveckling,
förvaltning och uppföljning.
Förvaltningarna ansvarar för att informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för
informationssäkerhet efterföljs och inarbetas i den egna verksamhetens lokala
handlingsplaner och rutiner. Detta ska vara en naturlig del i verksamhetsutveckling,
förvaltning och uppföljning.

Roller och ansvar
Informationssäkerhetschefen har det övergripande och strategiska ansvaret att leda,
samordna och utveckla informationssäkerhetsarbetet.
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Informationsägarna ansvarar för hur informationen får hanteras och av vem. Detta gäller
när information bearbetas, lagras och transporteras. Informationsägarna ska klassificera
informationen enligt Region Gotland klassningsmodell samt ange vilka lagar, regler, avtal
och förordningar som informationen omfattas av. Särskild vikt ska läggas vid skydd av
personuppgifter.
Objektägarna har övergripande ansvar för respektive system och dess användning. System
ska uppfylla informationssäkerhetskraven i förhållande till verksamhetens behov och hur
dess innehåll klassificeras. Objektsägare fastställer systemsäkerhetsplan (krav på
skyddskontroller) innan driftsättning samt förvaltningsplaner enligt Region Gotlands
systemförvaltningsmodell
Dataskyddsombudet har rollen att övervaka att personuppgiftsansvarig (nämnderna)
följer dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet ska
också bland annat ge råd om konsekvensbedömningar avseende dataskydd och samt vara
kontaktperson för tillsynsmyndigheten och för de registrerade. Mer om denna roll finns
beskriven i Riktlinje för EU:s dataskyddsförordning, Roller- och ansvar (RS 2018/1333).
Chef/arbetsledare ska, inom sina ansvarsområden, genom egenkontroll granska att
rutiner för informationsbehandling följer tillämpliga säkerhetspolicyer, standarder och
andra säkerhetskrav.
Informationsanvändare (kan vara anställd, förtroendevald, utförare eller annan extern
partner) som i sin yrkesutövning hanterar information har ett ansvar för att
informationssäkerheten upprätthålls samt att rapportera incidenter.
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Personal

Före anställning eller uppdrag
Vid rekrytering ska säkerhetsbestämmelserna beaktas. Platssökande ska kontrolleras på
lämpligt sätt, särskilt om anställningen medför åtkomst till sekretessbelagda uppgifter eller
på annat sätt omfattar säkerhetskritiska aktiviteter. Behovet av kontrollmoment ska
analyseras innan rekryteringsprocessen påbörjas och kontrollerna stå i proportion till den
berörda tjänsten. Vissa anställningar kan kräva säkerhetsprövning inklusive registerkontroll
för att kunna ta del av information i enligt med säkerhetsskyddslagen SFS 2018:585.
Beställare/uppdragsgivare ska upprätta sekretessförbindelse för konsulter/entreprenörer
med uppdrag inom Region Gotland innan uppdraget startar i den mån det inte redan finns
Personuppgiftsbiträdesavtal.

Under anställning eller uppdrag
Alla anställda, förtroendevalda, utförare och konsulter ska löpande göras medvetna om sitt
ansvar för informationssäkerheten. De ska också ges den kunskap i informationssäkerhet
som behövs för att de ska kunna utföra sina uppdrag. All personal ska ha kunskap om
offentlighetsprincipen och om offentlighets- och sekretesslagen.

Avslut eller ändring av anställning eller uppdrag
Det ska finnas rutiner som styr avveckling/förändring av åtkomst till såväl lokaler som ITsystem för all personal både intern och extern.
Vid tjänstledighet längre än 6 månader, om inte annat överenskommits, ska
åtkomsträttigheterna till system revideras. För personal med höga behörigheter till lokaler
och IT-system och där uppsägning från arbetsgivarens sida eller där övertalighet är aktuell
ska behörigheterna för berörda personer omedelbart revideras.
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Hantering av informationstillgångar

Förteckning av tillgångar
Samtliga informationstillgångar ska vara identifierade och förtecknade. Av förteckningen
ska framgå vem som är informationsägare och systemägare. Tillgångens klassificering och
de lagar, regler, avtal och förordningar som tillgången omfattas av ska också ingå i
förteckningen. Alla verksamheter ansvarar för att registrering sker och upprätthålls enligt
rådande modell i för ändamålet avsett verktyg.

Informationsklassning
Information ska klassas så att alla informationstillgångar och resurser ges nödvändigt
skydd.
Informationen ska klassificeras utifrån den funktion och betydelse för verksamheten som
den har och de konsekvenser det medför om informationen skulle hanteras felaktigt,
försvinna, komma i orätta händer etc.
Vid bedömning används följande fyra konsekvensnivåer:
 Försumbar skada
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Måttlig skada - ex minskad förmåga att genomföra verksamhetens uppgifter, men
effektiviteten är påvisbart reducerad



Betydande skada - ex tillgänglighetsstörningar, brott mot regelverk, rättsliga krav och
avtal, samt förlust av skapat förtroende



Allvarlig skada - ex massiv informationsförlust, verksamhetsförlust, oöverskådliga
konsekvenser, samt fara för liv och hälsa

Bedömning av informationssäkerhetsrisker
Regelbundna och systematiska risk- och sårbarhetsanalyser ska genomföras i alla
verksamheter. Syftet är att förebygga risker och skador samt ge underlag till hur kriser ska
hanteras i verksamheten. Vid nyanskaffning av nya verksamhetssystem skall klassning och
riskanalys ske före upphandling så att säkerställa att informationen får rätt skydd. Därefter
sker detta fortlöpande. Resultatet från verksamhetskonsekvensanalys ligger till grund för
återstartsplaner och kontinuitetsplanering.

Hantering av lagringsmedia
Rutiner ska finnas för att förhindra obehörigt röjande, modifiering, avlägsnande eller
förstörelse av information som lagras på media samt hur media avvecklas på ett säkert sätt.

Styrning av åtkomst

Hantering av användares åtkomst
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Åtkomst till system och information ska styras utifrån verksamhetens behov och
säkerhetskrav. Den som har behov av tillgång till viss information för att kunna utföra sina
uppdrag ska tilldelas åtkomsträttigheter. All åtkomst ska vara behovsbaserad utifrån
ansvars- och arbetsområde.
Det ska finnas formella processer för registrering respektive avregistrering av användare
samt tilldelning av åtkomsträttigheter till alla system och tjänster. Alla användare ska ha
individuella användaridentiteter. Tilldelning av konfidentiell autentiseringsinformation, som
till exempel lösenord eller PIN-koder, ska styras genom en formell hanteringsprocess.
Tilldelning av priviligierade åtkomsträttigheter ska begränsas och styras så att de bara
omfattar de uppdrag som användaren har utbildning, ansvar och befogenheter att utföra.
Priviligierade åtkomsträttigheter ska tilldelas med användning av annan användaridentitet
än den som utnyttjas i den normala verksamheten.
Ägare av informationstillgångar ska årligen granska användarnas åtkomsträttigheter

Användaransvar
Användare ska informeras om sitt eget ansvar för att skydda autentiseringsinformation som
till exempel lösenord, PIN-koder mm.

Styrning av åtkomst till system och tillämpningar
Tillgång till information och systemfunktioner ska tillåtas i enlighet med ägarens krav på
styrning av åtkomst. Dessa krav ska utgå ifrån informationsklassning, vem åtkomsten
berör, varifrån åtkomsten ska ske och med vilken typ av enhet som används för åtkomsten.
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Loggning och övervakning
Kritiska och säkerhetsrelevanta händelser ska vara spårbara genom automatiska
loggningsfunktioner som skyddas mot manipulation och obehörig åtkomst.

Fysisk och miljörelaterad säkerhet
Nivån på det fysiska skyddet ska stå i proportion till värdet av tillgångarna och resultatet av
informationsklassificeringen och de återkommande riskanalyserna som genomförs som en
del av objektsförvaltningen. Värdet på informationen är konstant oavsett om
informationen befinner sig i vila eller är under transport.

Säkra områden
Fysiska avgränsningar ska användas för att skydda områden som innehåller känslig eller
kritisk information. Säkra områden ska skyddas genom lämpliga säkerhetsåtgärder för att
säkerställa att endast behörig personal får tillträde. Samma krav gäller information som
finns fysiskt hos extern part.

Utrustning
Utrustning ska placeras och skyddas för att minska riskerna för miljörelaterade hot och
faror och möjligheter för obehörig åtkomst. Utrustning ska skyddas från elavbrott och
andra störningar som orsakas av fel i tekniska försörjningssystem.

Driftsäkerhet

Driftsrutiner och ansvar
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Driftsrutiner ska dokumenteras och göras tillgängliga för alla som behöver dem.
Förändringar som påverkar informationssäkerheten ska hanteras på ett strukturerat sätt.
Konsumtion och av resurser ska övervakas samt analyseras så att nödvändig
systemprestanda kan garanteras.

Skydd mot skadlig kod
Upptäckande, förebyggande och återställande säkerhetsåtgärder för att skydda mot skadlig
kod ska finnas. Medarbetare ska göras medvetna om risker med skadlig kod.

Säkerhetskopiering
Informationens och IT-miljöns riktighet respektive systemintegritet och tillgänglighet ska
bevaras genom väl utvecklade rutiner för säkerhetskopiering och återläsning.

Tid
Tidskällan ska vara spårbar till den svenska nationella tidsskalan UTC(SP).

Styrning av driftsystem
Det ska finnas en rutin för att styra installation av driftsystem. Innan installation ska
riskanalys ha genomförts och säkerhetskraven fastställts.

Hantering av tekniska sårbarheter
Genomsökning och analys av tekniska sårbarheter i Region Gotlands hela IT-miljö ska ske
löpande. Sårbarheter ska analyseras och lämpliga åtgärder för att åtgärda sårbarheter eller
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minska riskerna ska genomföras. Motsvarande gäller även vid avtalsmässigt inköp av ITtjänster av extern part.

Överväganden gällande revision av informationssystem
Revisionskrav och revisionsaktiviteter som omfattar verifiering av status på driftsystem ska
planeras noggrant för att minimera störningar.

Kommunikationssäkerhet

Hantering av nätverkssäkerhet
Nätverk ska hanteras och styras för att skydda information i IT-systemen. Informationens
värde styr säkerhetsmekanismer, tjänstenivåer och ledningskrav. Avtal och
överenskommelser reglerar närverkssäkerhetens utformning och tjänster oavsett om dessa
tjänster tillhandahålls internt eller som en outsourcad tjänst. Informationstjänster,
användare och informationssystem separeras utifrån informationsklassning.

Informationsöverföring
Formella rutiner och säkerhetsåtgärder ska vara införda för att skydda överföring av
information oavsett metod. Säker överföring av verksamhetsinformation mellan
organisationer och externaparter ska vara reglerad genom överenskommelser.

Kryptografiska säkerhetsåtgärder
Det ska finnas rutiner som beskriver när kryptologiska säkerhetsåtgärder (som förhindrar
att information förvanskas) ska användas för skydd av information. Dessa rutiner ska också
beskriva de nivåer som ska användas beroende på informationens värde samt giltighetstid
för kryptologiska nycklar för hela deras livscykel.
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Anskaffning, utveckling och underhåll av system

Säkerhetskrav på informationssystem
Krav som rör informationssäkerhet ska inkluderas i kraven för nya informationssystem
eller förändringar av befintliga informationssystem. En riskanalys/konsekvensanalys ska
alltid föregå nyanskaffning och större förändringar. Detta gäller oavsett om
informationssystemet eller tillämpningen levereras intern eller externt som någon form av
molntjänst.
Vid anskaffning ska gallring och arkivering vägas in och beaktas särskilt för att stötta
informationens hela livscykel. Plan för avveckling ska finnas redan vid anskaffning av ett
system.

Säkerhet i utvecklings- och supportprocesser
Det ska finnas rutiner som tillämpas vid systemutveckling inom organisationen.
Systemförändringar inom utvecklingscykel ska styras genom användning av formella rutiner
för ändringshantering. När driftmiljön ändras ska verksamhetskritiska tillämpningar
granskas och testas för att säkerställa att det inte innebär negativ påverkan på verksamheten
eller säkerheten.
För alla test- och utvecklingsmiljöer i Region Gotlands IT-miljö ska det finnas utpekat
ansvar. Dessa system ska på lämpligt sätt skyddas och säkras över systemets hela livscykel.
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Program för acceptanstester och relaterade kriterier ska fastställas för nya
informationssystem, uppgraderingar och nya versioner.

Testdata
Testdata bör vara avidentifierat. Personuppgifter som används som testdata ska vara
fiktiva.

Leverantörsrelationer

Informationssäkerhet I leverantörsrelationer
Informationssäkerhetskrav för att reducera riskerna förknippade med leverantörers
åtkomst till organisationens tillgångar ska avtalas med leverantören och dokumenteras. För
personuppgifter ska det finnas ett biträdesavtal tecknat. Avtal ska upprättas med varje
leverantör som kan ha tillgång, behandla, lagra, kommunicera eller som tillhandahåller
infrastrukturkomponenter för organisationens information.
Avtal med leverantör ska innehålla krav på att hantera informationssäkerhetsrisker som är
relaterade till försörjningskedjan för tjänster och produkter baserade på informations- och
kommunikationsteknologi.

Kontroll av leverantörers tjänsteleverans
Region Gotland ska regelbundet övervaka, granska och genomföra revision av sina
leverantörers tjänsteleveranser.
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Hantering av informationssäkerhetsincidenter
Incidenter och säkerhetsmässiga svagheter ska, utan dröjsmål, rapporteras och korrigerande
åtgärder ska vidtas i rätt tid.
 Informationssäkerhetsincidenter, NIS-incidenter (NIS: nätverks- och
informationssystem) samt personuppgiftsincidenter ska ses som en del i ett ständigt
lärande oavsett om de rapporteras till tillsynsmyndighet eller ej.


Region Gotland ska ha system för rapportering av incidenter så att de blir
dokumenterade på ett enhetligt sätt.



Region Gotland ska ha en etablerad kontakt med Sveriges nationella CSRIT - Computer
Security Incident Respons Team (för närvarande Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap funktion CERT-SE).

Kontinuitetsplanering
Kontinuitetsplaner ska upprättas och införas för de kritiska verksamhetsprocesserna för att
säkerställa att identifierade viktiga funktioner kan återställas inom rimlig tid och att
verksamheten har manuella rutiner för tiden under återuppbyggnadsarbetet.
Kontinuitetsplanen ska baseras på analys av konsekvenserna av störningar, allvarliga
händelser, och extraordinära händelser med hänsyn till dess inverkan på verksamheten.
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Efterlevnad
Vid oklarheter beträffande tillämpningen av detta regelverk ska varje anställd kontakta sin
chef eller informationssäkerhetschef. Vid överträdelse av regelverk för
informationssäkerhet kommer detta att behandlas i enlighet med regionens personalpolicy.

Juridiska och affärsmässiga krav
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Varje verksamhet lyder under en rad olika lagar och varje verksamhet behöver själva ha
insikt i hur de berör den egna verksamheten t ex arkivlagen, bokföringslagen, offentlighetsoch sekretesslagen, dataskyddslagen m fl.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 237

Skogspolicy revidering

RS 2018/946
AU § 211

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Reviderad skogspolicy med de av regionstyrelsen beslutade ändringar godkänns
och lämnas till regionfullmäktige för antagande.

Reservation
Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S) och Saga Carlgren (V) reserverar sig mot beslutet.
Dokumentet är en övergripande policy för hur Region Gotlands arbete med att
förvalta, underhålla och utveckla sitt skogsinnehav ska bedrivas. Policyn kommer,
tillsammans med den skogsbruksplan som tidigare tagits fram för det totala skogsinnehavet, att ligga till grund för en upphandling av en skogsförvaltare Nu har en
reviderad version av tidigare antagen skogspolicy tagits fram och antagits av tekniska
nämnden. Detta efter att en tidigare skogspolicy återremitterades av Regionstyrelsen
2018-09-12, § 264. skogspolicyn och att implementera de aktuella riktlinjer som
omfattas i arbetet med en skogspolicy och en skogsförvaltning.
Region Gotland har idag ett skogsinnehav på sammanlagt 1763,5 ha produktiv
skogsmark varav ca 1117 ha återfinns inom Visby med omnejd. Den största delen av
den övriga skogen återfinns i anslutning till övriga tätorter.
Av skogsarealen är 13 % klassad som kvarters- och parkskog och 33 % är klassad
som tätortsnära skog medan resterande 54 % är klassad som produktionsskog.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer i teknikförvaltningens bedömning att Region
Gotland behöver en tydlig skogspolicy som del i förfrågningsunderlag inför upphandling och fortsatt förvaltning av regionens skogsinnehav, så att den leder till. att
långsiktigt bevara och förstärka skogens attraktionskraft, unika naturvärden och
skogen som resurs för regionens innevånare och besökare.
Skogspolicyn innehåller ingen regelrätt barnkonsekvensanalys, men lyfter fram att en
stor mängd fritidsaktiviteter är kopplade till skog, inte minst som lekplats för våra
barn och att skogen är en viktig plats för pedagogisk verksamhet. Ur ekonomiskt
perspektiv görs bedömningen att regionens relativt lilla skogsinnehav är av begränsad
betydelse för regionens långsiktigt hållbara ekonomi, medan skogens betydelse för
den ekologiska och sociala dimensionen av hållbarheten däremot är större, särskilt
vad gäller skogen i tätortsnära lägen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 237 forts
RS 2018/946
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Johan Arvidsson, landskapsingenjör, teknikförvaltningen.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V), Filip Reinhag (S), och
Isabel Enström (MP) att följande mål och text läggs in under rubrik ”Syfte och mål långsiktiga mål för Region Gotland” på sida tre i policyn:
Region Gotland är en föregångare med att testa nya metoder inom hållbart nyttjande
av skog.
Region Gotland är en föregångare med att förvalta skog i ett förändrat klimat och att
nyttja skogen som en resurs för att minska klimatförändringar.
Föregångare inom hållbart nyttjande av skog
Kommunens skogsförvaltande ska ligga i framkant och testa metoder för att skapa
och upprätthålla skogsmiljöer med höga rekreations- och naturvärden. Det innebär
en strävan efter en stor variationsrikedom och en stor andel äldre skog. All skog
sköts genom hyggesfritt skogsbruk, vilket innebär att skogsbruket inte leder till kala
hyggen och att skogs- känslan blir kvar. Fokus ligger på att ständigt hitta alternativa
inkomstkällor till kalavverkningar, såsom till exempel minskade skötselkostnader
genom bland annat bete, produktion av exklusivt kvalitetsvirke, bidrag för social
verksamhet och integration, intäkter från flis och så vidare. Intäkter från skogsbruket
återinvesteras i skogen och finansierar åtgärder som ökar både biologiska och sociala
värden. Skogsinnehavet ska ge en ekonomisk avkastning som täcker de kostnader
och investeringar som är kopplade till skogen - men inte mer. Därav blir det måttliga
krav på intäkter från virke m.m., och går att förena med en huvudinriktning mot
hyggesfritt skogsbruk. De skogar som under lång tid varit brukade på ett traditionellt
sätt, som tex plockhuggning och skogsbete, kommer att fortsätta brukas på ett
hänsynsfullt sätt, och särskilt värdefulla områden ska ges ett långsiktigt skydd.
Kommunens skogsbruk är certifierat enligt FSC7 eller motsvarande standard. I
kommunens skogar tas dock betydligt större hänsyn än vad FSC kräver, för att
bevara skoglig biologisk mångfald och biologiskt kulturarv.
Föregångare i ett förändrat klimat, skogen som resurs
Enligt SMHI:s klimatscenario kommer klimatet på Gotland ha förändrats mot slutet
av seklet. Vi får bland annat varmare årstider och längre vegetationsperiod. Region
Gotland kommer att anpassa skogen efter detta, och skapa motståndskraftiga skogar
som kan vara en resurs vid till exempel höga vattenflöden och torka.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Meit Fohlins yrkande.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 237 forts
RS 2018/946

Meit Fohlin (S) med instämmande av Saga Carlgren (V) yrkar i andra hand att den
tidigare reviderade Skogspolicyn ska gälla.
Stefan Nypelius (C) yrkar att meningen ”Inga kala ytor större än 1,0 ha bör skapas”
på sida 9 angående produktionsskog i policyn stryks.”
Saga Carlgren (V) och Meit Fohlin (S) yrkar avslag på Stefan Nypelius förslag.
Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins förstahands yrkande och finner att
det avslås. Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för avslag till yrkandet och
nej-röst för Meit Fohlins förstahands yrkande. Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper
Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Bibbi Olsson (C),
Andreas Unger (M), Johan Thomasson (L), Lars Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga
Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S)
och Tommy Gardell (S).
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Stefan Nypelius
tilläggsyrkande och Meit Fohlins andrahands yrkande och finner att arbetsutskottets
förslag med Stefan Nypelius tillägg bifalls. Votering begärs. I omröstningen gäller jaröst för arbetsutskottets förslag med Stefan Nypelius tillägg och nej-röst för Meit
Fohlins andrahandsyrkande. Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson
(M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Bibbi Olsson (C), Andreas Unger (M),
Johan Thomasson (L), Lars Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C),
samt 7 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Isabel
Enström (MP), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Tommy Gardell
(S).
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag om Skogspolicy med
Stefan Nypelius tilläggsyrkande att ”Inga kala ytor större än 1,0 ha bör skapas” på
sida 9 angående produktionsskog i policyn stryks.
Beslutsunderlag

Skogspolicy Reviderad 2019-03-28
Tekniska nämnden 2019-04-24, § 104
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-05
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/946
5 augusti 2019

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Ny policy för skötsel av regionens egen skog
Förslag till beslut

• Tekniska nämndens förslag till reviderad skogspolicy godkänns och lämnas till
regionfullmäktige för antagande.

Sammanfattning

Dokumentet är en övergripande policy för hur Region Gotlands arbete med att
förvalta, underhålla och utveckla sitt skogsinnehav ska bedrivas. Policyn kommer,
tillsammans med den skogsbruksplan som tidigare tagits fram för det totala
skogsinnehavet, att ligga till grund för en upphandling av en skogsförvaltare Nu har
en reviderad version av tidigare antagen skogspolicy tagits fram och antagits av
tekniska nämnden. Detta efter att en tidigare skogspolicy återremitterades av
Regionstyrelsen 2018-09-12 § 264. skogspolicyn och att implementera de aktuella
riktlinjer som omfattas i arbetet med en skogspolicy och en skogsförvaltning.
Region Gotland har idag ett skogsinnehav på sammanlagt 1763,5 ha produktiv
skogsmark varav ca 1117 ha återfinns inom Visby med omnejd. Den största delen av
den övriga skogen återfinns i anslutning till övriga tätorter.
Av skogsarealen är 13 % klassad som kvarters- och parkskog och 33 % är klassad
som tätortsnära skog medan resterande 54 % är klassad som produktionsskog.
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden antog den 31 maj 2017 ”Skogspolicy för Region Gotland”, se
§145. Denna reviderades under 2018 och en ny version antogs och fastställdes av
tekniska nämnden 2018-08-29. Denna version återremitterades av Regionstyrelsen
2018-10-25 § 264 med krav på ett förtydligande angående de ekonomiska
förutsättningarna, nyttjanderätt/areal samt klargörande om laglighet i avseende att
lägga igen utdikningar. Teknikförvaltningen gjorde därefter en revidering som
föredrogs i tekniska nämndens arbetsutskott 2019-02-06 § 40. Arbetsutskottet
återremitterade ärendet med bland annat krav på förtydligande om skillnad mellan
produktionsskog/resursskog, alternativa formuleringar kring begreppen hyggesfritt
och markskador samt önskemål om att bifoga en budget för en skogsskötsel i
ekonomisk balans.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/946

Skogsvårdslagen (1979:429) och skogsvårdsförordningen (1993:1096) anger ramar för
och grundläggande krav för hur skogsbruk ska bedrivas i Sverige. Både miljömål och
produktionsmål ska enligt nuvarande lagstiftning nås i skogsbruket.
§1 Skogsvårdslagen: ”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska
skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska
mångfalden behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen.”.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen instämmer i teknikförvaltningens bedömning att Region
Gotland behöver en tydlig skogspolicy som del i förfrågningsunderlag inför
upphandling och fortsatt förvaltning av regionens skogsinnehav, så att den leder till.
att långsiktigt bevara och förstärka skogens attraktionskraft, unika naturvärden och
skogen som resurs för regionens innevånare och besökare.
Skogspolicyn innehåller ingen regelrätt barnkonsekvensanalys, men lyfter fram att en
stor mängd fritidsaktiviteter är kopplade till skog, inte minst som lekplats för våra
barn och att skogen är en viktig plats för pedagogisk verksamhet. Ur ekonomiskt
perspektiv görs bedömningen att regionens relativt lilla skogsinnehav är av begränsad
betydelse för regionens långsiktigt hållbara ekonomi, medan skogens betydelse för
den ekologiska och sociala dimensionen av hållbarheten däremot är större, särskilt
vad gäller skogen i tätortsnära lägen.
Beslutsunderlag

TN § 104 Yttrande: 2019-04-24
Skogspolicy Reviderad 2019-03-28
Region Gotlands skogsbruksplan i sammanfattning, bilaga
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Sammanfattning
Region Gotlands skogsinnehav på 1763 ha återfinns i huvudsak i anslutning till tätorterna.
Skogsinnehavet har höga natur-, kultur- och rekreationsvärden samtidigt som det
representerar en förnyelsebar ekonomisk resurs. I tätbebyggda områden överstiger skogens
rekreationsvärde virkesvärdet flera gånger.
Denna skogspolicy syftar till att samla de intentioner angående skog och trädmiljöer som
ska gälla för Region Gotland, samt förtydliga och ange inriktning för en långsiktig
förvaltning. Syftet är att uppnå långsiktiga mål för:
 Produktionsskogar med hög kvalitet och med ekonomisk bärighet
 Tillgängliga skogar för rekreation och pedagogik
 Bevarad och utvecklad biologisk mångfald och skogliga ekosystemtjänster
 Markreserv för eventuell framtida exploatering
Inriktningen i regionens skogsförvaltning skall vara att utveckla och förstärka de befintliga
ekosystemen, att bevara och utveckla rekreations-, natur- och kulturmiljövärden, att främja
historiska och ekologiska värden samt att skapa förutsättningar för en skogsskötsel i
ekonomisk balans, där kostnaderna motsvarar intäkterna.
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Bakgrund
Region Gotlands skogsinnehav uppgår (år 2017) till 1 763,5 ha produktiv skogsmark.
Sammanlagt 91 procent av innehavet utgörs av barrskog. Naturreservat på regionens mark
omfattas av separata skötselplaner. Regionens skogsmark återfinns till största delen i nära
anslutning till tätorterna, både i och utanför detaljplanelagda områden.
Fastighetsförvaltningsavdelningen ansvarar för skog som återfinns på detaljplanelagd
regionägd kvartersmark medan Planerings- och utvecklingsavdelningen, Mark och
stadsmiljöenheten samt Gata- och parkavdelningen ansvarar för den skog som återfinns på
övrig regionägd mark.
Skogsinnehavet har höga natur-, kultur- och rekreationsvärden samtidigt som det
representerar en förnyelsebar ekonomisk resurs. I tätbebyggda områden överstiger skogens
rekreationsvärde virkesvärdet flera gånger.1 Skogen är en stor och fri resurs för allmänheten
och många vistas i skogen för att få naturupplevelser, motionera, plocka svamp och bär,
träffa människor eller bara finna lugn och ro. Flera fritidsaktiviteter är kopplade till skogen
såsom ridning, orientering, skidåkning och promenader. Skogen är också viktig för
naturstudier och annan pedagogisk verksamhet samt en viktig lekplats för barn.
Vetenskapliga undersökningar pekar på att vistelse i naturen medför många positiva
hälsoeffekter, så som sänkt blodtryck, förbättrad koncentrationsförmåga, minskad stress,
förkortad återhämtningstid efter sjukdom samt minskad ångest och depression.
När nya områden i Gotlands tätorter och småorter exploateras ökar betydelsen av den
närbelägna skogen. Det är i områden som ligger i och runt våra samhällen som de flesta rör
sig och som därmed har störst betydelse för medborgarnas möjligheter till motion,
avkoppling och upplevelser. I samband med att orterna utvecklas är det också på sin plats
att uppmärksamma skogens ekosystemtjänster, till exempel bullerdämpning, syrebildning,
filtrering av dagvatten, luftrening mm.

1

Mattson L. 2003. Skogens välfärdsekonomiska rekreationsvärde. Sveriges lantbruks universitet 2003.
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Avgränsning
Skogspolicyn gäller för trädbevuxen naturmark som ägs av Region Gotland, både utanför
och inom detaljplanelagt område. Med trädbevuxen naturmark avses mark som inte är
bebyggd eller anlagd, så som parker, skolgårdar, odlingsmark eller liknande. Naturreservat
på regionens mark har separata skötselplaner och omfattas inte av denna policy.
Definitionen av produktiv skogsmark är mark som producerar mer än en skogskubikmeter
per hektar och år.
På detaljplanelagda områden har detaljplanens bestämmelser alltid företräde även om
principerna i skogspolicyn bör beaktas så långt det är möjligt.

Syfte och mål
Denna skogspolicy syftar till att samla de intentioner angående skog och trädmiljöer som
ska gälla för Region Gotland, samt förtydliga och ange inriktning för en långsiktig
förvaltning. För Region Gotlands skogsinnehav finns en grön skogsbruksplan för åren
2015-2024. Skogsbruksplanen visar hur regionens skogsinnehav är indelat i zoner med olika
egenskaper samt ger en översikt över planerade åtgärder på dessa områden inom angiven
tidsperiod.
Regionens skogspolicy syftar till att uppnå långsiktiga mål för:
 Produktionsskogar med hög kvalitet beträffande såväl miljöhänsyn som tillväxt och
drivning, för att få ekonomiskt underlag för skogliga skötselåtgärder
 Tillgängliga skogar för rekreation och pedagogik
 Bevarad och utvecklad biologisk mångfald och skogliga ekosystemtjänster med en
strävan mot ett hyggesfritt skogsbruk.
 Markreserv för eventuell framtida exploatering

Riktlinjer
Skogspolicyn har sin utgångspunkt i följande övergripande riktlinjer:
Region Gotlands gemensamma Vision för år 2025, med de grundläggande
värderingarna delaktighet, förtroende och omtanke. Målen som anges är till exempel att
gotlänningarna har bra hälsa, att vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor
samt att ha ett rikt och tillgängligt kultur- och friluftsliv. Utöver detta finns flera mål inom
ekologisk hållbarhet, med säkrad vattentillgång och minskat klimatavtryck. Sammantaget
skall Regionen vara en föregångare och Visionen skall bidra till att utveckla Gotland som
ekokommun.
Begreppet hållbarhet inkluderar ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner.
Regionens relativt lilla skogsinnehav är av begränsad betydelse för regionens långsiktigt
hållbara ekonomi. Skogsinnehavets betydelse för den ekologiska och sociala dimensionen
av hållbarheten är däremot större, särskilt i tätortsnära lägen. Detta innebär att Region
Gotland prioriterar värden som hög tillgänglighet, biologisk mångfald och social hållbarhet
i sina skogar.
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Region Gotlands Miljöprogram, fastställt av regionfullmäktige 2015-11-23, anger att
Region Gotland ska sköta sin tätortsnära skog för att gynna tillgänglighet och skogens
sociala värden. Skogen skall förvaltas med största möjliga miljöhänsyn och sträva efter ett
variationsrikt skogsbruk. En annan punkt anger även att Region Gotland ska planera för en
markanvändning och förvaltning som bidrar till att olika ekosystemtjänster2 kan bevaras
och om möjligt utvecklas.

Globala mål för hållbar utveckling är 17 stycken övergripande mål framtagna av FNs
medlemsländer vilka påvisar att hela vårt samhälle och vår ekonomi bygger på att vi har
ett fungerande ekosystem i botten. ”Planeten sätter ramarna, och de är inte förhandlingsbara” 3.
Mål nr 15 berör Ekosystem och biologisk mångfald. Ett av delmålen syftar till att
till år 2020 främja genomförandet av ett hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa
avskogningen, återställa utarmande skogar och kraftigt öka nybeskogningen och
återbeskogningen i hela världen.
Miljökvalitetsmålen för Gotlands län är ett samarbete med Länsstyrelsens och
Skogsstyrelsen som på ett regionalt plan följer upp nationellt övergripande mål fastställda
av Naturvårdsverket. Inom miljömålet Levande skogar rapporteras att gotländska
skogsmiljöer med höga naturvärden fortsätter att minska och att takten i bevarandeinsatser
och skötselåtgärder måste öka rejält om vi ska kunna uppnå målet. Här påtalas även vikten
av att arbeta med hyggesfria metoder och att ett varierats skogsbruk är viktigt för skogens
leverans av viktiga ekosystemtjänster. Även inom miljömålet Grundvatten av bra kvalité krävs
mycket större insatser och åtgärder än idag för att säkra tillgången på rent vatten. Andra
viktiga miljömål som direkt eller indirekt berör regionens skogsförvaltning är Myllrande
våtmarker, God bebyggd miljö samt miljömålet om Ett rikt växt- och djurliv 4
FSC Forest Stewardship Council - – regionensskogsbruk är certifierat enligt denna
standard, som rör miljöhänsyn, skogsbruk, ekonomi och internationella överenskommelser.
Skogsvårdslagen (1979:429) och skogsvårdsförordningen (1993:1096) vilka anger
ramar och grundläggande krav för hur skogsbruk ska bedrivas i Sverige. Både miljömål och
produktionsmål ska enligt nuvarande lagstiftning nås i skogsbruket. I §1 Skogsvårdslagen
står det att ”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den
uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid
skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen.”
Boverkets riktlinjer om skogsbruk vilka påtalar skogens globala betydelse för inlagring
av kol både i mark och i träd. Ett hållbart skogsbruk är en förutsättning för att detta skall
2
3
4

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till
vår välfärd och livskvalitet, till exempel pollinering, naturlig vattenreglering och naturupplevelser.
www.globalamalen.se, citat Johan Rockström
Miljökvalitetsmålen Gotland 2018. Länsstyrelsen
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fortgå. Här påtalas även hur viktigt det är att ständigt ha skog på tillväxt för att skogsbruket
inte skall leda till en negativ klimatpåverkan.
Regeringens nationella riktlinjer på till exempel grön infrastruktur, hyggesfritt
skogsbruk, anpassade arbetsmarknadsåtgärder, skogsbete, våtmarker, kulturmiljövård och
långsiktiga skydd av värdefulla skogar är några av de nationella riktlinjer som starkt
kommer att påverka vårt framtida skogsbruk. Region Gotlands ambition är att ligga i
framkant inom dessa områden.

Inriktning
Närheten till, och bevarande av väl tilltagna strövområden är viktiga faktorer för en
attraktiv region med god livskvalitet. Region Gotland har goda förutsättningar för ett
rörligt friluftsliv, inte minst i form av skogar i anslutning till tätorterna. Skogarna har ett
samhällsekonomisk värde för regionen, dels som resurs i förebyggande hälsovård, dels som
besöksmål och dels som bidrag till en attraktiv boendemiljö. Vad som upplevs som en
attraktiv, estetiskt tilltalande skog varierar dock från person till person och Region Gotland
strävar därför efter att variera utseendet i rekreationsskogarna för att erbjuda varierade
naturupplevelser.
Förstärka ekosystem
Naturens gratistjänster, ekosystemtjänsterna, ska upprätthållas och förstärkas. De ska
beaktas i planering och skötsel. För skogen är de viktigaste funktionerna vattenrening,
kollagring, näringscykler, klimatreglering, fotosyntes samt skogsprodukter som virke,
svamp och bär. Till tjänsterna räknas också biologisk mångfald och möjligheterna till
rekreation, utbildning och naturturism. I arbetet med planeringen av skötselåtgärder i
skogsinnehavet ska hänsyn tas till arbeten med grön infrastruktur. Skötseln ska medverka
till att skapa en mer stormfast skog samt ta tillvara på terrängens förutsättningar. Kemiska
bekämpningsmedel får inte användas inom skogsbruket. Så långt det är möjligt skall
inriktningen vara ett hyggesfritt skogsbruk.
Väl tilltagna skyddszoner ska sparas/främjas vid alla öppna diken, vattendrag, och
våtmarker för att minska kväve/ och kvicksilverläckage. Skogsbruksåtgärder ska så långt
som möjligt utföras på ett sådant sätt att markskador undviks.
Bevara och utveckla rekreations-, natur- och kulturmiljövärden
För regionens skogsskötsel är rekreations-, natur- och kulturmiljövärden likställda mål och
skogen ska skötas så att dessa värden bevaras, utvecklas och görs tillgängliga. Exempelvis
kan åtgärder som gynnar biologisk mångfald vidtas i samband med gallring eller
föryngringsåtgärder.
Främja historiska och ekologiska värden
Regionen ska arbeta för att bevara och främja de öppna, småskaliga natur- och
kulturmarkerna i landskapet. Skyddsvärda natur- och kulturmiljöer bevaras genom formellt
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skydd, exempelvis naturreservat. Särskild vikt läggs vid att skydda våtmarker och olika typer
av skog. Anläggning av bestånd för lövskogsproduktion bör göras inom lämpliga områden i
samband med föryngringsåtgärder.
I samband med planerade skogliga åtgärder vill Region Gotland sträva mot att främja olika
bestånds historiska och ekologiska värden. En sådan åtgärd kan exempelvis vara att i
samband med gallring avverka trädslag som inte hör hemma i äldre hamlings- och
ängsmiljöer.
Region Gotland avser att bidra till en hållbar utveckling av skogsnäringen. Inhemska växtoch djurarter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd främst genom åtgärder för
att gynna död ved, gamla träd och flerskiktade bestånd.
Skogsskötsel i ekonomisk balans
Förvaltningen av skogsinnehavet har som mål att vara ekonomiskt självbärande.
Planeringen av skogsbruket ska syfta till att skogsbrukets intäkter inom en budgetperiod
täcker samtliga omkostnader för till exempel personal, material, skötselåtgärder och
skogsvägunderhåll. Det innehav som är klassat som produktionsskog bör stå för
huvudparten av den ekonomiska intäkt som bekostar skötseln av den mer
kostnadskrävande tätortsnära samt kvarters- och parkskogen. Eventuellt överskott från
skogsförvaltningen bör återinvesteras i skogsverksamheten, exempelvis genom åtgärder för
att öka det estetiska och rekreationsmässiga värdet i tätortsnära skogsområden inklusive
insatser för att öka tillgängligheten. I dagsläget (2017) är bedömningen att Region Gotlands
totala innehav av skog klassad som produktionsskog kan bära både sina egna kostnader och
kostnaderna för tätortsnära skog samt kvarters- och parkskog. Detta förhållande ska
upprätthållas genom en tydlig dialog mellan förvaltare och markägare.
Skogsinnehavet har inget avkastningskrav i syfte att generera intäkter till Region Gotland
utöver de som behövs för den skogliga verksamheten inklusive skötselkrävande åtgärder.
Ett aktivt skogsbruk, i det skogsinnehav som i Region Gotlands skogsbruksplan klassas
som produktionsskog, är en förutsättning för att kunna uppnå denna policys intentioner
och verkställa planerade åtgärder i skog med höga rekreationsvärden.
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Zonindelning
Region Gotlands skogsinnehav delas in i tre olika skötselzoner i enlighet med den aktuella
skogsbruksplanen. Varje zonområde har sina egna förutsättningar och skötselambitioner.
Indelningen förtydligar och anger inriktningen för en långsiktig förvaltning.
Skötselzonerna är följande:
Kvarters- och parkskog
13 procent av Region Gotlands skogsmark utgörs av kvarters- och parkskog. Denna typ av
skog omger många bostäder och nyttjas ofta av närboende för rastning av hundar,
lekområde för barn etc.
Skötselriktlinjer:
I dessa skogar är huvudmålen för skogsskötseln rekreation, attraktiv boendemiljö och god
tillgänglighet. Hänsyn bör tas till:
 de behov som barn i olika åldrar har för en attraktiv närmiljö i skog och natur. Till
exempel att klätterträd, tätare snår och ris till kojor sparas.
 de natur- och kulturvärden som finns. Speciell hänsyn ska tas till gamla träd, särskilt
de långlivade arterna.
 att hålla stigarna öppna och att skogen ska upplevas som tillgänglig och trygg
genom dagsljusinsläpp och viss utblick.
Vid skötsel av skogen är målet att skapa variationsrika skogar med stor framkomlighet och
tillgänglighet. Då brukningsenheterna ofta är små och ligger nära bostäder utförs
skogsvårdsåtgärder främst motormanuellt. Människor ska kunna vistas i närområdet och
kunna fråga och diskutera med dem som utför arbetet.








Föryngring - naturlig föryngring är huvudregeln. Plantering får vidtas för att skapa
spännande variation i miljön.
Röjning - röjning bör utföras målmedvetet för ökad/bibehållen mångfald och för
bibehållen framkomlighet.
Gallring – syftar främst till att öka andel lövträd och gynna grova träd.
Föryngringsavverkning - trakthyggesbruk ska undvikas. Inga kala ytor större än
0,1 ha får skapas. Skogen sköts främst genom röjning och gallring med gynnande av
brynkaraktär och grova träd. Farliga träd undanröjs och en balanserad mängd död
ved ska eftersträvas.
Ris - vid arbete i dessa områden ska det mesta av riset tas bort för att gynna
framkomlighet och tillgänglighet i skogen.
Markskador - körskador ska minimeras. Uppkomna skador ska åtgärdas snarast.
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Tätortsnära skog
33 procent av Region Gotlands skogsmark utgörs av tätortsnära skog. Denna skog har ett
högt rekreationsvärde och här vistas många människor dagligen. Dessa områden utgörs
ofta av större sammanhängande områden än kvarters- och parkskogen. Det finns gott om
spår, stigar, kojor, och friluftsanläggningar som används av motionärer, ryttare, cyklister
eller vandrare.
Skötselriktlinjer:
I dessa skogar är huvudmålen för skogsskötseln rekreation och tillgänglighet.
Hänsyn bör tas till:
 de behov som barn i olika åldrar har för en attraktiv närmiljö i skog och natur
 de natur- och kulturvärden som finns. Speciell hänsyn ska tas till gamla träd, särskilt
de långlivade arterna
Vägar och stigar för promenad och motion underhålls för att undvika hindrande vegetation
och farliga träd. Vid skötsel av skogen är målet att skapa variationsrika skogar med stor
framkomlighet och tillgänglighet Skogsvårdsåtgärder utförs främst maskinellt. Människor
ska kunna vistas i närområdet och kunna fråga och diskutera med dem som utför arbetet.










Föryngring - naturlig föryngring ska ske i första hand. Plantering får vidtas då inga
andra lämpliga alternativ finns, denna ska då anpassas till ståndorten och gärna ske
med blandade trädslag. Markberedning får inte försämra framkomligheten.
Röjning - röjning bör utföras målmedvetet och noggrant med bibehållen
framkomlighet.
Gallring - främst används maskiner för gallring.
Föryngringsavverkning - långa omloppstider med ett kontinuerligt trädskikt ska
eftersträvas. Inga kala ytor större än 0,5 ha bör skapas. Småskalig och successiv
föryngring ska vara inriktningen. Metoder såsom luckhuggning eller skärmställning
tillämpas, beroende på lämplighet. Detta möjliggör viss ekonomisk avkastning.
Ris - vid skogsarbete i dessa områden ska huvuddelen av det grövre riset tas bort
för att behålla god framkomlighet och tillgänglighet i skogen. Vid röjning tas riset
bort främst i anslutning till välfrekventerade platser och stigar.
Markskador - körskador och andra markskador ska minimeras. Uppkomna skador
ska åtgärdas snarast.
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Produktionsskog
54 procent av Region Gotlands skogsmark är klassad som produktionsskog.
Skötselriktlinjer:
Produktionsskogen ska skötas med variation och med de trädslag och metoder som är
lämpliga för växtplatsen ifråga, kombinerat med långsiktighet och förmåga att leverera en
bra avkastning och värdeutveckling samtidigt som biologiska mångfald och
ekosystemtjänster bibehålls.
Förutom en hög miljöhänsyn tas hänsyn till förekommande stigar, leder och andra
anläggningar för friluftslivet.






Föryngring - plantering och i lämpliga fall naturlig föryngring. Metod och trädslag
avgörs av vad som är ståndortsmässigt ekonomiskt mest lämpligt. Skonsam
markberedning är tillåten dock ej i område med kända fasta fornlämningar.
Röjning - normal röjning utförs.
Gallring - främst maskinell gallring.
Föryngringsavverkning - avverkningsmetod väljs efter ekonomiska och
miljömässiga kriterier.
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Allmän ordlista
Skogsbegrepp:
Avverkning, fällning av träd. Slutavverkning, gallring m.m.
Avverkningsrester, biomassa bestående av grenar, stubbar, toppar och småträd efter avverkning
sedan industrivirke tillvaratagits.
Bestånd, samling av träd eller skogsplantor som växer inom en viss areal och som har viss likhet i
artsammansättning, ålder, diameter m.m.
Biobränsle, energibärare som härstammar från eller består av biomassa.
Bioenergi, energi som utvinns genom förbränning av biomassa vars inlagrade energi ytterst har sitt
upphov i solvärme som inlagrats i växtligheten via fotosyntesen.
Biologisk mångfald, ett uttryck för artrikedom, genetisk variation inom en art, variation mellan
naturtyper och förekomst av olika ekologiska och biologiska processer och funktioner som
upprätthålls i naturmiljön.
Biomassa, levande material med biologiskt ursprung som inte eller endast i ringa grad
omvandlats kemiskt.
Blädning, avverkningsform där beståndet hålls fullskiktat d.v.s. träd i alla diameterklasser. Kräver
skuggtåliga träd och hög bonitet.
Bonitet, en växtplats naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m3sk per ha och år.
Drivning, innefattar fällning, kvistning, kapning och mätning av träd samt skogstransport.
Fri utveckling, skogsmark som undantas från all skogsskötsel för att bevara skogsbiotoper i sitt
naturliga tillstånd.
Fröträd, träd vars fröproduktion får ge upphov till naturlig föryngring.
.
Fub, fastkubikmeter under bark. Volymen 1 kubikmeter på trädstammar exklusive topp och bark.
Grenar ingår inte.
Föryngringsåtgärd - Avverkning i syfte att åstadkomma ny skog genom skogsodling eller naturlig
föryngring.
Gagnvirke, skogsvirke av sådan dimension och beskaffenhet att det ekonomiskt kan förädlas.
Gallring, beståndsvårdande utglesning av skog under tillvaratagande av virke av sådan dimension
och beskaffenhet att det ekonomiskt kan förädlas.
Grot, förkortning för grenar och toppar. Vardaglig benämning på skogsbränsleråvara som blir över
efter gallring eller slutavverkning.
Grön skogsbruksplan, visar hur produktions- och miljömål kan förenas på en fastighet.
Hektar, ha, 10 000 kvadratmeter.
Impediment, mark vars virkesproducerande förmåga är mindre än 1 m3sk/ha och år. Område där
avverkning annat än enskilda träd är förbjudet enligt skogsvårdslagen.
M3sk, skogskubikmeter, volymen 1 kubikmeter beräknad på trädstammar inklusive topp och bark
ovan stubbskär. Grenar ingår inte.
Manuellt skogsarbete, skogsarbete med motorsåg.
Markberedning, bearbetning av skogsmark i avsikt att åstadkomma en gynnsam grobädd för frön
eller växtplats för plantor. Markberedning frilägger mineraljorden.
Markvegetationstyp, skogstyp urskild på grundval av växterna som växer i fält- och
bottenskiktet.
Naturlig föryngring, föryngring främst genom självsådd.
Omloppstid, produktionstid för en trädgeneration från sådd, naturlig föryngring eller plantering till
slutavverkning.
Produktion, från bestånd, under viss tid producerad biomassa, t.ex. stamvolym.
Produktiv skogsmark, mark som är lämplig för skogsproduktion och som inte i väsentlig grad
används för annat ändamål. Den kan producera minst 1 m3sk per hektar och år i genomsnitt under
beståndets växttid.
Rundvirke, eventuellt barkade men i övrigt obearbetat virke. Används bland annat till massa och
sågtimmer.
Röjning, Beståndsvårdande utglesning av plant- och ungskog utan att gagnvirke tas tillvara.
Skifte, sammanhängande friliggande område som utgör del av brukningsenhet.
Skogsbruksplan, planeringsunderlag för skogsbruket på en fastighet eller ett större skogsinnehav.
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Skogsmark, mark som enligt Skogsvårdslagen är lämplig för virkesproduktion (producerar
minst 1 m3sk/ha och år) och som inte i väsentlig utsträckning används till annat ändamål.
Skogsskötsel, (ibland det samma som skogsvård) uppdragning, vård och förnyelse av
skogsbestånd så att växtplatsens produktionsförmåga uthålligt nyttjas på ändamålsenligaste sätt och
med hänsyn till natur-, kultur- och övriga intressen.
Skogsvård, synonymt med skogsskötsel, åtgärder för att skapa ny fullväxt skog av god kvalitet i
någon bemärkelse.
Skogsvårdslagen, lag som reglerar användningen av skogsmark.
Skotare, ofta hjultraktor, fordon avsett för terrängtransporter av helt uppburet virke.
Skärmställning, beståndstyp som syftar till att ge en hög värdeproduktion på kvarstående stammar
från det gamla beståndet eller skydda och främja föryngring.
Skördare, skogsavverkningsmaskin som utför såväl fällning som upparbetning, vanligen med ett
enda aggregat, kallat engreppsskördare.
Slutavverkning, avverkning som i princip omfattar alla befintliga träd på en yta.
Stubbrytning, uppdragning av stubbar inklusive rotsystem vid föryngring.
Vindfälle, träd eller stam som fallit för storm eller hård vind.
Virkesförråd, volymen gagnvirke i ett bestånd eller liknande.
Åldersfördelning, skogsmarks relativa fördelning på olika åldersklasser.
Åldersklasser, klass av skogsbestånd eller enskilda träd vars gränser bestäms av åldern av
träden i beståndet
Juridiskt ramverk:
Vid skötsel av Regionens mark gäller som för alla markägare ett ramverk av olika lagar av vilka de
viktigaste berörs nedan.
Skogsvårdslagen vars viktigaste regler gäller återväxtskyldighet efter föryngringsavverkning, skydd
mot omfattande insektsangrepp, skydd för ädellövskogen och skydd av områden med höga
naturvärden. Lagen stadgar också minsta ålder för att föryngringsavverkning och anmälnings- eller
samrådsplikt för olika åtgärder.
Kulturminneslagen (KML) är den centrala lagen för kulturmiljövården i Sverige.
Lagen innehåller detaljerade bestämmelser om bland annat fasta fornlämningar, fornfynd,
byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, vissa kulturföremål samt ortsnamn. Den myndighet som
har det övergripande ansvaret är Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen på
länsnivå.
Miljöbalken (MB) är brett regelverk för hela miljöområdet. I de så kallade allmänna
hänsynsreglerna finns regler som är giltiga för all verksamhet. Härefter är det för
skogsverksamheten främst reglerna regler om naturvård om som är relevanta. Till exempel finns
regler för strandskydd och olika former av skyddade områden.
Plan och bygglagen (PBL) är en lag som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande i
Sverige. PBL innehåller bland annat bestämmelser om översiktsplaner, detaljplaner, bygglov,
byggtillsyn, "svartbyggen" och byggnadsnämndernas verksamhet. För skogsförvaltningens
vidkommande är det främst de delar av lagen som reglerar detaljplaner som är relevanta. Vikten och
förutsättningar för ett hållbart skogsbruk beskrivs i PBL KUNSKAPSBANKEN - en handbok om
plan- och bygglagen.
Fastighetsbildningslagen (FBL) reglerar bl.a. hur indelningen av marken i fastigheter får
förändras, servitutsbildning och hur marken får byta ägare. Förutom regler om olika typer av
servitut så är det främst i samband med fastighetsaffärer som lagen blir aktuell för
skogsverksamheten.
Jordabalkens sjunde till femtonde kapitel reglerar olika typer av nyttjanderätter. En nyttjanderätt
är en rätt för en person att på visst angivet sätt använda någon annans fastighet. För skogens
förvaltning relevanta nyttjanderätter märks framför allt mark- och jaktarrenden samt rättigheter för
vägars nyttjande.

12 (12)

Riktlinjer:
Vision Gotland 2025, ett regionalt utvecklingsprogram, regionens styrkort, enligt beslut
kommunfullmäktige den 18 juni 2008
Region Gotlands Miljöprogram, framtagen av ledningskontoret och fastställt av
regionfullmäktige 2015-11-23, ett övergripande styrdokument med syfte att region Gotlands
samlade verksamhet skall ge största möjliga nytta för medborgarna och samtidigt vara långsiktigt
hållbar.
Miljökvalitetsmålen för Gotlands län 2018, rapport nr 2018, ett regionalt samarbete med
Länsstyrelsens och Skogsstyrelsen som på ett regionalt plan följer nationellt övergripande mål
fastställda av Naturvårdsverket. Totalt 15 miljökvalitetsmålmed ambition att vara uppnådda till år
2020.
Globala mål för hållbar utveckling, framtagna av ledarna i FNs medlemsländer, totalt 17 stycken
övergripande mål globala mål, 169 delmål och 230 globala indikationer. En överenskommelse för
hållbar utveckling.
FSC, Forest Stewardship Council, ett certifieringssystem som verkar för ett miljöanpassat och
ekonomiskt livskraftigt bruk av skogen.

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 104

TN § 104

Skogspolicy revidering

TN 2017/754
TN AU § 91

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner den reviderade skogspolicyn och överlämnar den till
regionfullmäktige för beslut.

Teknikförvaltningen tog 2017 fram en Policy för Region Gotlands skogsinnehav
vilken antogs i tekniska nämnden 2017-05-31. Denna reviderades under 2018 och en
ny version antogs och fastställdes av tekniska nämnden 2018-08-29. Denna version
återremitterades av Regionstyrelsen 2018-10-25 § 264 med krav på ett förtydligande
angående de ekonomiska förutsättningarna, nyttjanderätt/areal samt klargörande om
laglighet i avseende att lägga igen utdikningar. Teknikförvaltningen gjorde därefter en
revidering som föredrogs i tekniska nämndens arbetsutskott 2019-02-06 § 40.
Arbetsutskottet återremitterade ärendet med bland annat krav på förtydligande om
skillnad mellan produktionsskog/resursskog, alternativa formuleringar kring
begreppen hyggesfritt och markskador samt önskemål om att bifoga en budget för en
skogsskötsel i ekonomisk balans.
Teknikförvaltningen har, med ledning av regionstyrelsens och tekniska nämndens
arbetsutskotts intentioner nu valt att revidera 2017 års version och att implementera
de aktuella riktlinjer som omfattas i arbetet med en skogspolicy och en
skogsförvaltning.
Dokumentet är en övergripande policy för hur Region Gotlands arbete med att
förvalta, underhålla och utveckla sitt skogsinnehav ska bedrivas. Policyn kommer,
tillsammans med den skogsbruksplan som tidigare tagits fram för det totala
skogsinnehavet, att ligga till grund för en upphandling av en skogsförvaltare.
Region Gotland har idag ett skogsinnehav på sammanlagt 1763,5 ha produktiv
skogsmark varav ca 1117 ha återfinns inom Visby med omnejd. Den största delen av
den övriga skogen återfinns i anslutning till övriga tätorter. 13 % är klassad som
kvarters- och parkskog, 33 % är klassad som tätortsnära skog, resterande 54 % är
klassad som produktionsskog. Fastighetsförvaltningen har ett arrendeavtal med
Gotland Grönt Centrum AB som omfattar cirka 123 ha produktionsskog kring
Lövsta och där upplåtelsen avser skoljordbruk. Cirka 35 ha omfattas av naturreservat
på Region Gotlands mark men som förvaltas av Länsstyrelsen.
Utöver detta finns två naturreservat på drygt 180 hektar (inklusive vattenområde),
som förvaltas av Region Gotland och som omfattas av separata skötselplaner.
Skogsinnehavet är en viktig tillgång för rekreation, ekosystemtjänster, biologisk
mångfald, naturturism och som ekonomisk resurs. Skogspolicyn behandlar frågor så
som långsiktiga mål, avgränsningar samt skogsskötselns inriktning och riktlinjer.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 104

Skogsvårdslagen (1979:429) och skogsvårdsförordningen (1993:1096) anger ramar för
och grundläggande krav för hur skogsbruk ska bedrivas i Sverige. Både miljömål och
produktionsmål ska enligt nuvarande lagstiftning nås i skogsbruket.
§1 Skogsvårdslagen: ”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska
skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska
mångfalden behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen.”
Bedömning

Då Region Gotland skall genomföra en upphandling av skogsförvaltare på lång sikt
krävs en skogspolicy med tydliga prioriteringar och framtidsvisioner som ligger i linje
med bland annat Gotlands gemensamma Vision för år 2025, Miljöprogram för
Region Gotland samt med FNs globala miljömål för hållbar utveckling. Detta
kommer att ge förbättrade rekreationsvärden för allmänheten, ökade pedagogiska
värden för barn och ungdomar, tryggare närmiljöer samt stärkta ekologiska värden.
Det kommer även att främja en god ekonomisk förvaltning av en resurs som i
dagsläget står helt outnyttjad.
En policy är viktig för att bevara och förstärka skogens attraktionskraft och unika
naturvärden. Region Gotlands skogar utgör en långsiktig resurs för regionens
innevånare och är också viktig för bland annat besöksnäringen.
I dagsläget har Teknikförvaltningen ej resurser eller kompetens att tillhandahålla
annan skogsskötsel än direkta akutåtgärder, exempelvis träd som hänger eller har
ramlat över promenadstigar. Något som kan innebära stora kostnader till exempel
efter en kraftig storm. Det finns dock ingen budget avsatt för detta så alla
skogskostnader innebär ett underskott för Teknikförvaltningen. Detta har medfört
att skötseln av regionens skogsinnehav idag är eftersatt vilket genererar påtryckningar
exempelvis från allmänheten och ålägganden från Skogsstyrelsen utifrån
skogsvårdslagen. En annan aspekt är att stormfälld skog som ej omhändertas kan
vara förenat med stora risker, speciellt i tätortsnära områden där allmänhet och barn
vistas.
Då huvuddelen av skogsinnehavet ligger i Visby med omnejd eller i anslutning till
tätorter så syftar stora delar av skötselinsatserna till att siktröja sly och buskskikt,
något som är kostsamt och som inte genererar några intäkter. Den skog som finns
utöver den tätortsnära är mycket utspridd över hela Gotland med ett mycket stort
antal skiften vilket även innebär svårigheter att tillämpa ett effektivt skogsbruk.
Policyns ekonomiska konsekvenser och ambition är att skapa en skogsförvaltning
och en skogsskötsel i ekonomisk balans; där kostnaderna för skogsförvaltningen
motsvarar intäkterna. Skogssällskapet har tidigare gjort en beräkning som redovisat
att detta scenario är fullt möjligt. Denna beräkning är däremot inte ett beställt arbete
från regionen och därmed inget officiellt beslutsunderlag. Att skogsinnehavet skulle
ge en ekonomisk avkastning utöver detta bedöms i nuläget som osannolikt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
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Isabel Enström (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner den reviderade skogspolicyn och överlämnar den till
regionfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Skogspolicy reviderad 2019-03-28
Tjänsteskrivelse 2019-03-28
Skogsbruksplan för åren 2015-2024
Vision Gotland 2025
Miljöprogram för Region Gotland 2015-11-23
Miljökvalitetsmålen för Gotlands län 2018
Globala mål för hållbar utveckling
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Skogsbruksplan
Planens namn

Region Gotland

Planen avser tiden

2015 - 2024

Fältarbetet utfört under

november 2015 till maj 2016

Planen upprättad av

Natalia Svensson

Planläggningsmetod

Okuläruppskattning
Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm
grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa
stödmätningar.

Ägarförhållanden
Ägare, 100 %

Region Gotland
Visborgsallén 19
621 81 Visby
tel: 0498-269000

Referenskoordinat (WGS84)

Lat: 57° 13' 10.56" N Long: 18° 9' 45.47" E

pcSKOG

Gotlands län, Gotland, Visby domkyrkoförs.
Region Gotland Id: 98001926

Utskriven: 2019-01-09

Sammanställning över fastigheten
Prod.

Markanvändning

hektar

%

Produktiv skogsmark

1763,5

53

193,2

6

Myr/kärr/mosse

28,0

<1

Berg/Hällmark

246,7

7

Inäga/åker

291,5

9

82,7

2

719,0

22

Hänsynsmark (naturreservat etc)

Väg och kraftledning (linjeavdrag)
Annat

Hänsyn
Inäga

__________
Summa landareal

150,3

Den produktiva skogsmarkens zonindelning
Kvarters och parkskog
Produktionsskog
Tätortsnära skog

Linjer

I den produktiva arealen ingår:
- ädellövskog med 42,2 ha

3324,6

Vatten

Annat

Berg

ha
227,2
961,1
575,2

%
13
54
33

m³sk
34685
114686
89301

%
15
48
37

Tillväxt
7836
34519
22337

Pr

%
12
53
35

Kv

Tä

Den produktiva skogsmarkens volymfördelning
m ³sk
Tall
203649
Gran
11398
m³sk
Löv
3920
238672
Bok
2164
Ek
2093
Cont
5
Medeltal
Björk
9851
m³sk per hektar
Asp
1074
Kl.Al
513
135
Lärk
784
Öädel
645
Sälg
58
Lind
60
Lönn
267
Ask
1711
Alm
469
Fastighetens medelbonitetFåBär m³sk per10ha

Totalt

Bonitet

är beräknad till

Avverkningsförslag
Föryngringsavverkning
Gallring
Naturvårdande skötsel

3,7
m³sk

Totalt under perioden
pcSKOG
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13082
22068
1319
36469

%
86
5
2
1
1
<1
4
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
1
<1
<1

Tall

Ask

Björk
Ek
Gran

Bok
Löv

Tillväxt
Tillväxt för perioden 2015 - 2024
beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år

Förväntad tillväxt första växtsäsongen

m³sk

6469

6701

m³sk per ha
3,8

Utskriven: 2019-01-09

Skogens fördelning på huggningsklasser
Areal

Huggningsklass
K1
K2
Röjningsskog R1
R2
Gallringsskog G1
G2
Föryngrings- S1
avverknings- S2
skog
S3
Lågproducer- E1
ande skog
E2
E3
Överstånd/Skikt
Målklass NS
Målklass NO
Summa/Medel

ha

Kalmark

8,7
4,1
10,2
65,3
616,8
141,5
573,3
91,1
10,4

Virkesförråd
Totalt
m³sk

%

m³sk
/ha

Tall Gran Björ Löv Bo Ek % Ask % Asp Lär Öäd Övrigt
% % %
%
%
%
%
% %

1
4
35
8
33
5
1

26
133
2640
77869
25466
79759
16064
2499

6
13
40
126
180
139
176
240

50
61
72
88
80
91
90
94

27
11
3
4
6
7
1

[55,6]
140,4
8
101,7
6
1763,5 100

2503
20080
11633
238672

45
143
114
135

87
57
83
85

1
3
10
5

15
6
9
1
1

3
8
2
4

50
1
1
2
1
1
1

5
4
2
2

1

8

3

1

1

1

1
3

1

5

8
1
1

1

7

2

1

Kalmark

Föryngringsavverkningsskog

K1

Obehandlad kalm ark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande
f öryngring.

S1 Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under
planperioden.

K2

Behandlad kalm ark

Röjningsskog

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
S3 Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

R1

Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2

Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende
motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G2

5
1

S2 Skog som är m ogen att föryngringsavverkas

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men
där föryngringen inte säkerställts.

G1

4
1

1

Norm al gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för
f öryngringsavverkning).

E1

Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på
grund av skada.

E2

Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3

Skog av hagm arkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål NS/NO
NS Naturvårdsmål med skötsel

Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga
åtgärd normalt är gallring.

NO Naturvårdsmål, orört

35
30

Areal %

25
20
15
10
5
0

R1

R2

G1
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G2

S1

S2

S3

Målklass NS

Målklass NO
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Skogens fördelning på målklasser
Målklass

P
PF - produktion
PF - naturvård
NS
NO
R
RF
Summa

Areal
ha
816,8
61,6
8,2
140,4
101,7
592,5
42,3
1763,5

%
46,2
3,5
0,5
8,0
5,8
33,6
2,4
100,0

Virkesförråd
m³sk
%
96975
40,6
8236
3,5
1071
0,4
20080
8,4
11633
4,9
92569
38,8
8108
3,4
238672
100,0

Tillväxt
m³sk
30310
2272
277
4002
2313
23792
1727
64693

%
46,8
3,5
0,4
6,2
3,6
36,8
2,7
100,0

Antal
avd
380
38
38
91
51
346
26
932

P

PF-p
PF-n

Impediment
ha
28,0
246,7

Myr
Berg

%
1,0
7,0

RF

NS
NO
R

Målklasser
Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:
P

Produktionsmål med miljöhänsyn
I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor,
trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva
skogsmarksareal.

PF

Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn
I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr
huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen
anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av
avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av
avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS

Naturvårdsmål med skötsel
I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt
avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när
det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO

Naturvårdsmål, orört
I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt
avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri
utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

R

Rekreation
Områden där intresset för rekreation är dominerande. Naturhänsyn tas i form av detaljhänsyn och hänsynsytor.

RF

Rekreation med förstärkt hänsyn
Kombinerat mål med ett uttalat rekreationsintresse och ett naturvårdsintresse som vida överstiger generell hänsyn.

pcSKOG
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Avverkning och tillväxt
Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.
I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.
Åldersklass
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Grundförslag
Högre alt.
Lägre alt.
Total avverkning
36 469

ha

Gallring
Barr
Löv Totalt
m³sk m³sk m³sk

20

308

119

427

58

1188

174

1362

Föryngringsavverkning
Barr
Löv Totalt
ha m³sk m³sk m³sk

Naturvårdande skötsel
Barr
Löv Totalt
ha m³sk m³sk m³sk

55

1667

341

2008

125

3993

994

4987

87

3337

541

3878

3

62

2688

167

2855

1

39

1608

122

1730

67

2758

323

3081

3

606

43

649

18

601

134

735

11

1847

26

20

584

5

589

5

768

9

295

17

312

13

8

57

5

62

51

3

1

20

21

[8]

21

570

19106

2962

0
21

40

61

12

58

183

241

1873

4

4

108

112

25

793

1

18

12

30

1732

125

1857

9

107

90

197

6088

79

6167

61

250

221

471

14

103

104

207

106

561

758

1319

1

21

[31]

1681

62

1743

22068

83

12722

360

13082

22973

23112

2246

20834

11386

1161

- högre alt.

- lägre alt.

m³sk/ha efter 10 år

- högre alt.

- lägre alt.

48 331

33 381

151

144

153

Tillväxt
I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs
Åldersklass
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Summa

Barr
m³sk

Tillväxt
Löv
m³sk

Totalt
m³sk

Areal och virkesförråd efter 10 år
ha

77,8

m³sk

m³sk/ha

239

58

297

13,6

1891

622

2513

13,2

450

34

3247

474

3721

56,3

4158

74

4978

892

5870

74,3

7226

97

7503

1193

8696

102,1

14480

142

6260

813

7073

171,5

24776

144

4497

341

4838

140,5

23732

169

3566

287

3853

107,5

18783

175

3810

846

4656

87,6

17507

200

2245

244

2489

118,4

21557

182

2121

263

2384

68,1

10943

161

3774

290

4064

81,7

12191

149

12635

560

13195

628,2

100414

160

206

322

528

22,7

2691

119

441

74

515

57413

7279

64692

pcSKOG

Län: Gotlands län Kommun: Gotland Församling: Visby domkyrkoförs.
Region Gotland Id: 98001926

7988
1763,5

266896

151

Utskriven: 2019-01-09

Kommentarer till Region Gotland
Fastighetskommentarer Region Gotland 1:1
Belägenhet och innehav
Region Gotlands skogsbruksplan innefattar 330 inventerade fastigheter. Skogsinnehavet sträcker sig från Burgsvik
i söder till Fårö i norr. Andelen produktiv skogsmark är 1 764 ha av en total landareal på 3 324 ha. 16 fastigheter är
endast inägomark.
Zonindelningen är fördelad på följande sätt:
Kvarters- och parkskog 228 ha/ 13 %
Tätortsnära 575 ha/ 33 %
Produktionsskog 961 ha/ 54 %
Allmänt
I fastighetskommentarerna tas det övergripande skogstillståndet upp med bland annat medelbonitet, fördelning
mellan ägoslag och virkesvolym. Innehavets tillväxt och avverkningsförslag följer vidare. Rubriken Skötselråd tar
upp bland annat kontinuitetsskogsbruk och skogsinnehavets övergripande skötseltillstånd. Förklaringar av kartan
tas upp för att underlätta tolkning. Naturhänsyn och avsatta naturvårdsareal följer vidare. Förslag på fastigheter
som kan avyttras har en egen rubrik. Sedan följer en kommentar om fastighetsgränserna. Avslutningsvis tar Övriga
kommentarer upp övergripande kommentarer och iakttagelser. Skötselråd och närmare beskrivning av områden
med större skogsinnehav finns under egna rubriker. Följande tätorter med omnejd beskrivs separat:
Visby
Klintehamn
Hemse
Slite
Kvarnåkershamn
Skogstillstånd
Medelboniteten är beräknad till 3.7 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten till 3.7 m³sk/ha och år.
Medelboniteten för Gotland är 3,8 m³sk/ha och år. Detta visar på medelbonitet för innehavet. Den löpande tillväxten
ligger på en bra nivå tack vare en relativt hög andel gallringsskog. Skogsmarken är okuperad till kuperad med frisk
till blöt markfuktighet. De friska markerna dominerar. Inägomark uppgår till 295.5 ha, myrimpediment till 28 ha,
bergimpediment till 246.6 ha, hänsynsmark (naturreservat etc) 193 ha och övrig areal ( byggnadstomter, gräsytor,
vägar etc) 801.1 ha. Virkesförrådet är uppskattat till totalt 238 770 m³sk vilket ger 135 m³sk/ha. Medelvirkesförråd
på Gotland är 108 m³sk/ha så virkesförrådet ligger över medel. Ser man till skogens åldersklassfördelning är den
relativt jämn mellan åldrarna 15-115. Äldre skog över 120 år är grovt överrepresenterat.
Tillväxt och avverkning
Tillväxten är beräknad till 6 471 m³sk/år under 10-års perioden vilket motsvarar 3.7 m³sk/ha och år. I skötselplanen
är 36 495 m³sk föreslaget till avverkning och förhållandet mellan föryngringsavverkning och gallring är ca 65/35. Det
finns ett svagare eller hårdare alternativ till avverkning beroende på egna intressen, behov och konjunktur.
Skötselråd
Region Gotlands skogar är mycket varierande från hällmarksskog till högproduktiv skogsmark. Detta gör att
skötseln och åtgärder måste anpassas efter hur naturen ser ut och har förmåga att producera. Ännu viktigare i
skötseln av skogarna är det stora rekreationsvärdet som finns för Gotlands befolkning och dess besökare. Detta
stora behov av rekreationsmöjlighet gör att en skötselinriktning mot kontinuitetsskogsbruk ligger i tiden.
Kontinuitetsskogsbruk eller hyggesfritt skogsbruk innebär att marken aldrig är kal som vid konventionellt
trakthyggesbruk med föryngringsavverkning som vanlig åtgärd.
Avdelningar vars nästa föreslagna åtgärd är någon slags beståndsföryngring har i de flesta fall kommit upp i en hög
ålder där det är hög tid för föryngringsåtgärd. Föreslagna åtgärder delas upp i två metoder. Metoden för högre
boniteter där markens produktionsförmåga är god (>T18) är successiv avverkning. Successiv avverkning innebär att
en tät skärm ställs ut, i princip en hård gallring, där fröträden som ska föryngra nästa generation ställs ut i jämna
förband. Skärmen avvecklas stegvis med ca 7 års mellanrum lite beroende på hur föryngringen etablerat sig.
Markberedning och hjälpplantering fungerar som komplementåtgärder. Metoden för lägre boniteter (<T18) är
luckhuggning. Vid lägre boniteter är det viktigt att luftfuktigheten bibehålls och att ljusinsläppet inte blir för stort
eller för litet. Luckhuggning kan därför vara en metod som lämpar sig. Luckorna utvidgas efter hand när
föryngringen är fullgod. Åtgärden kan kompletteras med markberedning om det bedöms som gynnsamt och
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hjälpplantering vid behov. Luckhuggning som åtgärd fungerar även bra på högre boniteter. Då kan den ekonomiska
förtjänsten eventuellt bli lägre på grund av högre avverkningskostnader. Successiv avverkning med skärm kan även
i vissa fall implementeras på svagare boniteter.
Om de under planperioden föreslagna föryngringsåtgärderna utförs kommer virkesförrådet om tio år ligga på 151
m³sk/ha. De föryngringsavverkningar som angetts som alternativ ger ett virkesförråd på 144 m³sk/ha. Båda
alternativen ger ett högre medelvirkesförråd än dagens. Detta beror på att uppfattningen under arbetets gång var att
en alltför intensiv avverkningstakt inte verkar rimlig under nya förvaltningens första 10-årsperiod. Utan att det får
komma successivt.
Gallringsbestånden har generellt sett en kontinuerlig skötsel där gallringar har genomförts på de produktiva
delarna. Desto lägre gallringsfrekvens är det på de bestånden på lägre boniteter. Här är åtgärdsbehovet stort.
Flertalet äldre gallringsbestånd har föreslagits att gallras för att öka dimensionerna och därmed volymen.
Röjningsbehovet är varierande och bör åtgärdas där det finns behov. Enstaka kalavverkade bestånd är
markberedda och ska planteras. Avdelning 120:910 bör planteras om då lövföryngringen misslyckats.
Kartan
I kartan finns alla fastighetsbeteckningar i övre, högra delen av fastighetsgränsen. En del fastigheter är
sammanslagna av dels praktiska skäl då en del fastigheter är mycket små och även i vissa fall då bestånden
smälter samman över fastighetsgränser. Detta står antecknat i generella kommentarer och är tydligt i kartan.
Motionsspår som är välbesökta och tydligt anlagda är markerade med grönt spår. Cykelbanor har gjorts till stigar
för att skiljas från bilvägar.
Fornminnen som markerats i kartan står beskrivna under generella kommentarer. Nyckelbiotoper, naturvärden (om
delar av bestånd) och fornminnesområden är rödstreckade områden i bestånden.
Naturhänsyn
Enligt certifieringsreglerna ska minst 5 % av den produktiva skogsmarken avsättas med målet naturvård. På denna
fastighet har 8 % avsatts som NS (Naturvård Skötsel), 5.8 % som NO (Naturvård Orört), 0.5 % som PF
(Produktion Förstärkt hänsyn) och 2.4 % som RF (Rekreation Förstärkt hänsyn). Den avdelning som avsatts som
NO utgörs mestadels av sumpskog eller hällmarksskog med svag bonitet. Dessa lämnas orörda. NS-bestånden är
varierande med stor andel ädellövsdominerade och med delvis lång kontinuitet, d.v.s. beståndet har länge varit
trädbeklätt. Här kan naturvårdshuggning vara en eventuell åtgärd för att ge plats åt trädkronorna att breda ut sig
och med tiden utvecklas till evighetsträd. Produktion förstärkt hänsyn är främst relevant i bostadsnära bestånd där
hänsyn bör tas närmast bostäderna för att bevara en skogskänsla. Rekreation Förstärkt hänsyn är bestånd som
har inslag av naturvärde som ska tas hänsyn till.
Förslag på fastigheter som kan avyttras
Öja Ockes 1:12
Öja Bobbenarve 1:19 m fl (se avdelningens generella kommentarer för resterande fastigheter), (betas).
Burs Stora Gläves 2:2 (åkerskifte)
Levide Stenstugu 1:21
Fröjel Bosarve 1:18
Klinte Mölner 1:19 och 1:20
Hejdby Suderbys 1:23 och 1:25
Bro Halner 1:15
Bro Halner 1:12 (ingår dock busshållsplats S om vägen)
Othem Spillings 1:29
Othem Spillings 1:28 (åker)
Fårö Verkegards 5:1 (betas delvis)
Fastighetsgränser
Rågångarna överlag är svåra att lokalisera över hela innehavet. Dessa bör ses över och röjas upp och markeras
med rågångspinnar.
Övriga kommentarer
De tätorter eller fritidsområden som beskrivits separat har valts av den anledningen att skogsinnehavet är av
betydande storlek i dessa områden. Värt att nämnas är att även Havdhem, Stånga, Roma och Åminne har
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rekreationsområden som är välbesökta. I Sjaustru ligger en trevlig fastighet med överlag god bonitet och höga
naturvärden längs meandrande Gartarveån. Katthammarsvik och Tofta strand har inslag av både stigar och
naturvårdsintressanta områden. I Katthammarsvik nyckelbiotoper och i Tofta strand ett bestånd som gränsar till
naturreservat.
Nätet av motionsspår och stigar är väl utvecklade i de större tätorterna som Visby, Hemse, Klintehamn, Roma och
Slite. De är generellt välbesökta och nyttjade av Gotlands invånare. Allt från vardagsmotionärer till skolor till
ditresta utflyktsbesökare har visat intresse vid fältinventeringen. Det finns en entusiasm över att Region Gotland
planlägger skogsinnehavet och en allmän uppfattning om välbehövliga åtgärder på sina håll.
Visby med omnejd
Fastigheter
Visby med omnejd sträcker sig från Västerhejde i söder till Väskinde i norr. Fastigheterna som ingår är
Västerhejde Vibble 1:214, Västerhejde Vibble 1:120, Visby Visborg 1:9, Visby Djuplunda 1:1, Visby Djuplunda
1:4, Visby Langs Hage 1:6, Visby Langs Hage 1:2,
Visby Terra Nova 1:1, Visby Såpsjudaren 1, Visby Kopparslagaren 1, Visby Skrubbs 1:1, Visby Artilleriet 1:6,
Visby Artilleriet 1:33, Visby Skrubbs 1:2, Follingbo Rosendal 1:23, Follingbo Norrbys 1:36, Visby Pilhagen 1:3,
Visby Haga 1:1, Visby Gråbo 1:3, Visby Furulund 1:1, Visby Furulund 1:8, Visby Visborg 1:9, Visby Kransborren
1, Visby Östra Vi 1:13, Visby Klubbsvampen 1, Visby Bingeby 1:1, Visby Skarphäll 1:1, Visby Norr 1:1, Visby
Galgberget 1:1, Visby Galgberget 1:2, Visby Rondellen 1, Visby Rävhagen 1:3, Follingbo Norrbys 1:23, Follingbo
Norrbys 1:28, Follingbo Norrbys 1:26, Endre Bäcks 1:30, Endre Allkvie 1:1, Visby Österby 1:4, Visby Österby 1:7,
Visby Österby 1:9, Visby Österby 1:1, Visby Skogsholm 1:9, Visby Annelund 1:139, Visby Annelund 1:158,
Visby Annelund 1:141, Visby Norr 1:1, Visby Norderstrand 1:4, Visby Gustavsvik 1:19, Visby Gustavsvik 1:11,
Visby Gustavsvik 1:8, Visby Bergbetningen 1:33, Visby Gustavsvik 1:3, Visby Gustavsvik 1:1, Visby Annelund
1:71, Visby Annelund 1:72, Visby Annelund 1:73, Visby Annelund 1:150, Visby Annelund 1:39, Visby Annelund
1:45, Visby Annelund 1:44, Visby Snäckgärdet 1:33, Visby Snäckgärdet 1:32, Visby Snäckgärdet 1:28, Visby
Snäckgärdet 1:29, Visby Annelund 1:46, Visby Snäckgärdsbaden 2, Visby Snäckgärdet 1:44, Visby Annelund
1:3, Väskinde Stora Bläsnungs 1:43, Väskinde Stora Bläsnungs 1:25, Väskinde Stora Bläsnungs 1:24, Väskinde
Stora Bläsnungs 1:142, Väskinde Stora Bläsnungs 1:15, Väskinde Stora Bläsnungs 1:26, Väskinde Stora
Bläsnungs 1:19, Bro Halner 1:12, Bro Halner 1:15, Hejdeby Suderbys 1:25, Hejdeby Suderbys 1:23, Väskinde
Prästgården 1:21, Väskinde Prästgården 1:20, Väskinde Nors 1:91 och Väskinde Ringvide 1:9.
Belägenhet
Visby tillhör Visby Domkyrkoförsamling och är belägen på västra Gotland. Området utgörs av 83 skiften om 1
115,66 ha produktiv skogsmark av sammanlagt 2 052,92 ha.
Indelning
Zonindelningen är fördelad på följande sätt:
Kvarters- och parkskog 94.87 ha
Tätortsnära 368,62 ha
Produktiv skogsmark 652,18 ha.
Beskrivning
Skogsinnehavet i Visby utgörs delvis av rekreationsområden som Tätortsnära skog. Större sammanhängande,
välbesökta områden är främst Rävhagen (Visby Rävhagen 1:3), södra Svajde (Follingbo Rosendal 1:23), Nordöstra
Visborg och Södra Hällarna (Visby Visborg 1:9, Visby Djuplunda 1:1 och Visby Langs Hage 1:6) och Galgberget
(Visby Galgberget 1:1). Nätet av motionsspår är väl utvecklade i dessa områden och välbesökta. Nyanlagt
utomhusgym finns i norra delen av Visborg. Skogen är varierande från hällmarksskog till högproduktiv skogsmark.
Tall dominerar med inslag av bland annat gran, bok, ek, björk och lärk. Dessa etablerade och populära områden är
generellt sett välskötta och lättillgängliga. I Visborg vid nyanlagda Ica Arena pågick röjning och gallring vid
inventeringstillfället invid motionsspåren för att öppna upp och öka sikten och tryggheten för besökare.
Skogsinnehavet i Visby med omnejd har även områden med tydlig produktionskaraktär. Detta innefattar Österby
(Visby Österby 1:1 och 1:4), Skogsholm (Visby Skogsholm 1:9) och Visborg (Visby Visborg 1:9).
Även dessa mer skogsproduktionsinriktade områden nyttjas av befolkningen. Gallringarna är generellt sett skötta.
Anmärkningsvärda bestånd värda att nämnas i Österby är skifte 120 avdelning 893 där skogsodlingsförsök har
bedrivits. Tallarna är imponerande där gallring föreslagits för att inte produktionstakten ska avta. Ett annat bestånd
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i Österby (120:908) som skiljer sig från mängden är där silvergranen växer med grova dimensioner och
aktningsvärda höjder. Väl värda att besöka!
I området Visby med omnejd ligger naturreservaten Södra Hällarna, Galgberget och Brucebo. I skogsbruksplanen
definieras de som Hänsynsområden då Naturreservat undantas från produktiv skogsmark.
Kvarters- och parkskogarna i Visby är varierande med både tall och löv av olika slag. Flera bestånd med ädellövet
bok i centrala Visby ger ett trevligt avbrott från öns talldominans. Merparten av bestånden är välbesökta med stigar
medan andra utgör en naturfond. Flertalet små fastigheter runtom i staden är avsatta för naturvård med främst
tallförekomst med inslag av löv, ädellöv och gran. Avdelningarna har redan befintliga naturvärden eller med potential
att utveckla dem.
Skötselråd
Tätortsnära områden kräver att stor hänsyn tas till besökare vid åtgärder. Vissa områden behöver mindre insatser
som underväxtröjning för att öka sikten och tillgängligheten. Andra områden kräver större åtgärder som t ex
gallring för att skapa en skog som är välskött för både allmänheten och för att produktiviteten ska bibehållas.
Ytterligare större insatser är framförallt slutfasen eller föryngringen av ett bestånd. Att föryngra ett bestånd där
rekreationsvärdet är högt bör ske i etapper för att området alltid ska vara trädbeklätt. Därför har åtgärder som
successiv avverkning föreslagits i bestånd där marken har en god bonitet eller produktionsförmåga (>T18). Detta
innebär att en tät skärm ställs ut. En skärm är i princip en hård gallring där fröträden som ska föryngra nästa
generation ställs ut i jämna förband. Därefter markberedning för att gynna föryngringen. Allt eftersom föryngringen
kommer upp (kan kompletteras med hjälpplantering) glesas skärmen ut. Skärmen kan avvecklas när de nya
plantorna etablerats eller lämnas att avverkas vid framtida gallringar. I bestånd där boniteten är lägre (<T18) är
luckhuggning en metod som föreslagits. Vid lägre boniteter är det viktigt att luftfuktigheten bibehålls och att
ljusinsläppet inte blir för stort eller för litet. Luckhuggning kan därför vara en metod som lämpar sig. Luckorna
utvidgas efter hand när föryngringen är fullgod. Åtgärden kan kompletteras med markberedning om det bedöms
som gynnsamt och hjälpplantering vid behov.
Vid ovan nämnda åtgärder gynnas generellt löv för att skapa en mer diversifierad miljö och rikare upplevelse.
De områden som bedömts vara produktionsskog är visserligen inte lika frekvent välbesökta som de tätortsnära
men med viss aktivitet som gör det svårt att bedriva konventionellt trakthyggesbruk. Därför har huvuddelen av de
förslagna åtgärderna även i dessa områden skötselinriktning mot kontinuitetsskogsbruk. Kontinuitetsskogsbruk
innebär ett kontinuerligt skogsbruk där marken aldrig är kal som vid konventionellt trakthyggesbruk med
föryngringsavverkning som vanlig åtgärd. Övriga åtgärder som röjning och gallring kan skötas med konventionella
skogsbruksmetoder som utförs i rätt tid för att hålla god produktionsfart och högt urval.
De områden i Visby som utgör kvartersskog är mycket varierande och med varierande skötsel- och åtgärdsbehov.
Underväxtröjning har i vissa fall föreslagits för att öka tillgängligheten och sikten. Vid åtgärden kan delar lämnas
orörda för variationen skull och för att djurlivet ska finna platser nära bostadsområden. När åtgärden gallring
föreslagits är uttaget lägre än vid konventionell gallring och kan ses som naturvårdsgallring till för att skapa
öppnare miljöer. Framtida fröträd av alla trädslag som föryngrar beståndet frihuggs vid åtgärder. Föryngring sker
över en längre period där man kan sträva efter ett skiktat och varierat bestånd. Även här rekommenderas variation i
uttaget och att delar lämnas orörda.
Avdelningar som avsatts till naturvård lämnas antingen orörda för fri utveckling eller sköts med åtgärder som
naturvårdshuggning för att bl a gynna ädellöv och tallöverståndare och för att besökare lättare ska kunna nyttja
området. Underväxtröjning kan även i vissa fall rekommenderas för att öppna upp och öka tillgängligheten. Död ved
är viktigt i alla bestånd och områden. Skötseln måste dock utföras på ett sätt som är säkert för allmänheten. Träd
som fallit över stigar eller annat där de utgör en fara tillkapas och flyttas från gångstråk till sidan så de inte utgör
något hinder.
Kvartersskog avsatta för naturvård sköts med liknande åtgärder som nämnts ovan, d v s naturvårdshuggning för att
bl a gynna ädellöv och tallöverståndare och underväxtröjning.
Klintehamn med omnejd
Fastigheter
Fastigheterna i Klintehamn med omnejd består av Klinte Mölner 1:19, Klinte Mölner 1:20, Klinte Mulde 1:6, Klinte
Värsände 1:4, Klinte Robbjäns 1:64, Klinte Robbjäns 4:7, Klinte Sicklings 1:113, Klinte Sicklings 5:1, Klinte
Odvalds 1:2, Klinte Odvalds 1:26, Klinte Valle 1:72, Klinte Valle 1:209, Klinte Klause 1:5, Klinte Valle 5:6, Klinte
Loggarve 1:44, Sanda Anderse 1:16, Sanda Anderse 1:17, Sanda Anderse 1:19, Sanda Anderse 1:20, Sanda
Hemmungs 1:28, Klinte Loggarve 1:43, Klinte Mölner 1:19 och Klinte Mölner 1:20.
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Belägenhet
Klintehamn tillhör Klinte församling och ligger på sydvästra Gotland. Området utgörs av 23 skiften om 98.6 ha
produktiv skogsmark av sammanlagt 140.94 ha.
Indelning
Zonindelningen är fördelad på följande sätt:
Kvarters- och parkskog 10.04 ha
Tätortsnära 63.40 ha
Produktionsskog 67.50 ha.
Beskrivning
Klintehamns skogsinnehav är jämnt fördelat mellan produktionsskog och tätortsnära skog där rekreation är
huvudsyftet. Huvuddelen av den tätortsnära skogen finns i Klinte Valle 1:72 och Klinte Valle 1:209 . Det löper ett
motionsspår runt den södra delen. Skogen har en tydlig produktionskaraktär och har skötts med konventionella
skogsmetoder. Det finns ett nyupptaget hygge längs motionsspåret som bryter av det kontinuerligt skogsbeklädda
området. Detta bör undvikas framöver då det inte tagits väl emot av besökare i skogen. Förslagen vid
föryngringsåtgärder är, som beskrivits i de generella fastighetskommentarerna, successiv avverkning för att behålla
trädkontinuiteten. Norra och sydöstra delen av Klinte Valle 1:72 kan skötas med traditionellt trakthyggesbruk med
föryngringsavverkning, markberedning och plantering. Med undantag för 61:309 som är ett välbesökt område med
fornminnen som välbevarade och imponerande skeppssättningar. Överlag har produktionsskogarna skötts på ett
bra sätt med god tillväxt som följd. Ett annat tätortsnära område i Klintehamn är Klinte Sicklings 1:113 och Klinte
Sicklings 5:1. Området delas av väg 41 med välanvända stigar på båda sidor. Klinte Klause 1:5 är ett kvartersnära
område med trevlig skog som är uppåt 150 år gammal. Den har avsatts till naturvård. Det finns stigar och en
lekplats i utkanten. Fastigheten Klinte Värsände 1:4 ligger söderut vid kusten och här löper en strandnära stig vid
utkanten. Två nyckelbiotoper finns i östra delen. Sydvästra delen av Klinte Robbjäns 1:64 är avstängd med bom.
Naturvård finns avsatt i de flesta fastigheter. Det är främst talldominerade bestånd med varierande bonitet och
åldrar.
Skötselråd
Stor del av skogsinnehavet i Klintehamn har i dagsläget en tydlig produktionskaraktär. Eftersom vissa områden har
rekreation som mål är en skötselinriktning mot kontinuitetsskogsbruk att föredra. Kontinuitetsskogsbruk innebär
ett kontinuerligt skogsbruk där marken aldrig är kal som vid konventionellt trakthyggesbruk med
föryngringsavverkning som vanlig åtgärd. I detta fall med så tydlig produktionskaraktär med likåldriga och jämna
bestånd kan en åtgärd, när det närmar sig föryngringsfasen, vara att ställa ut en tät skärm. En skärm är i princip
en hård gallring där fröträden som ska föryngra nästa generation ställs ut i jämna förband. Därefter markberedning
för att gynna föryngringen. Allt eftersom föryngringen kommer upp (kan kompletteras med hjälpplantering) glesas
skärmen ut. Skärmen kan avvecklas när de nya plantorna etablerats eller lämnas att avverkas vid framtida
gallringar. Vid åtgärder gynnas löv för att skapa en mer diversifierad miljö och rikare upplevelse. Röjning och
gallring utförs som brukligt med jämna intervaller, vilka kan variera beroende på tillväxthastigheten. Dessa åtgärder
görs för att hålla en god produktionstakt och för att kunna rikta trädstamsurvalet mot de stammar med bäst
kvalitet. De delar av bestånden som ligger närmast motionsspåren där kan uttaget vid röjning och gallring variera.
Små partier lämnas t ex oröjda. Detta ger en känsla av variation för besökare och skapar platser för djur att ta
tillflykt till.
Avdelningar som avsatts till naturvård lämnas antingen orörda för fri utveckling eller sköts med åtgärder som
naturvårdshuggning för att bl a gynna tallöverståndare och lövinslag.
Kvartersskog avsatt för naturvård sköts med åtgärder som naturvårdshuggning för att ge plats åt kronorna och
underväxtröjning för att öka tillgängligheten.
Hemse med omnejd
Fastigheter
Fastigheterna i Hemse med omnejd består av Hemse Ocksarve 1:41, Hemse Gannarve 1:61, Hemse Asarve 3:2,
Hemse Orren *1, Hemse Asarve 1:137, Hemse Hulte 1:83, Hemse Asarve 1:137, Hemse Asarve 1:88, Hemse
Mullvalds 1:9, Hemse Asarve 1:74, Hemse Frigges 1:8 och Hemse Frigges 1:11.
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Belägenhet
Hemse tillhör Alva, Hemse och Rone församling och ligger på södra Gotland. Området utgörs av 12 skiften om
62.18 ha produktiv skogsmark av sammanlagt 143.14 ha.
Indelning
Zonindelningen är fördelad på följande sätt:
Kvarters- och parkskog 8,12 ha
Tätortsnära 37,73 ha
Produktionsskog 16,33 ha.
Beskrivning
Skogsfastigheterna i och kring Hemse är varierande och har olika mål beroende på belägenhet. Framförallt de
områden som ligger i och kring samhället där rekreation är huvudsyftet.
De två största skiftena Hemse Asarve 1:137 och Hemse Mullvalds 1:9 är områden som i dagsläget har en tydlig
produktionskaraktär. Asarve 1:137, norra delen av Hemse, genomskärs av stigar som frekvent används och ligger i
söder i anslutning till bostadsområden. Genom större delen av Mullvalds 1:9 löper det ett elljusspår. I sydöstra
delen finns en ås där gravfynd påträffats men inte återfunnits vid återinventering. På båda fastigheterna finns
avdelningar avsatta för naturvård.
Högbyäng ligger i väster som är ett karaktäreristiskt gotlandsänge med Bulhus och fornminnen som hägnader och
boplatser.
Spritt i kvarteren i Hemse ligger små områden av främst tallskog men även med inslag av löv. Vissa är välbesökta
med stigar medan andra utgör en naturfond.
Flertalet små fastigheter runtom i samhället är avsatta för naturvård med en relativt hög lövandel. Avdelningarna är
rika på undervegetation och därmed något otillgängliga men med redan befintliga naturvärden eller med potential
att utveckla dem.
Hemse Hulte 1:83 som gränsar till änget Hulte Kruppe är skog som en gång i tiden hävdats. Vackert bestånd som
kan komplettera änget.
Hemse Frigges 1:8, vid återvinningscentralen nordöst om Hemse, är till största delen produktionsinriktad. En
avdelning med skogsbete är naturvårdsinriktad.
Skötselråd
En övervägande del av skogsinnehavet i Hemse har, som nämnts, i dagsläget en tydlig produktionskaraktär.
Eftersom större delen av området besöks av boende i närheten kan en skötselinriktning mot kontinuitetsskogsbruk
ligga i tiden. Kontinuitetsskogsbruk innebär ett kontinuerligt skogsbruk där marken aldrig är kal som vid
konventionellt trakthyggesbruk med föryngringsavverkning som vanlig åtgärd. I detta fall med så tydlig
produktionskaraktär med likåldriga och jämna bestånd kan en åtgärd, när det närmar sig föryngringsfasen, vara att
ställa ut en tät skärm. En skärm är i princip en hård gallring där fröträden som ska föryngra nästa generation ställs
ut i jämna förband. Därefter markberedning för att gynna föryngringen. Allt eftersom föryngringen kommer upp (kan
kompletteras med hjälpplantering) glesas skärmen ut. Skärmen kan avvecklas när de nya plantorna etablerats
eller lämnas att avverkas vid framtida gallringar. Vid åtgärder gynnas löv för att skapa en mer diversifierad miljö och
rikare upplevelse.
Avdelningar som avsatts till naturvård lämnas antingen orörda för fri utveckling eller sköts med åtgärder som
naturvårdshuggning, luckhuggning för att bl a gynna ädellöv och tallöverståndare. Underväxtröjning rekommenderas
även för att öppna upp och öka tillgängligheten för närboende.
Högbyäng kan skötas med åtgärder som naturvårdshuggning, slåtter och bete om möjligt.
De områden i centrala delarna av Hemse som utgör kvartersskog är till viss del skiktade och olikåldriga. Här kan
selektivhuggning vara en åtgärd för att skapa en öppnare miljö och ge bättre sikt genom beståndet. Framtida
fröträd av alla trädslag som föryngrar beståndet frihuggs vid åtgärder. Föryngring sker över en längre period där
man kan sträva efter ett skiktat och varierat bestånd.
Kvartersskog avsatta för naturvård sköts med liknande åtgärder som nämnts ovan, d v s naturvårdshuggning,
luckhuggning för att bl a gynna ädellöv och tallöverståndare. Underväxtröjning rekommenderas även för att öppna
upp och öka tillgängligheten för närboende.
Området kring återvinningscentralen behandlas i planen som produktionsskog och kan skötas med konventionella
skogsbruksmetoder som röjning och gallring i rätt tid och föryngringsavverkning när beståndet är
avverkningsmoget.
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Slite med omnejd
Fastigheter
Fastigheterna i Slite med omnejd består av Boge Mojner 1:32, Boge Mojner 1:8, Boge Mojner 1:61, Othem
Vikhagen 1:1, Othem Folkparken 1, Othem Vägmarken 1:2, Othem Boken 3, Othem Granen 1, Othem Närs
1:282, Othem Närs 1:283, Othem Ugnen 3, Othem Ugnen 2, Othem Rakan 12, Othem Rakan 6, Othem Rakan 4,
Othem Rakan 8, Othem Håven 8, Othem Håven 7, Othem Håven 5, Othem Österby 1:106, Othem Capella 1,
Othem Närs 1:22, Othem Närs 16:5, Othem Spillings 1:29, Othem Spillings 1:30, Othem Spillings 1:31, Othem
Spillings 1:28 och Othem Ytings 1:45.
Belägenhet
Slite tillhör Othem-Boge församling och ligger på nordöstra Gotland. Området utgörs av 29 skiften om 68.1 ha
produktiv skogsmark av sammanlagt 134.8 ha.
Indelning
Zonindelningen är fördelad på följande sätt:
Kvarters- och parkskog 13.74 ha
Tätortsnära 24.09 ha
Produktionsskog 30.25 ha.
Beskrivning
Huvuddelen av Slites skogsmark används i rekreationssyfte. Othem Vikhagen 1:1 är ett större sammanhängande
område med motionsspår, ”scoutstuga” som skolbarnen besöker och närhet till Bogeviken. Skogen är något
varierande med övervikt mot lägre boniteter som övergår i hällmark och myrmark. Gallringsskogar varvas med
skärmbestånd där underväxt kommit upp. I ett blött område finns döda tallar som bryter av naturen på ett
intressant sätt. Othem Närs 16:5 är en fastighet med gallringsskog och öppna ytor som gör det till ett trevligt
område att besöka i rekreationssyften. Tvärs över vägen bakom bostadsområdet finns en skog där mer närboende
att vistas i. Delar av Othem Österby 1:106 har stigar och kojor. De södra och norra delarna är produktionsskog
med varierande åldrar och boniteter. Runt brukshundklubben ligger Othem Närs 1:283 med mestadels åkrar och
ett skogsparti i söder. Ett väldigt trevligt och imponerande bestånd med grova dimensioner och stigar. Även Othem
Närs 1:282 tillför rekreationsskog runt klubbhuset. I södra Slite är fastigheten Boge Mojner 1:8 mestadels betad på
de svagare partierna. En stig löper från norr till söder som leder till en gammal befästningsanläggning. I västra
kanten finns ytterligare ett fornminne som en fästning. Tre fastigheter i väster är produktionsskog med bland annat
kraftledningsstationer.
Naturvården som är avsatt är häll- och myrmarksskog.
Skötselråd
Rekreation upptar en stor del av skogsinnehavet i Slite. Vikhagen består till stor del av ett bestånd i föryngringsfas
med en skärm av äldre träd och föryngring som kommit upp. Avveckling av skärmen är nästa steg med röjning i
föryngringen som följd. Avverkning av skärm eller överståndare görs i regel före röjning vilket ger bättre
bedömningsmöjligheter av vilka stammar som tagit skada av avverkningen. Gallringsbestånden är i behov av
gallring vilket bör utföras relativt snart. Denna åtgärd görs för att hålla en god produktionstakt och för att kunna
rikta trädstamsurvalet mot de stammar med bäst kvalitet. Vid åtgärder gynnas löv för att skapa en mer diversifierad
miljö och rikare upplevelse. De delar av bestånden som ligger närmast motionsspåren där kan uttaget vid röjning
och gallring variera. Små partier lämnas t ex oröjda. Detta ger en känsla av variation för besökare och skapar
platser för djur att ta tillflykt till. Dessa ovan nämnda skötselråd gäller även för det kvartersnära området i Othem
Österby 1:106. Vidare i produktionsskogen på nämnda fastighet föreslås konventionella skötselmetoder med bland
annat röjning och gallring i tid med förstärkt hänsyn till kvartersskogsområdet. Skogsbeten kan med fördel gallras
för att gynna betet.
Avdelningar som avsatts till naturvård lämnas orörda.
Kvarnåkershamn
Fastigheter
Fastigheterna i Kvarnåkershamn består av Silte Kvarnåkra 2:1, Silte Klemette 1:6, Silte Hemdarve 2:2, Silte
Snausarve 6:31, Sproge Snoder 1:78, Silte Snausarve 6:13, Silte Snausarve 6:29 och Silte Hägdarve 1:9.
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Belägenhet
Kvarnåkershamn tillhör Havdhems församling och ligger på sydvästra Gotland. Området utgörs av 8 skiften om
69.09 ha produktiv skogsmark av sammanlagt 103 ha.
Indelning
Zonindelningen är fördelad på följande sätt:
Kvarters- och parkskog 13.51 ha
Tätortsnära 0 ha
Produktionsskog 55.57 ha.
Beskrivning
Skogsfastigheterna i Kvarnåkershamn ligger runt ett fritidsområde där avståndet till stranden är nära.
Produktionsmässigt är området relativt likartat med boniteter runt 3.3 m 3sk/ha och år. Skogen ligger i medel runt
500 meter från stranden. Gällande strandskyddet på 100 meter omfattar det fastigheten Silte Snausarve 6:31 som
avsatts som naturvårdsbestånd. Rekreationsområden, som i det här fallet är enbart kvarters- och parkskog, är
framförallt avsatta runt fritidsområden och bostäder.
Genom flera fastigheter rinner vattendrag. Snoderån förgrenas ifrån norr till söder i Storån, Kronån och Lillån.
Det största skiftet Sproge Snoder 1:78 är huvudsakligen produktionsskog. En avdelning är rekreationsskog som
ligger i närheten av fritidsområden och genomskärs av huvudvägen som går genom Kvarnåkershamn. Boniteten
varierar mellan T14-T20 med ett åldersspann på 55-125 år. Ett fornminne finns i östra delen som är en
stensättning.
Fastigheterna Silte Hägdarve 1:9, Silte Snausarve 6:29 och Silte Kvarnåkra 2:1 ligger i ett kluster intill varandra.
Det är ett varierande och gyttrigt område med många mindre avdelningar varvat av impediment som vätar och
hällmark. De flesta åldersspann finns representerade med övervikt på gallrings- och
föryngringsavverkningsbestånd. Ett fornminne som är en husgrund finns. Tre avdelningar är avsatta för naturvård
med varierande naturvärden. Lillån rinner genom området med ädellöv som växer intill.
Slite Snausarve 6:13 är till stor del berörd av närliggande tomter vilket ger klassningen kvartersnära skog. Här finns
även naturvårdsområden med fuktiga partier och kantzon till Lillån, där rikligt med buskvegetation växer.
Skötselråd
Generellt sett förekommer i dagsläget ingen aktiv skogsvårdsskötsel på skogsinnehavet i Kvarnåkershamn.
Åtgärder som röjning eller gallring är föreslagna i de flesta avdelningar, och i många fall är de relativt nära
förestående. Förslag på föryngringsavverkning finns med metoder som successiv avverkning och luckhuggning. Vid
åtgärder gynnas löv för att skapa en mer diversifierad miljö och rikare upplevelse.
Kvartersnära områden är bland annat en bostadsnära skog där underväxtröjning kan öka tillgängligheten för
närboende. Avdelning 22:107 är ett trevligt bestånd som ligger nära stranden med promenadstråk i pelarliknande
sal. Selektivhuggning föreslås som alternativ där partier öppnas upp och ger möjlighet för föryngring att etableras.
Naturvård är främst koncentrerat runt vattendragen och ett försumpat område som lämnas utan åtgärd.
Förklaringar skogsterminologi
Kvartersnära- och parkskog: Kvartersskog som nyttjas av närboende för rastning av hundar etc.
Tätortsnära skog: Skog där bedömningen är att en bredare besöksskara nyttjar området. Både lokala och ditresta
motionärer.
Produktionsskog: Skog där skötseln huvudsakligen är inriktad mot produktion.
Trakthyggesbruk: De flesta äldre träd tas ut ("kalavverkning") eller en del av träden lämnas som fröträd eller skärm.
Kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt skogsbruk): Samlingsnamn för olika skogsbrukssätt som innebär att skogen
aldrig kalhuggs.
Produktiv skogsmark: Avser skogsområden som producerar mer än en skogskubikmeter per hektar och år.
Bonitet: Ett mått på medelproduktionen under ideala förhållanden. Anges i SI, Ståndortsindex.
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Ståndortsindex (SI): Ståndortsindexet anger den höjd i meter som de grövsta träden antas kunna uppnå vid 100
års ålder. Ex T18, tall som blir 18 m vid 100 års ålder.
Trädslagsförkortningar:
T- tall
G- gran
B- björk
E- ek
F- bok
Löpande tillväxt: Tillväxten per år
Virkesförråd: Betecknar ett skogsbestånds volyminnehåll av ved. Virkesförråd anges i skogskubikmeter.
Ägoslag: Ägoslagsklassificeringen bestäms med utgångspunkt av bland annat markanvändning, markens ideala
produktionsförmåga och läge. Delas upp i:
Skogsmark
Myr
Berg
Inägomark
Övrig landareal
Vatten
Fjällbarrskog
Fjäll
Hänsynsmark
(Källa Kunskap direkt)
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 239

Åtgärdsprogram för minskning av halten
skadliga partiklar (PM10) i Visby

RS 2015/442
AU § 213

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

•

Miljö- och byggnämndens förslag till åtgärdsprogram för minskning av skadliga
partiklar (PM10) i Visby godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för
fastställande.
Regionfullmäktige ger miljö- och byggnämnden i uppdrag att svara för
programmets genomförande, inklusive nödvändig samordning och i samband
med varje ordinarie årsredovisning återrapportera till regionfullmäktige hur
arbetet fortlöper och vid behov eller minst vart sjätte år i händelse av att de
föreslagna åtgärderna inte når målet, begära att regionfullmäktige omprövar
åtgärdsprogrammet, till dess att miljökvalitetsnormen för luft i Visby
stadigvarande nås.

Mätningar av luftföroreningar i Visby har visat att miljökvalitetsnormen för partiklar
(PM10) överskrids i stort sett årligen. Som en följd av detta överlämnade Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Gotlands län 2015 ett krav om att Region Gotland måste
upprätta ett åtgärdsprogram för uppfyllandet av miljökvalitetsnormen för partiklar
(PM10).
Åtgärdsprogrammet redovisar vilka åtgärder som planeras för att sänka halterna av
partiklar samt vilka aktörer som berörs. I Visby har väghållning och vägtrafik
identifierats som de främsta källorna till de höga halterna och ansvaret för åtgärderna
faller således i första hand på Region Gotland, som har störst ansvar för väghållningen i Visby.
Åtgärdsförslagen kan grupperas in i två olika nivåer. Första nivån anger åtgärder som
enligt åtgärdsprogrammet bedöms vara nödvändiga och tillräckliga för att klara
miljökvalitetsnormen för PM10. Andra nivån anger åtgärder som kan bli aktuella att
genomföra om första nivåns åtgärder inte får avsedd effekt.
Kostnader för att genomföra åtgärdsprogrammet och som därmed bedöms
nödvändiga för att klara miljökvalitetsnormen beräknas uppgå till cirka 780 000
kronor i engångskostnader samt drygt 2 miljoner kronor per år i driftskostnader.
Ytterligare åtgärder, som kan sättas in om de första åtgärderna inte räcker, beräknas
NRVWDîPLOMRQHUNURQRULHQJnQJVNRVWQDGVDPWNURQRUSHUnU'HQ
största delen av kostnaderna ligger under tekniska nämndens ansvarsområde.
forts

40 (63)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 239 forts
RS 2015/442

Miljö- och byggnämnden har i en skrivelse till regionstyrelsen begärt ett förtydligande
kring vilket ansvar nämnden har för programmets genomförande, inklusive samordning, uppföljning och återkommande revideringar. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att regionfullmäktige ger miljö- och byggnämnden detta uppdrag och
tillskjuter nämnden nödvändiga resurser.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi)
Feministiskt initiativ anser att planen saknar förslag på åtgärder för minskade
trafikflöden och förslag på införande av miljözoner.
Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden 2019-05-22 § 119
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-16

41 (63)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse
RS 2015/442
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Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Åtgärdsprogram för minskning av halten skadliga partiklar
(PM10) i Visby
Förslag till beslut



Miljö- och byggnämndens förslag till åtgärdsprogram för minskning av
skadliga partiklar (PM10) i Visby godkänns och överlämnas till
regionfullmäktige för fastställande.



Regionfullmäktige ger miljö- och byggnämnden i uppdrag att svara för
programmets genomförande, inklusive nödvändig samordning och i samband
med varje ordinarie årsredovisning återrapportera till regionfullmäktige hur
arbetet fortlöper och vid behov eller minst vart sjätte år i händelse av att de
föreslagna åtgärderna inte når målet, begära att regionfullmäktige omprövar
åtgärdsprogrammet, till dess att miljökvalitetsnormen för luft i Visby
stadigvarande nås.

Sammanfattning

Mätningar av luftföroreningar i Visby har visat att miljökvalitetsnormen för partiklar
(PM10) överskrids i stort sett årligen. Som en följd av detta överlämnade
Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Gotlands län 2015 ett krav om att Region
Gotland måste upprätta ett åtgärdsprogram för uppfyllandet av miljökvalitetsnormen
för partiklar (PM10).
Åtgärdsprogrammet redovisar vilka åtgärder som planeras för att sänka halterna av
partiklar samt vilka aktörer som berörs. I Visby har väghållning och vägtrafik
identifierats som de främsta källorna till de höga halterna och ansvaret för åtgärderna
faller således i första hand på Region Gotland, som har störst ansvar för
väghållningen i Visby.
Åtgärdsförslagen kan grupperas in i två olika nivåer. Första nivån anger åtgärder som
enligt åtgärdsprogrammet bedöms vara nödvändiga och tillräckliga för att klara
miljökvalitetsnormen för PM10. Andra nivån anger åtgärder som kan bli aktuella att
genomföra om första nivåns åtgärder inte får avsedd effekt.
1 (7)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/442

Kostnader för att genomföra åtgärdsprogrammet och som därmed bedöms
nödvändiga för att klara miljökvalitetsnormen beräknas uppgå till cirka 780.000
kronor i engångskostnader samt drygt 2 miljoner kronor per år i driftskostnader.
Ytterligare åtgärder, som kan sättas in om de första åtgärderna inte räcker, beräknas
kosta 3,5−4 miljoner kronor i engångskostnad samt 650.000 kronor per år. Den
största delen av kostnaderna ligger under tekniska nämndens ansvarsområde.
Miljö- och byggnämnden har i en skrivelse till regionstyrelsen begärt ett förtydligande
kring vilket ansvar nämnden har för programmets genomförande, inklusive
samordning, uppföljning och återkommande revideringar.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige ger miljö- och
byggnämnden detta uppdrag och tillskjuter nämnden nödvändiga resurser.

Ärendebeskrivning

Att luften vi andas är hälsosam regleras inom EU med luftkvalitetsdirektivet
(2008/50/EG), implementerad i svensk lag i miljöbalkens femte kapitel i form av
miljökvalitetsnormer (MKN). 2010 trädde en ny förordning och föreskrift i kraft,
Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) respektive Naturvårdsverkets föreskrifter
om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9).
Halten partiklar i luften kan beskrivas på olika sätt. PM10 är ett samlingsmått på
vikten av partiklar upp till 10 m stora i en kubikmeter luft. Partiklarna är således
upp till 0,01 millimeter stora och osynliga för ögat.
Partikelhalten är en av tretton parametrar som förordningen reglerar. Det
föreliggande åtgärdsprogrammet gäller bara PM10. Övriga gränsvärden inom
miljökvalitetsnormen för luft överskrids inte i Visby.
PM10 har två gränsvärden. Ett avseende dygnsmedelvärde som får överskidas upp till 35
gånger under ett kalenderår samt ett annat gränsvärde avseende årsmedelvärde som är
absolut. Båda gränsvärdena måste klaras.
Att halterna av PM10 var höga i Visby upptäcktes vintern/våren 2002/03. Nya
mätningar utfördes när den nya förordningen trädde i kraft 2010. Resultatet
föranledde dåvarande Miljö- och hälsoskyddsnämnden att enligt med 30 § i
luftkvalitetsförordningen underrätta Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket uppmanade då Region Gotland att fortsatta mätningarna, vilket
inleddes 2013. Eftersom mätningarna visade på återkommande överskridanden av
gränsvärdena för PM10, bedömde Naturvårdsverket att det förelåg behov av ett
åtgärdsprogram och rapporterade detta till Länsstyrelsen i Gotlands län för fortsatt
handläggning. Efter diskussioner mellan Länsstyrelsen och Region Gotland fick
Region Gotland 2015-06-23 i uppdrag att upprätta ett åtgärdsprogram. Dåvarande
ledningskontoret överlämnade omgående ärendet till miljö- och hälsoskyddsnämnden
i enlighet med nämndens ansvarsområden.
Ledningskontoret tog hösten 2015 initiativ till en förvaltningsövergripande
projektgrupp bestående av representanter från berörda förvaltningar
(samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen och ledningskontoret). Arbetet
startade med fokus på kunskapsuppbyggnad, tester och mätningar/analyser.
Exempelvis gjordes försök med olika dammbindande metoder. Därefter startade
arbetet med upphandling av tekniskt expertstöd, simuleringar och framtagandet av
själva åtgärdsprogrammet.
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Ett åtgärdsprogram ska beskriva hur en berörd stad/kommun kommer att agera för
att uppfylla miljökvalitetsnormen. Åtgärderna kan gälla många aktörer, även statliga i
form av exempelvis Trafikverket. Enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477) ska ett
förslag till åtgärdsprogram samrådas med alla som kan tänkas vara berörda av de
åtgärder som kan vara aktuella. Enligt samma förordning ska åtgärdsprogrammet
fastställas av fullmäktige i respektive kommun. Efter fastställande sker överlämning
till Naturvårdsverket.
Systemet bygger på att olika åtgärder identifieras, genomförs och rapporteras så att
programmet kan revideras så länge behov finns, med ett intervall på som längst fyra
år. Detta arbete ska pågå tills kontrollmätningar visar att miljökvalitetsnormen för
luft uppnås. Undfallande att inte klara miljökvalitetsnormerna kan resultera i
betydande böter. Bötesbeloppet fastställs av EU och svenska staten åläggs betala.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkände samrådsversionen av åtgärdsprogrammet
2018-06-19 (MHN § 49). Samrådet genomfördes mellan 2018-06-25 och 2018-09-30.
Samråd med allmänheten skedde genom kungörelse i GA/GT. Särskilt samråd
skedde med tekniska nämnden, byggnadsnämnden, regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden, Naturvårdsverket, Trafikverket, Länsstyrelsen i Gotlands län,
Astma och allergiföreningen, Naturskyddsföreningen Gotland, Friluftsfrämjandet,
Motormännen Gotland, Företagarna, Svenskt näringsliv Gotland, Visby centrum,
samt NTF.
Under samrådet inkom sju yttranden. Många av de synpunkter som framkom under
samrådet ledde till ändringar i åtgärdsprogrammet. Den nya miljö- och byggnämnden
godkände slutligen förslaget till åtgärdsprogram 2019-05-22 (MBN § 119), varvid det
överlämnades till regionstyrelsen för vidare fastställande av regionfullmäktige.
Inför regionstyrelsens behandling av ärendet är det viktigt att också diskutera vilken
nämnd som ska ansvara för att programmet genomförs, följs upp, återrapporteras
och revideras.
Frågan väcktes av dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN § 70), som
2017 tillskrev regionstyrelsen för att få vägledning och tydliggörande i frågan kring
framtida ansvar, hantering och finansiering av åtgärdsprogrammet för bättre luftmiljö
i Visby. Nämnden menar att denna typ av arbete inte bör ligga på en nämnd med
begränsad rådighet över de åtgärder som behöver utföras, eftersom det inte kan
anses ändamålsenligt. Nämndens skrivelse biläggs i sin helhet och diskuteras under
”bedömning”.
Bedömning

För närvarande finns nio svenska kommuner med på listan över överskridanden när
det gäller miljökvalitetsnormen för luft i Sverige. I åtta av fallen gäller
överskridandena kväveoxider. Gotland är tillsammans med Uppsala de enda
kommunerna i landet som överskrider miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10.
Det går inte med hundraprocentig säkerhet säga varför Visby har fler
gränsvärdesöverskridanden för partiklar än exempelvis de tre storstadsregionerna.
Huvudteorin är att partiklarna uppkommer i gatumiljön och i första hand har med
trafik, vägbeläggning och halkbekämpningsmaterial att göra. Under utredningsarbetet
har ingenting väsentligt framkommit som tyder på att det finns en stor, oidentifierad
annan källa som kan förklara förekomsten.
Gotland har en kalkberggrund och använder därför i varierande grad kalkbaserade
material till halkbekämpning och som ballast i vägbeläggningen. När det gäller
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slitlager för asfalten har dock olika vägsträckor olika kvalitetskrav, varför även andra
mineral förekommer. Det finns goda skäl att anta att kalkstenen steg för steg
finfördelas av fordons däck, en process vars hastighet är beroende av en mängd
variabler som väderlek inkl. nederbörd, fordonsmängd och -hastigheter, andel fordon
med dubbdäck, andelen tung trafik, körstil etc.
Teorin stödjs av de analyser som gjorts av partikelfiltren, som visar att kalk är den
dominerande beståndsdelen. Det kan jämföras med analyser av de skadliga
partiklarna i exempelvis Stockholm som visar på en obetydlig andel kalk. Tyvärr finns
inte så mycket referensdata på kombinationen av just kalkmaterial, vägtrafik och
slitage, vilket försvårar beräkningar och antaganden. För ytterligare fördjupning i
ämnet hänvisas till åtgärdsprogrammet, s. 6−14.
Miljö- och byggnämnden menar att det är av största vikt att miljökvalitetsnormen för
PM10 klaras i Visby och bedömer att åtgärdsprogrammet är nödvändigt för detta.
Med största sannolikhet kommer föreslagna åtgärder enligt första nivån att reducera
halterna av PM10 till en nivå så att miljökvalitetsnormen underskrids.
Nämnden påminner om att det finns bevisade samband mellan höga halter av PM10
och allvarliga negativa hälsoeffekter. Det finns dessutom en juridisk/ekonomisk sida
av problematiken i och med att Sverige riskerar att dras inför EU-rätten och dömas
till betydande böter om inte åtgärder sätts in som leder till att gränsvärdena klaras.
Som ett tredje tungt argument lyfter nämnden också fram den synnerligen viktiga
aspekten att miljökvalitetsnormen för luft måste uppfyllas om framtida
utbyggnadsplaner i Visby ska kunna förverkligas. Om detta inte kan visas på ett
trovärdigt sätt vid varje detaljplaneläggning, finns en uppenbar risk att länsstyrelsen
regelmässigt kommer ha synpunkter på detaljplaner i Visby, eftersom dessa allt som
oftast förväntas generera mer trafik i de lägen där trafiksituationen redan är liknande
den vid mätpunkten. Förenklat kan sägas att större delen av Visbys
genomfartsgatusystem redan uppvisar denna likhet. En simulering av hur omfattande
partikelproblematiken är i Visby finns återgiven i åtgärdsprogrammet (s. 48).
Regionstyrelseförvaltningen delar den bild miljö- och byggnämnden ger av Visbys
partikelproblematik. Utmaningen kommer bli att med säkerhet kvantifiera effekterna
av föreslagna åtgärder, göra realtidsmätningar för att få underlag till vilka åtgärder
som ger bäst effekt per satsad krona, samt – naturligtvis – få alla åtgärder
finansierade i ett kärvt ekonomiskt läge. Dessutom måste man vara beredd på att
ytterligare åtgärder kan behöva sättas in om de inledande inte ger önskad effekt.
Kostnader och finansiering

Kostnader för att genomföra åtgärdsprogrammet och som därmed bedöms
nödvändiga för att klara miljökvalitetsnormen beräknas uppgå till cirka 780.000
kronor i engångskostnader samt drygt 2 miljoner kronor per år i driftskostnader.
Ytterligare åtgärder, som kan sättas in om de första åtgärderna inte räcker, beräknas
kosta 3,5−4 miljoner kronor i engångskostnad samt 650.000 kronor per år. Den
största delen av kostnaderna ligger under tekniska nämndens ansvarsområde.
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Organisation och genomförande

Åtgärdsprogrammet har tagits fram och finansierats av miljö- och byggnämnden, i
enlighet med nämndens reglemente, antaget av regionfullmäktige 2018, § 70 (”utarbeta
de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av Region Gotland och svara för
provtagning som ålagts Region Gotland med anledning av miljökvalitetsnormer” (§4, p. 18)).
När det gäller den nu stundande fasen av genomförande, uppföljning och
återkommande revideringar konstaterar Miljö- och byggnämnden att det enligt
aktuell lagstiftning är regionfullmäktiges ansvar att fastställa det kommande
åtgärdsprogrammet och senare även revidera det med ett intervall på fyra år.
Systemet ska bygga på att olika åtgärder identifieras, genomförs och rapporteras så att
programmet vid behov kan revideras. Detta arbete ska pågå tills luftmätningar visar
att miljökvalitetsnormen för luft uppnås.
För att åstadkomma detta behöver insatser göras i en bred samverkan mellan
nämnder och andra aktörer. Uppföljningen ska syfta till att säkerställa att åtgärderna
vidtas i enlighet med åtgärdsprogrammet. Berörda nämnder bör rapportera historiska
haltdata och föreliggande års haltdata, bakgrundshalter, genomförda åtgärdsförsök
enligt åtgärdsprogrammet samt om möjligt, effekter av dessa åtgärder.
Avrapporteringen bör användas som underlag till beslut om att permanenta
åtgärderna.
Dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden menade i sitt beslut 2017 att nämnden
har begränsad rådighet över åtgärder som behöver utföras och att denna typ av
arbete därför inte anses ändamålsenligt för nämnden. I samband med att reglementet
för den nya miljö- och byggnämnden antogs 2018 avsattes heller inte några särskilda
resurser för att kunna utföra den här typen av samordningsuppgifter. Eftersom det är
regionfullmäktiges ansvar att fastställa och återkommande revidera
åtgärdsprogrammet faller det sig naturligt att regionstyrelseförvaltningen ansvarar för
samordningen, menade miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Regionstyrelseförvaltningen kan konstatera att den nya miljö- och byggnämnden
efter sammanslagningen vid årsskiftet 2018/19 är Region Gotlands samlade
myndighetsnämnd inom samhällsbyggnadsområdet, med därtill hörande
ansvarsområden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. I reglementets tredje paragraf
beskrivs detta på följande sätt: ”Vidare ska nämnden förebygga och undanröja olägenheter som
kan påverka människors och djurs hälsa såväl fysiskt som psykiskt, skapa god total miljö och
därmed minska all form av ohälsa, minimera effekterna på miljön av sådana verksamheter som
kan medföra olika störningar, /…/
Det kan därför inte råda något tvivel om att uppgiften som sådan är central för
nämndens arbete. Nämnden är en myndighetsnämnd med uppgifter kring tillsyn och
åtgärdsarbete inom hela miljöområdet. Inom dess förvaltning,
samhällsbyggnadsförvaltningen, finns bred kompetens och mycket erfarenhet inom
exempelvis vatten- och luftvård. Man har vidare långt gående befogenheter att
förelägga både externa aktörer och interna förvaltningar åtgärder och i vissa fall
tilldöma viten.
Regionstyrelsen har ansvar för de flesta förvaltningsövergripande strategiska program
där syftet ofta är att konkretisera politiska ambitioner kring utvecklingen av hela eller
delar av det gotländska samhället. I dessa fall är det naturligt att dess förvaltning,
regionstyrelseförvaltningen, också ansvarar för samordning, uppföljning,
rapportering till regionstyrelsen/regionfullmäktige.
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Den väsentliga skillnaden mot föreliggande åtgärdsprogram är att det inte är
strategiskt utan operativt; det är helt och hållet inriktat på en rad handfasta åtgärder
som ska genomföras av i första hand teknikförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det kan därför inte anses ändamålsenligt att förlägga
ansvaret för samordningen av arbetet på en tredje nämnd, regionstyrelsen.
Regionfullmäktige fastställer åtgärdsprogrammet för att ge programmet högsta
möjliga lokala legitimitet, viktigt inte minst för åtgärdernas finansiering. Samordning
och ansvaret för uppföljning bör enligt närhetsprincipen utföras av den nämnd som
ansvarar för åtgärdsprogrammets framtagande. Detta kan behöva förtydligas vid
nästa revidering av miljö- och byggnämndens reglemente liksom i
åtgärdsprogrammet (s. 25).
Beslut om åtgärdsprogrammet ska omprövas fattas av regionfullmäktige vid ”behov
eller minst vart sjätte år” (åtgärdsprogrammet, s. 25). Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att Miljö- och byggnämnden rapporterar årsvis till regionfullmäktige,
förslagsvis i form av en bilaga till nämndens ordinarie verksamhetsberättelse.
Ur ekonomisk synvinkel är det viktigt att regionfullmäktige ställer de resurser till
förfogande som tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden kommer behöva för
att genomföra åtgärdsprogrammet och att miljö- och byggnämnden erhåller
nödvändiga resurser även för samordningsarbetet. Dessa medel äskar nämnderna via
den vanliga budgetprocessen.
Beslutsunderlag

− MHN § 70, 2017. Ansvar och finansiering av åtgärdsprogram för PM10.
− MBN § 119, 2019. Antagande av åtgärdsprogram för PM10.
− Åtgärdsprogram för minskning av skadliga partiklar (PM10) i Visby,
ärendenummer MBNV 2019-2745, 2019-05-22.
− Åtgärdsprogram för minskning av halten skadliga partiklar (PM10) i Visby.
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse RS 2015/442, 2019-08-02.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
MBN-reg
TN-reg
Länsstyrelsen i Gotlands län
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Bilagor
1.

MHN § 70, 2017. Ansvar och finansiering av åtgärdsprogram för PM10.

2.

Åtgärdsprogram för minskning av skadliga partiklar (PM10) i Visby, ärendenummer MBNV
2019-2745, 2019-05-22.
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Sammanträdesdatum 2019-05-22

MBN § 119

MBN § 119

Antagande av åtgärdsprogram för PM10

MBN 2019/5434

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland, föreslår regionfullmäktige att besluta
följande:
fastslå förslag till åtgärdsprogram för PM10
avsätta de medel i budgeten som krävs för att genomföra åtgärdsprogrammet
ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att vara samordnande i uppföljning av
åtgärdsprogrammet

Sammanfattning

Mätningar av luftföroreningar i Visby har visat att miljökvalitetsnormen för partiklar
(PM10) överskrids i stort sett årligen. Till följd av detta överlämnades ett krav år
2015 om att upprätta ett åtgärdsprogram av Naturvårdsverket via länsstyrelsen i
Gotlands län, för uppfyllandet av miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10).
Region Gotland har ansvarat för att ta fram åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet
redovisar vilka åtgärder som avses att genomföras för att sänka halterna av
partikelhalterna (PM10) samt vilka aktörer som berörs. I Visby har väghållning och
vägtrafik identifierats som de främsta källorna till de höga halterna, och ansvaret för
åtgärderna faller således i första hand på Region Gotland, som innehar det största
ansvaret för väghållningen.
Åtgärdsförslagen kan grupperas in i två olika nivåer. Första nivån anger åtgärder
(åtgärder för att bygga upp kunskapsunderlaget samt operativa åtgärder) som enligt
åtgärdsprogrammet bedöms vara nödvändiga och tillräckliga för att klara
miljökvalitetsnormen för PM10. Andra nivån anger åtgärder som kan bli aktuella att
genomföra om tidigare åtgärder inte får avsedd effekt.
Resuspensionen, uppvirvlingen av partiklar från Visbys gator är den troliga orsaken
till överskridande av miljökvalitetsnormen för luft. För att reducera resuspensionen
kan utgångspunkten för åtgärder vara en eller en kombination av de vanliga
åtgärderna: hastighet, dubbdäcksandel, städning och/eller dammbindning. Utöver det
kan också vägbeläggningen vara en bidragande orsak, med porösa stenmaterial, samt
användning av porösa stenmaterial för halkbekämpning, som ökar den
resuspenderbara fraktionen.
En behovsbedömning utfördes för att utreda om förslaget till åtgärdsprogram
innebär en betydande miljöpåverkan. Utifrån framtagna åtgärder gör Region Gotland
bedömningen att åtgärdsprogrammet inte medför en betydande miljöpåverkan och
därför krävs inte någon miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Som uppföljning kommer Region Gotland, efter upprättande av åtgärdsprogrammet,
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MBN § 119

att följa upp luftkvalitetssituationen med kontinuerliga mätningar. Uppföljningen
syftar bland annat till att analysera genomförda åtgärders effekt. Region Gotland
kommer att övergå till en mätmetod med finare tidsupplösning och mätning i realtid.
Uppföljningen kommer också att kompletteras med indikativa mätningar genom en
typ av instrument som också ger realtidsdata, med syftet att erhålla större kunskap
om hur mycket den regionala bakgrunden och det lokala bidraget bidrar till
överskridanden av miljökvalitetsnormerna.
Bedömning

Miljö-och byggnämnden bedömer att åtgärder enligt åtgärdsprogrammet är
nödvändiga för att klara miljökvalitetsnormen för PM10. Med största sannolikhet
kommer föreslagna åtgärder enligt första nivån att reducera halterna av PM10 till en
nivå så att miljökvalitetsnormen underskrids. Det är av största vikt att
miljökvalitetsnormen klaras i Visby. Det finns bevisade samband mellan höga halter
av PM10 och negativa hälsorelaterade effekter. Dessutom med tanke på att Sverige
riskerar att dras inför EU-rätten med anledning av bl.a. överskridanden i Visby, är det
högst angeläget att sänka partikelnivåerna.
Gotland har speciella förhållanden jämfört med andra svenska städer med samma
problem. Det som skiljer sig mest är att Gotland har en kalkberggrund och använder
kalkbaserade material till väghållning och vägkonstruktion. I dessa sammanhang finns
det inte så mycket referensdata på kalkmaterial, vilket försvårar beräkningar och
antaganden. Men det finns goda skäl att anta att kalkmaterialet finfördelas till små
skadliga partiklarna som ingår i miljökvalitetsnormen. Analyser som har gjorts av
partiklarna visar att kalk är den dominerande beståndsdelen. Detta kan jämföras med
analyser av skadliga partiklarna i t.ex. Stockholm som visar på en obetydlig andel
kalk.
Miljö- och byggnämnden föreslår åtgärder för att sänka partikelhalterna i Visby.
Problemet med att det i sammanhanget inte finns jämförbar referensdata gällande
kalkmaterial, gör att det är svårt att med säkerhet kvantifiera effekterna av föreslagna
åtgärder. Men bedömningen görs att det med föreslagna åtgärder går att klara
miljökvalitetsnormen. Ytterligare åtgärder kan sättas in om inledande åtgärder inte
ger önskad effekt. Uppföljning kommer att visa hur effektiva åtgärderna är.
Uppföljningen kommer även att visa vilka åtgärder som bör sättas in för att sänka
nivåerna av PM10 under den nedre utvärderingströskeln, för att på sikt kunna
upphöra med mätningarna. Att sänka halterna ner till nedre utvärderingströskeln bör
vara ett prioriterat mål även utifrån att hälsoeffekterna är påtagliga även under
gränsen för miljökvalitetsnormen.
Uppfyllandet av åtgärdsprogrammet bedöms som relevant för framtida
utbyggnadsplaner i Visby. Vid detaljplaneläggning är det viktigt att Regionen kan visa
att miljökvalitetsnorm för luft uppfylls eller med ett åtgärdsprogram kommer att
uppfyllas.
Det är viktigt att föreslagna åtgärder kan finansieras, och att detta prioriteras. Vissa
åtgärder är mer kostsamma än andra, men medel måste avsättas till de förvaltningar
och enheter som står för åtgärderna. Kostnaderna måste jämföras med vad det kostar
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samhället med den ohälsa som är effekten av höga halter av PM10. Det ska också
vägas mot risken för vite vid en fällande dom i EU-domstolen.
Åtgärdsprogrammet har tagits fram och finansierats av miljö- och byggnämnden, i
enlighet med nämndens reglemente. Men då åtgärder utifrån åtgärdsprogrammet
berör flera olika nämnder och uppföljningen av åtgärdsprogram inte är med i miljöoch byggnämndens reglemente, bedömer nämnden att uppföljningen ska ske av
regionstyrelseförvaltningen. Uppföljningen ska syfta till att säkerställa att åtgärder
vidtas i enlighet med åtgärdsprogrammet. Berörda nämnder bör rapportera till
Regionstyrelseförvaltningen. Avrapporteringen bör innehålla historiska haltdata och
föreliggande års haltdata, bakgrundshalter, genomförda åtgärdsförsök enligt
åtgärdsprogrammet samt om möjligt, effekter av dessa åtgärder. Avrapporteringen
bör användas som underlag till beslut för att permanenta åtgärderna.
Regionstyrelseförvaltningen bör även säkerställa att eventuella utbildningsinsatser
genomförs för att ge bästa förutsättningar till att miljökvalitetsnormen för PM10 kan
hållas.
Kostnader och finansiering
Kostnader för att genomföra de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet har
bedömts uppgå till 779 tusen kronor i engångskostnader samt drygt 2 miljoner
kronor per år i driftskostnader. Detta gäller de åtgärder som bedöms som
nödvändiga för att klara miljökvalitetsnormen. Övriga åtgärder som kan sättas in om
tidigare åtgärder inte räcker, beräknas kosta 3,5-4 miljoner kronor i engångskostnad
samt 650 tusen kronor per år. Den största delen av de kostsamma åtgärderna ligger
under Tekniska nämndens ansvarsområde.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Mattias Gerdin, miljöskyddsinspektör. Miljö- och
byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden, Region Gotland, föreslår regionfullmäktige att besluta
följande:
fastslå förslag till åtgärdsprogram för PM10
avsätta de medel i budgeten som krävs för att genomföra åtgärdsprogrammet
ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att vara samordnande i uppföljning av
åtgärdsprogrammet
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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Ansvar och finansiering av åtgärdsprogram för PM10

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut


Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill för vägledning och tydliggörande till
Regionstyrelsen lyfta frågan angående framtida ansvar, hantering och
finansiering av åtgärdsprogram för miljökvalitetsnorm för luft genom nedan
skrivelse.

Sammanfattning
Enhetschef Mattias Edsbagge föredrar ärendet för nämnden. En arbetsgrupp med
representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknikförvaltningen och
Regionsstyrelseförvaltningen jobbar med att ta fram en åtgärdsplan som ska kunna
presenteras för regionen till årsskiftet. Ledamot Eva Ahlin frågar om analyssvaren
kommit vilket de inte gjort berättar Mattias, han uppdaterar nämnden när dessa
inkommit.
Ordförande Isabel Enström lyfter den politiska aspekten i frågan och vill att den
återspeglas i beslutsmeningen.
Bakgrund
Av miljö och hälsoskyddsnämndens reglemente framgår att nämnden ansvarar för
Region Gotlands arbete med miljökvalitetsnormer både vad gäller framtagande av
åtgärdsprogram och åtgärdsplaner samt uppföljande arbete t ex genom provtagning.
Miljökvalitetsnormer finns inom olika ämnesområden t ex för vatten och för
utomhusluft. Miljökvalitetsnormer har sitt ursprung i EU-lagstiftningen som sedan är
implementerad i svensk miljölagstiftning. För miljökvalitetsnormer finns ett särskilt
kapitel i miljöbalken (MB kap. 5) och för miljökvalitetsnorm för luft finns en särskild
förordning framtagen, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Vid behov av
åtgärdsprogram får regeringen bestämma vilken myndighet eller länsstyrelse eller
kommun som ska ansvara för framtagande av programmet.
År 2015 gav Naturvårdverket Länsstyrelsen på Gotland i uppdrag att ta fram ett
åtgärdsprogram för arbetet med miljökvalitetsnorm för luft.
Justerare:
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Länsstyrelsen överlät samma år arbetet till Region Gotland. Eftersom ett
åtgärdsprogram ska antas av fullmäktige i den kommun som tar fram
åtgärdsprogrammet samt att åtgärdsprogrammet kommer spänna över flera nämnders
ansvarsområde organiserades arbetet av dåvarande ledningskontoret. Det bildades en
projektgrupp bestående av representanter från berörda förvaltningar(SBF, TKF, RSF).
Arbetet i gruppen har fortlöpt med fokus på åtgärder och mätningar/analyser. T ex har
försök med olika dammbindande metoder genomförts.
Arbetet har nu gått in i nästa fas som innebär framtagande av ett konkret
åtgärdsprogram. Eftersom ansvaret för luftkvalitetsnormen enligt nuvarande reglemente
ligger hos Miljö och hälsoskyddsnämnden, inhämtar för närvarande förvaltningen en
offert för framtagande av åtgärdsprogrammet. Regionens arbete och kostnader kommer
därmed hamna hos miljö och hälsoskyddsnämnden. Nämnden har hittills skött och
finansierat luftmätning och administration för denna. Någon särskild budget för
framtagande av åtgärdsprogram finns ej.
Nulägessituation för luftkvaliteten i Visby visar att gränsvärdet för partiklar (pm10)
överskrids nästan varje år.
Bedömning

Arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för utomhusluft har som mål och syfte att
luftkvaliteten på Gotland och i Visby inte överstiger de halter som bedöms som skadliga
för folkhälsan. För att åstadkomma detta behöver insatser göras i en bred samverkan
mellan nämnder och andra aktörer. Att utföra denna typa av arbete i en nämnd med
begränsad rådighet över åtgärder som behöver utföras kan inte anses som
ändamålsenligt.
Vidare är det enligt aktuell lagstiftning regionfullmäktiges ansvar att fastställa det
kommande åtgärdsprogrammet och senare även revidera programmet med ett intervall
på 4 år. Systemet ska bygga på att olika åtgärder identifieras, åtgärdas och rapporteras så
att programmet kan revideras. Detta arbete ska pågå tills luftmätningar visar att
miljökvalitetsnorm för luft uppnås.
Sammantaget finner miljö och hälsoskyddsnämnden att det finns skäl att ifrågasätta
lämpligheten i att en fråga av det här slaget är organiserad i en facknämnd med
begränsade möjligheter att påverka andra aktörer om att ta ett ansvar i åtgärdsfasen.
I samband med att reglementet antogs 2011 avsattes inte heller några särskilda resurser
för att kunna utföra arbetsuppgiften.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lyfter därmed ärendet till regionstyrelsen för vägledning
och tydliggörande i frågan.
Justerare:
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Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden


Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan
ställningstagande.

Förslag till beslut på sammanträdet
Förvaltningens förslag


Miljö- och hälsoskyddsnämnden Region Gotland ger
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda en dialog med
Regionstyrelseförvaltningen angående ändamålsenlig organisation och
finansiering av åtgärdsprogram för partiklar (pm10).

Ordförandes förslag


Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill för vägledning och tydliggörande till
Regionstyrelsen lyfta frågan angående framtida ansvar, hantering och
finansiering av åtgärdsprogram för miljökvalitetsnorm för luft genom nedan
skrivelse.



Justeringar i skrivelsen i enlighet med förslaget

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att miljö- och
hälsoskyddsnämnden bifaller ordförandes förslag.

Skickas till

Regionstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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1. Sammanfattning
Mätningar av luftföroreningar i Visby har visat att miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10)
överskrids i stort sett årligen. Till följd av detta överlämnades ett krav år 2015 om att upprätta ett åtgärdsprogram av Naturvårdsverket via länsstyrelsen i Gotlands län, för uppfyllandet av miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10).
Åtgärdsprogram med två nivåer
Enheten Miljö och Hälsoskydd på Samhällsbyggnadsförvaltningen hos Region Gotland har
ansvarat för att ta fram åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet redovisar vilka åtgärder
som är tänkta att genomföras för att sänka halterna av partiklar (PM10) samt vilka aktörer
som berörs. I Visby har vägtrafiken identifierats som den främsta källan till de höga halterna av skadliga partiklar och ansvaret för åtgärderna faller således i första hand på Region
Gotland, som innehar det största ansvaret för väghållningen.
Åtgärdsförslagen grupperas in i två olika nivåer. Första nivån anger åtgärder som bedöms
vara nödvändiga och tillräckliga för att klara miljökvalitetsnormen för PM10. Här ryms både
operativa åtgärder och åtgärder för att bygga upp kunskapsunderlaget. Nästa nivå anger åtgärder som kan bli aktuella att genomföra om tidigare åtgärder inte får avsedd effekt.
Orsaken till förekomsten av skadliga partiklar
Resuspensionen, uppvirvlingen av partiklar från Visbys gator är den troliga orsaken till
överskridande av miljökvalitetsnormen för luft. För att reducera resuspensionen kan utgångspunkten för åtgärder vara en eller en kombination av de vanliga åtgärderna: hastighet,
dubbdäcksandel, städning och/eller dammbindning. Utöver det kan också vägbeläggningen
vara en bidragande orsak, med porösa stenmaterial (kalksten), samt användning av porösa
stenmaterial (lokal material med högt kalkinnehåll) för halkbekämpning, som ökar den resuspenderbara fraktionen.
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Har åtgärdsprogrammet betydande miljöpåverkan?
En behovsbedömning har utförts för att utreda om förslaget till åtgärdsprogram innebär en
betydande miljöpåverkan. Region Gotland gör bedömningen att åtgärdsprogrammet inte
medför en betydande miljöpåverkan och därför krävs inte någon miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Uppföljning och utvärdering
Som uppföljning kommer Region Gotland, efter upprättande av åtgärdsprogrammet, att
följa upp luftkvalitetssituationen med kontinuerliga mätningar. Uppföljningen syftar bland
annat till att analysera genomförda åtgärders effekt. Region Gotland kommer att övergå till
en mätmetod med finare tidsupplösning och mätning i realtid. Uppföljningen kommer
också att kompletteras med indikativa mätningar genom en typ av instrument som också
ger realtidsdata. Syftet är att skaffa större kunskap om hur mycket de regionala gotländska
omgivningarna och de lokala, trafikrelaterade nivåerna av skadliga partiklar tillsammans
bidrar till överskridanden av miljökvalitetsnormerna.
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2. Bakgrund
Om Visby

I och med att Luftkvalitetsförordning (2010:477) trädde i kraft under 2010, inledde Region
Gotland mätningar i Visby av samtliga parametrar som ingår i miljökvalitetsnormen för
luft. Miljökvalitetsnormerna syftar till att uppfylla kraven i EU-direktiven 2008/50/EG och
2004/107/EG. Enligt miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) i utomhusluft är det inte
tillåtet att årsmedelvärdet överstiger 40 µg/ m3 eller att dygnsmedelvärdet överstiger 50 µg/
m3 under mer än 35 dygn per kalenderår. Regelbundna överskridanden resulterar i att ett
åtgärdsprogram måste tas fram. Utöver gränsvärdet finns det i luftkvalitetsförordningen
(2010:477) en övre och en nedre utvärderingströskel (ÖUT och NUT). Hur mätvärdena
förhåller sig till utvärderingströsklarna bestämmer hur många mätplatser som ska finnas
och om beräkningar eller uppskattningar kan ersätta mätningar. För att Region Gotland ska
kunna upphöra med mätningar krävs att den nedre utvärderingströskeln underskrids. Då
får kontrollen ske genom beräkning eller skattning.
Det visade sig att miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) överskreds under mätåret 2010,
medan övriga parametrar var låga. Efter kontakter med Naturvårdsverket återupptogs mätningarna i början av 2013 i närheten av tidigare mätplats. Fortsatta mätningar visade att
miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) överskreds i stort sett årligen. Till följd av detta
överlämnades kravet på att upprätta ett åtgärdsprogram för uppfyllandet av miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10). Kravet på åtgärdsprogram överlämnades av Naturvårdsverket
via länsstyrelsen i Gotlands län 2015-06-26. En grupp inom Region Gotland bildades vars
syfte var att arbeta fram ett åtgärdsprogram. Efter ytterligare kontakter med Naturvårdsverket tog arbetet ny fart 2017 med målet att ha ett fastställt åtgärdsprogram 2018.
Arbetets genomförande
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Arbetet har genomförts av Sweco Environment AB på uppdrag av Region Gotland. Deltagare från Sweco är Emma Hedberg och Carl Thordstein som är specialister inom luftkvalitet, samt Anna Jakobsson som är specialist på tillämpning av miljölagstiftning och miljöbalken. Granskning internt på Sweco görs av Leif Axenhamn avseende luftkvalitet (senior
konsult) samt Peter Ekström avseende upprättande av samrådshandling (konsult miljöjuridik). Sweco har tagit fram samrådshandlingen på uppdrag av Region Gotland. Kapitel 2.1
samt kostnadsuppskattningar i Bilaga 1 har tagits fram av Region Gotland.
Beställare på Region Gotland är Jonas Nilsson och Mattias Edsbagge, som också varit kontaktpersoner. Ytterligare kontaktpersoner på Region Gotland är Mattias Gerdin, Lennart
Klintbom och Anders Julin.
Samrådshandlingen har sammanställts efter startmöte med Region Gotland och med uppgifter från Region Gotland. Andra underlag har också använts och framgår av referenser, se
fotnoter.
Hälsoeffekter av PM10

Förenklat är PM10 ett mått på massan partiklar i luften, som inkluderar partiklar med diameter mindre än 10 μm i diameter. Som indikator på partikelstorleken används den aerodynamiska diametern, vilket motsvarar storleken hos en perfekt sfär med densiteten 1 g/cm3
och med samma aerodynamiska egenskaper. Partiklar som bildas vid förbränning återfinns i
storleksområdet <1 μm, medan slitagepartiklar är grövre och i omgivningsluft oftast är i
storleken >1μm. Av PM10 utgörs den största delen av massan av slitagepartiklar. Det finns
också naturliga källor som bidrar viktmässigt till PM10, exempelvis uppvirvling av naturligt
förekommande damm och havssalt.
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PM10 kallas den inandningsbara fraktionen av partiklar, och passerar till stor del förbi svalget ner till luftrör och lungor. Partiklar påverkar människors hälsa och det finns tydliga
samband mellan partikelhalter och effekter på människors hälsa. Effekter har konstaterats
även om partikelhalterna underskrider gränsvärdena enligt miljöbalken. Att bo vid en väg
eller gata med mycket trafik ökar risken för att drabbas av luftvägssjukdomar, t.ex. lungcancer och hjärtinfarkt. Effekterna skiljer sig åt beroende på källa till föroreningen, vilket ger
olika fysikaliska och kemiska egenskaper. De större partiklarna har hälsoeffekter på kortare
sikt, och påverkar hjärt- och lungsjukdomar och leder till ökade besvär för exempelvis astmatiker. En egenskap för små partiklar (PM2,5) är att de kan tränga ned i lungorna till lungblåsorna (alveolerna) där syreutbytet sker. Därmed finns det en risk att partiklar som når
ner till lungblåsorna kan spridas vidare via blodet i kroppen. Hur stor dos som luftvägarna
exponeras för beror till stor del på hur snabbt partiklarna bortskaffas. Hos friska personer
finns det mekanismer som kan rensa bort partiklarna i de nedre luftvägarna men bortskaffande av partiklarna som når ända ner till lungblåsorna tar i regel betydligt längre tid. Sambandet mellan risk och partikelhalt är normalt att betrakta som linjärt. Det finns med andra
ord inga kända tröskeleffekter utan alla minskningar av partiklar i inandningsluften är betydelsefulla för hälsan.
Människor inom påverkansområde

Kring de vägar som enligt genomförd modellering ligger i riskzon för överskridande, har
antalet boende beräknats. Beräkningen har gjorts med hjälp av GIS-verktyg. Eftersom halterna avtar snabbt med avståndet från vägbanan så har vi räknat alla boende inom 50 meter
från vägbanan. Totalt bor det ca 1 176 personer inom påverkansområde.
Vissa grupper av människor är extra känsliga för påverkan av luftföroreningar, t.ex. barn
och äldre. Antalet skolor, förskolor och vårdinrättningar inom 100 meter från berörda gator redovisas i tabell 1.
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Längs de flesta vägarna finns gång och cykelvägar. De utgörs ofta av trottoar i direkt anslutning till vägbanan medan vissa sträckor med gång och cykelvägar ligger en bit ifrån
vägen. Innanför Visbyleden sträcker sig ca 8 km gång och cykelväg längs gator med risk för
PM10-halter över miljökvalitetsnormen. Längs Visbyleden finns ytterligare ca 2 km gång och
cykelväg som berörs.
Tabell 1 Antal skolor, förskolor, vårdinrättningar inom 100 m från berörda gator och boende inom 50 m
samt cykelvägar och trottoarer i anslutning till berörda gator
Boende inom 50 m
1 176 st
Skolor, förskolor inom 100 m
7 st
Lekplatser inom 100 m
3 st
Vårdinrättningar inom 100 m
1 st
Cykelvägar och trottoarer i direkt anslutning
10 km

3. Mål för minskning av halterna
Luftkvaliteten i Visby ska förbättras och halterna av PM10 ska sänkas till halter under miljökvalitetsnormen. Halterna varierar mellan år beroende på meteorologiska variationer. Men
målet är att miljökvalitetsnormen ska klaras varje år. På sikt bör även målet vara att sänka
halterna till nivåer under den nedre utvärderingströskeln (NUT). Med sänkta halter av PM10
kommer de skadliga effekterna att minska hos människor som vistas längs de utsatta vägsträckorna.
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4. Problembeskrivning
Mätningar

Region Gotland genomför kontinuerliga mätningar av partiklar (PM10) med en gravimetrisk
dygnsprovtagning, som beställs från IVL. En gravimetrisk dygnsprovtagning innebär att en
konstant mängd luft pumpas igenom ett filter under ett dygn och partiklar samlas på ett filter, som vägs i efterhand. Genom att reglera flöde, samt utformning på filterhuvud och impaktor, avskiljs/provtas en viss storleksfraktion på partiklar, i det här fallet PM10. Metoden
motsvarar referensmetoden för PM10, men är i sig inte godkänd som likvärdig metod. I dialog med Naturvårdsverket anses dock mätmetoden vara tillräckligt tillförlitlig att använda
som kontinuerlig metod för uppföljning av miljökvalitetsnormerna.
Mätningarna genomfördes första gången år 2010, vid adressen Österväg 31 i Visby (se Figur 1), då Luftkvalitetsförordning (2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (2010:8) trädde ikraft. Mätningen visade att miljökvalitetsnormen för
dygnsmedelvärde gällande PM10 överskreds, vilket föranledde att de kontinuerliga mätningarna återupptogs under 2013. Denna gång genomfördes dock mätningarna, av praktiska
skäl, på adressen Österväg 17 (se Figur 1). Under mätningarna 2010 kontrollerades också
halterna av andra luftföroreningar som faller under samma förordning och föreskrifter,
men inga andra parametrar överskred normerna eller föranledde vidare kontroll.
Lokaliseringen av mätplatserna är i centrala Visby, bredvid större lokalgator med relativt
högt fordonsflöde i förhållande till omgivande gator (runt 13 000 fordon per dygn). Mätplatsen på Österväg 17 ligger i närheten av ett mindre köpcentrum med öppna ytor runt
mätplatsen och gott om mellanrum mellan huskropparna, vilket innebär goda möjligheter
till utspädning av luftföroreningar. Placeringen kan inte sägas vara i gaturum. Omgivningens utformning, och antalet fordonspassager, antyder inte att platsen bör vara drabbad av
så höga föroreningshalter som den konstaterats vara.
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Mätplatsen på Österväg 17 är placerad på en lyktstolpe på cirka 2,5 meters höjd, invid ett
elskåp och cirka 30 meter från korsningen mellan Solbergagatan och Österväg. Vanligtvis
ökar avgasutsläppen nära vägkorsningar beroende på att köbildning lätt uppstår. Denna
miljö är inte representativ för just andra platser än korsningarna. Provtagningsutrustningen
ska därför, om det är praktiskt möjligt, placeras med ett avstånd på minst 25 meter från
större vägkorsning (Naturvårdsverket, 2014).
Nuvarande placering av mätare är vald utifrån att vägsträckan är en av de mest trafikerade i
Visby. Ett problem som vi stötte på var att hitta en plats där vi kunde husera utrustningen
med tillgänglig el, då den tidigare platsen inte kunde fortsätta användas på grund av bullerproblem från luftpumpen. Efter diskussioner med Naturvårdsverket om placering bedömdes nuvarande mätplats uppfylla kraven.
Tabell 1 Halter av partiklar (PM10) i Visby
Partiklar PM10
(μg/m3)
Medelvärde
90 %-il dygn

MKN

2010*

2013

2014

2015

2016

2017

40

24,1

22,8

29

25,8

26,4

25,8

50

51,9

46,6

60,9

52,8

53,6

65

Röda siffror indikerar överskridande av miljökvalitetsnormen
*Mätningarna genomfördes på Österväg 31
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Genomförda mätningar av PM10 har under de senaste åren visat på höga partikelhalter, se
Tabell 1.Under 2010 samt 2013 till 2017 överskreds miljökvalitetsnormen fem av de sex
åren.
Troligen sker överskridanden av miljökvalitetsnormen vid andra gator i Visby som uppvisar
samma förhållande som vid Österväg 17.1

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

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Mätningar av urban bakgrundshalt

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

1

Med samma förhållande menas trafikmängd, andel dubbdäck, hastighet, typ av halkbekämpning, städning samt vägbeläggning.

7 (54)

Region Gotland

Åtgärdsprogram för minskning av skadliga partiklar (PM10) i Visby

Nulägesmodellering

För att få en uppfattning om föroreningssituationen runt mätplatsen vid Österväg 17 genomfördes en nulägesmodellering mot 2016 års mätdata av partiklar (PM10). Nulägesmodellering görs även med syftet att validera/kalibrera beräkningsmodellen. Validering av modellen genomförs för att utvärdera dess förmåga att återge representativa halter för det undersökta området. För en mer ingående beskrivning av beräkningsmodellen och beräkningsförutsättningar, se Bilaga 4 Modellering.

Figur 2. Nuvarande situation, beräknade halter av partiklar (PM10) som årsmedelvärden (t.v.) och som dygnsmedelvärden (90-percentil, t.h.). Mätstationens placering markeras med svart triangel.
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Resultatet från spridningsberäkningarna stämde väl överens med tidigare genomförda mätningar vid Österväg 17 och visade på låg modellosäkerhet. Framtagna kalibreringsfaktorer
antogs därefter vara tillämpbara för beräkning av de föreslagna åtgärdernas effekt på partikelhalterna.
Resultatet visar att halterna av partiklar (PM10) är höga vid de större infarts- och genomfartsvägarna, men avtar snabbt med avståndet. Miljökvalitetsnormerna för dygnsmedelvärde (90-percentil) överskrids utanför vägområdet, där miljökvalitetsnormerna ska tillämpas. Detta bekräftar antagandet gällande att överskridanden av miljökvalitetsnormen med
stor sannolikhet även sker vid andra gator i Visby som uppvisar samma förhållande som
vid Österväg 17.
Säsongsvariation

Partiklar brukar generellt sett ses som ett luftkvalitetsproblem året runt (med förhöjda halter under våren, se nedan), men partikelhalter är komplexa och platsberoende, vilket leder
till stora säsongsvariationer (Jacob et al., 2009). Generellt har kustområden större säsongsvariation av partiklar (PM10) än inlandet (Samet et al., 2005).
De högsta halterna av partiklar (PM10) förekommer under våren, medan låga halter generellt förekommer under sommarmånaderna. Anledningen till de höga partikelhalterna under våren är resuspension, uppvirvling, av damm som ansamlats under vintern vid vägbanan, främst genom slitage av dubbdäck samt sandning och saltning. Resuspensionen är
som mest effektiv vid torrt vägunderlag och innan sanden och vägdamm har tagits bort.2
Areskoug H., Johansson C., Alesand T., Hedberg E., Ekengrena T, Vesely V., Wideqvist U. & Hansson H-C. (2004). Concentrations and
sources of PM10 and PM2.5 in Sweden: Institutet för tillämpad miljöforsking. ITM-report 110
2
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Generellt är PM10-halten lägre på sommaren också på grund av lägre trafikintensitet. I
Visby kan situationen dock vara annorlunda på grund utav turism under sommarmånaderna, som ökar trafikmängderna totalt sett. Under sommaren sker också en i allmänhet
mer intensiv turbulent blandning (utspädning på grund utav luftmassors ökade rörelser),
vilket leder till effektivare utspädning av partiklarna.3
Partiklarnas ursprung

Överskridande av PM10 i Visby kan påverkas av både naturliga och antropogena4 källor.
Källorna kan vara lokala eller regionala. De regionala källorna kallas regional bakgrund, och
utöver den regionala bakgrunden kommer PM10 till en viss del också bestå av lång-distanstransporterade partiklar.
Den regionala bakgrunden är de partiklar som uppstår utanför Visby, och transporteras in
som en bakgrundshalt. Den regionala bakgrunden kan utgöras både av naturliga och antropogena källor. Bakgrunden kan också bestå av partiklar som transporterats längre
sträckor, till exempel från den europeiska kontinenten. Dessa partiklar, de långdistanstransporterade, är mindre till storleken och utgör inte en betydande masspåverkan vad gäller
överskridanden.
Naturliga källor kan till exempel vara havspartiklar eller uppvirvling av naturligt förekommande damm p.g.a. de jordarter och berggrunder som finns på Gotland.
Lokala källor till PM10 utgörs vanligtvis främst av slitagepartiklar från fordonstrafik. En viss
del kan bestå av förbränningspartiklar, men de bidrar vanligtvis inte till någon betydande
del av massan. Åtgärdsförslag för förbränningsrelaterade partiklar kommer därmed sannolikt inte att innebära att halterna av PM10 sjunker.
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Slitagepartiklar bildas framförallt vid användning av dubbdäck som sliter på vägbanan och
skapar ett vägdamm som kan virvla upp. Dubbdäcksanvändningen på Gotland och i Visby
uppskattas att vara 80-90%.5 Slitagepartiklar kan också bestå av slitagepartiklar från däck
och broms på fordon. Antalet fordon och fordonens hastighet påverkar bildandet och uppvirvlandet av partiklar.

3

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

air. Environmental Monitoring and Assessment, 127(1-3), 477-487.
4

Av människan skapade källor
Som jämförelse är dubbdäcksandelen på Hornsgatan i Stockholm cirka 30%, innerstadandelen är 50% och infartstrafiken i Stockholm
har 60% dubbdäcksandel.
5
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Månadsmedelvärden 2010 och 2013-2017
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Figur 3 Månadsmedelvärden PM10 för mätningarna i Visby. Det är tydligt att vårkanten innebär förhöjda PM10 halter.

I Figur 3 framgår att det är ett återkommande problem med höga partikelhalter under
vårmånaderna. Halterna sjunker efter april månad och hålls relativt konstanta, vilket
innebär att källor som förekommer året runt, exempelvis sjöfart och industrier, med största
sannolikhet inte är orsaken till de höga partikelhalterna.

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

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

År (µg/m3)
4
8
14
26

År (%)
15
27
58
100

Det lokala bidraget består i huvudsak utav bidrag från vägtrafik, genom slitage av vägbanan
och uppvirvling av vägdamm.
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I Visby utgör den regionala bakgrundshalten, som tillförs genom långdistanstransporter
både från kontinenten men också från Gotland regionalt, ett betydande bidrag till partikelhalten. För årsmedelvärdet utgör bakgrundshalten i dagsläget den största delen av partikelhalten (PM10).
Den urbana bakgrunden är det ytterligare haltbidraget i Visby stad som är representativ för
den exponering invånarna är utsatta för.
I Figur 5 visas halterna under årets värsta månader, februari – april, samt huruvida det
förekom regn eller inte. Det går tydligt att utläsa att högre halter förekommer mer frekvent
de dagar det inte är regn, vilket visar att resuspensionen av ackumulerande slitagepartiklar
är en trolig orsak till höga halter och överskridanden.

6

Förmodligen sjunker även den urbana bakgrunden vid åtgärdsarbetet, men det finns för lite data för att säkert kunna uttala sig om
detta i dagsläget.
7 Datavärden SMHI, bakgrundsstationen Vavihill som representerar bidraget från långdistansktransport till södra Sverige. Avser åren
1999-2017.
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Figur 5 Antal observationer (dvs. dygn) per koncentrationsintervall under februari – april uppdelat på om det regnat
eller varit torrt i Visby. Det är tydligt att de högre halterna förekommer oftare under de torra dygnen, vilket starkt
tyder på att resuspensionen är en stor källa till överskridandena. Medelhalt med regn är 36 μg/m3 och medelhalt
utan regn är 57 μg/m3.

Figur 6 Utvalda dygn med PM10-halter och Ca och Mg-analyser från Österväg.

Region Gotland har beställt metallanalyser av ett urval av PM10-proverna från 2016 års mätningar, se Figur 6. Halterna av kalcium är relativt sett väldigt höga och utgör mellan 15 och
40% av PM10 under perioden februari – april. Det ska jämföras med metallanalyser gjorda
på PM10 från Stockholms gatumiljö, där kalcium utgör < 1 % av massan under motsvarande period (mars månad 2012). Både proverna i Visby och proverna i Stockholm uppvisar väldigt låga magnesiumhalter i förhållande till PM10 (enbart kalcium och magnesium är
de metaller som analyserades på de två olika ställena). Det mycket höga kalciuminnehållet i
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PM10 verkar sjunka efter perioden april, men fler prover skulle ha behövt analyserats för att
säkerställa skillnaden. Innehållet tyder också det mycket starkt på att överskridandena av
PM10 -halterna kopplar till höga nivåer av kalksten i omgivningsluften.
Vid besök på mätplatsen och okulär besiktning av omgivningen vid Österväg 17 syntes ett
betydande slitage på vägytorna på Visbys asfalterade gator, med djupa hjulspår i asfalten. På
vissa ställen i Visby var slitaget djupare än slitlagret asfalt. På sina håll var asfalten relativt
vit, och vid beröring färgades fingertopparna vita. Under diskussioner med handläggare
från tekniska förvaltningar på Region Gotland med ansvar för drift och underhåll, framkom uppgifter om att man i det kommunala vägnätet valt att blanda in kalksten i asfalten.
Den väg som passerar mätstationen belades med kalkstensinblandad asfalt för ungefär 10
år sedan.
Då kalksten lätt eroderar, kan detta materialval vara en delorsak till de höga partikelhalterna
och bekräftas också av det höga innehållet av kalcium i partiklarna (mellan 15-40 % under
perioden februari – april). Länsvägarna på Gotland omfattas av Trafikverkets kvalitetskrav
på asfalt, vilket innebär att andra mer beständiga stensorter blandas in i slitlagret för dessa
och samma problem bör då inte uppstå på dessa vägar.
Gatorna i Visby halkbekämpas med natursand, vilket innehåller en stor del kalk. Parkeringar, privata ytor samt gång- och cykelbanor halkbekämpas med kalkstenskross. Kalkstenen är återigen ett poröst material med låg beständighet, vilket innebär att det troligen lättare mals ner till luftburna partiklar (PM10) jämfört med sand eller stenkross från fastlandet.
Användningen av dubbdäck, halkbekämpningen med kalkmaterial samt vägbeläggningsmaterial med kalksten är troligen den kombination av företeelser som ger de höga partikelhalterna i Visby under våren.
Genomförda, pågående och planerade åtgärdsförsök
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Region Gotland har genomfört städning av Norra Hansegatan, som ett försöka att minska
dammängden på vägbanan. Städningen genomfördes bland annat den 23 mars 2016, vilket
ledde till cirka 70% minskning av dygnsmedelvärdet i jämförelse med föregående dag. Effekten från städningen avtog sedan under de nästkommande dagarna och två dagar efter
städningen var halterna tillbaka på liknande nivåer, som innan städningen.
För att inte riskera negativ påverkan på vattenkvaliteten i grundvattentäkter, är inte saltning
önskvärt på Gotland. Under våren 2017 gjordes dock försök med saltning av vägytorna.
Ett syfte med saltning är att bibehålla vägbanan våt och därigenom förhindra att uppvirvling sker av slitagepartiklar som ackumulerats på vägbanan. En våt vägbana kan dock leda
till ett kraftigare slitage av vägbanan, vilket innebär att dammförrådet8 på vägbanan blir
ännu större och som vid upptorkning riskerar att virvla upp. Saltet i sig kan dessutom medföra ytterligare ett bidrag till PM10 och resuspendera när vägbanan väl torkat upp.
Vid saltningsförsöket våren 2017 såg man ingen förbättring i luftkvalitetssituationen.
Försök har genomförts under 2018 med att använda granitkrossmaterial på utvalda vägsträckor kring mätplatsen. Det nya stenkrossmaterialet kommer att ersätta den befintliga
kalkstenskrossen, som antas vara en betydande källa till de förhöjda partikelhalterna. Det

8

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

Basscenariot är den utveckling av luftföroreningsproblematiken som förväntas, om inga åtgärder vidtas utöver de genomförda och pågående åtgärderna.
Utan åtgärder förväntas problemen med luftkvaliteten kvarstå, och förvärras i relation till
eventuellt ökad trafik i Visby. Det innebär att det kommer vara fortsatt hög risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen för PM10.

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Försök har genomförts, och kommer att genomföras, i begränsad omfattning under 2018–
2019. Eftersom tidigare försök varit av mer tillfällig karaktär, och därför är svåra att kvantifiera, inkluderas de inte i basscenariot. Det är viktigt att försöken i framtiden loggas noggrannare, utvärderas med instrument med högre tidsupplösning och redovisas till miljöoch hälsoskyddsnämnden i tjänsteutlåtanden.
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5. Åtgärder – huvudstrategier
Resuspensionen, uppvirvlingen, av partiklar från Visbys gator är den troliga orsaken till
överskridande av miljökvalitetsnormen för luft. För att reducera resuspensionen kan utgångspunkten för åtgärder vara en eller en kombination av de vanliga åtgärderna: hastighet,
dubbdäcksandel, städning och/eller dammbindning. Det här är åtgärder som ofta återfinns
i andra städers åtgärdsprogram för PM10. Åtgärderna är listade nedan. Då barn och sjuka är
extra känsliga för partiklar, bör föreslagna åtgärder prioriteras på platser där barn och sjuka
vistas, såsom skolor, förskolor och vårdinrättningar.
Det finns indikationer på att vissa gator i Visby är belagda med asfalt där inblandning av
kalksten har skett. I kombination med dubbdäck riskerar den typen av vägbeläggning att
slitas och skapa en grund för höga partikelhalter. Gator, gång- och cykelvägar halkbekämpas med kalkstenskross, helt eller delvis, vilket också riskerar att bidra till höga partikelhalter. Den här typen av vägbeläggning och halkbekämpning är svår att hitta kvalitativa uppskattningar kring, vilket gör att effekten av respektive åtgärd har beräknats med de data
som beskriver vanligt förekommande asfalt respektive sandning med sand. Därför är det av
största vikt att poängtera att de åtgärdsförslag som listas här bör åtföljas av noggranna mätningar med ett realtidsinstrument med kort tidsupplösning. Detta för att säkerställa att åtgärderna ger de effekter som eftersträvas och som fungerar i andra svenska städer.
Åtgärdsförslagen kan grupperas in i två olika nivåer. Första nivån anger åtgärder (operativa
åtgärder samt åtgärder för att bygga upp kunskapsunderlaget) som enligt åtgärdsprogrammet bedöms vara nödvändiga och tillräckliga för att klara miljökvalitetsnormen för PM10.
Nästa nivå anger åtgärder som kan bli aktuella att genomföra om tidigare åtgärder inte får
avsedd effekt.
Förändrad halkbekämpning och dammbindning

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Halkbekämpning har fram till idag skett med material som innehåller mycket kalk. Tester
har gjorts med granitkross på utvalda ställen men från och med säsongen 2019/2020 kommer granitkross att användas i hela Visby. Eftersom det finns begränsat med underlag kring
hur olika typer av stenkrossmaterial mals ner och resuspenderar, är det svårt att göra en
uppskattning av effekten av denna övergång. I modellberäkningar används konventionell
sandning för att beräkna effekten med eller utan sandning.
Det troliga är att nedmalningen sker fortare och är mer fullständig med kalkstenskross än
granitkross, vilket innebär att åtgärden torde ge en positiv effekt på partikelhalterna trots att
beräkningar på effekten inte kan göras. Försöket kommer att utföras med otvättat granitkross, men för ytterligare effekt på luftkvaliteten bör tvättad kross användas för halkbekämpning. Åtgärdsförsöket ska övervakas med ett partikelinstrument med hög tidsupplösning och realtidsdata för snabb och enkel analys.
Region Gotland har inte genomfört försök med halkbekämpning med vägsalt (NaCl). Saltet
har en viss dammbindande effekt då vägbanan är våt, men när vägbanan torkar upp igen
finns det risk att saltet självt orsakar ett tillskott av PM10 genom resuspension. En våt vägbana riskerar också att slitas mer av trafiken och därigenom riskera att bilda ännu mer partiklar.
Det är istället möjligt att använda acetatsaltet CMA för halkbekämpning, som också har en
dammbindande effekt. CMA kan åtgärda problemet med höga partikelhalter under torra
perioder under vårvintern. De höga partikelhalterna under vårvintern uppkommer efter
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vintertrafikens slitage på vägbanan som samlas som ett dammförråd och som resuspenderas när vägarna börjar torka upp. CMA kan ha så hög effekt som 15 % på partikelhalterna.9
Effekten bör utredas specifikt i Visby, eftersom egenskaperna hos partiklarna i Visby kan
skilja sig åt jämfört med slitagepartiklar från annat stenmaterial.
Nackdelen med CMA är att det behöver spridas relativt ofta för att ha effekt. Genom att
blanda ut CMA 50/50 med kaliumformiat (KF)10 kan man uppnå en längre effekt av CMA.
CMA kan också ge minskad friktion på vägytan, varför man exempelvis i Stockholm Stad
väljer att sluta använda CMA som dammbindare i april för att minimera risk för eventuell
halka för till exempel motorcyklar.10
En kort beskrivning av CMA och kaliumformiats påverkan på grundvatten bifogas som bilaga till samrådshandlingen, se Bilaga 2. Preparatets effekt på grundvattnet är inte helt entydigt. Då en stor del av Visby ligger inom vattenskyddsområde krävs stor försiktighet vid
användande av kemikalier. Då CMA inte kommer att användas i ett första steg, kommer ytterligare utredning att ske innan ett eventuellt användande av CMA. Utvecklingen går
framåt när det gäller dammbindande preparat. Om åtgärden blir aktuell kommer en översyn
att göras vilket preparat som är lämpligast att använda i Visby.
Det finns ingen klar bild över vilka bakgrundshalter av mindre partiklar som förekommer i
Visby. Tidigare mätning vid Tallundsgatan tyder på att bakgrundshalterna är ganska höga,
vilket troligtvis har en bakgrund i berggrundens kalkinnehåll och att kalkmaterial används
på andra ytor än vägbanor. För att minimera bakgrundens påverkan kommer information
att skickas ut till ägare av större parkeringsytor i närheten av de större vägarna. Ambitionen
är att halkbekämpningen på dessa ytor ska ske med granitkross istället för kalkmaterial.
Förväntad effekt:
Övergång till granitkross är troligen positiv men svår att uppskatta med beräkningar då natursanden, som
innehåller kalk, och som utgör basscenariot för beräkningarna, inte finns listat bland de emissionsfaktorer
som finns i databaser. Effekten från övergången kan motverkas av att granitkrossen kan ge ett större slitage på vägbeläggningen om vägbeläggningen är av kalkstensblandad asfalt. Åtgärden ska följas upp med
realtidsmätningar för att säkerställa effekten.

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

CMA för halkbekämpning och dammbindning kan reducera partikelhalterna med 15 %.
Kostnaden kommer att vara högre än för kalkkross. Ansvarig är Region Gotlands teknikförvaltning.
Städning

Konventionella städmaskiner städar upp material som, genom trafikens nedmalning, kan
bidra till dammning och vägytans dammförråd. De är dock ineffektiva när det gäller att
städa upp partiklar i storleksfraktionen 10 μg/m3. Den här typen av städning kan tillfälligt
bidra till höga partikelhalter då borstarna virvlar upp damm. För att minska kvarvarande
kalk- eller stenkross på gatorna efter vintrarnas halkbekämpning finns det trots detta fördelar att fortsätta med konventionell städning. Städningen ska dokumenteras och jämföras
mot halter/mätdata för att se vilken omedelbar effekt städningen har på halterna.11

9

Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm, Utvärdering av vintersäsongen 2014-2015. VTI-rapport 897 (2016).
Kaliumformiat, CHKO2; är ett salt av myrsyra. Enligt den finska miljömyndigheten Finlands miljöcentral kan kaliumformiat användas på
vägsträckor som ligger på grundvattenområden viktiga för vattenförsörjning (http://www.syke.fi/projekt/midas)
11
Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm, Utvärdering av vintersäsongen 2014-2015. VTI-rapport 897 (2016).
10
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I Stockholm har man sett en begränsad effekt av städning på PM10 -halterna, även med
vaccumsugslösningar eller ” PM10-maskiner”. På samma sätt som för konventionell städning menar man inte att städningen i sig är onödig, för man begränsar materialet som mals
ner och resuspenderar till PM10, men städning ensamt räcker inte för att klara PM10 -normen i Stockholm.12 Förutsättningarna för Visby ser dock annorlunda ut jämfört med Stockholm, med vägbeläggning som kan bestå av kalk, kalkstenskross som halkbekämpning och
kvarvarande kalkdamm som ansamlas på vägytan. Det innebär att åtgärder som har begränsad effekt i Stockholm kan ha högre effekt i Visby och ska utredas tillsammans med användning av partikelinstrument med realtidsuppföljning.
Denna utredning, som föreslås följa åtgärdsprogrammets förslag, bör innefatta både konventionell städning och PM10 -städning. Utredningarna ska ske under en längre period i
Visby, förslaget är att genomföra regelbundna städinsatser under en hel vårperiod, d.v.s.
februari till april. Detta görs för att få en effektanalys istället för att genomföra enstaka
punktinsatser. Genom att dokumentera när städning sker med olika tekniker samt okulärt
se över hur mycket grovt krossmaterial som finns kvar i vägrenar och koppla undersökningarna till partikelhalter, kommer Region Gotland få underlag för vidare beslut i städningsfrågan.
Städning, oavsett om det är konventionell eller med PM10 -städare, behöver dessutom ske
regelbundet kopplat till upptorkade vägar när halkbekämpning skett men vägarna inte
längre behöver halkbekämpas. Städningen bör inte enbart ske på vägarna vid mätstationen,
utan även på övriga vägnät samt de stora parkeringsytorna, för att minska spridning av
kalkdamm.
Förväntad effekt:
Svår att uppskatta, men sannolikt positiv om åtgärden utförs regelbundet och efter att halkbekämpning
med kross har skett men vägbanorna torkat upp.
Kostnaden för fler städdagar, eller inköp/hyra av PM10-städare, kommer att öka kostnaden för städning
av Visbys vägar. Ansvarig är Region Gotlands teknikförvaltning.

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Vägbeläggning

Vid kontakt med tekniska handläggare på Region Gotlands trafikförvaltning har information framkommit att vissa kommunala gator och vägar beläggs med asfalt som innehåller
kalksten.
Framtida beläggningsarbeten på vägar, framförallt de med hastigheter >30km/h, bör beläggas med material med högre hållfasthet än kalksten. En del i åtgärdsförslaget är att göra en
okulär inventering av vägnätet i Visby tätort för att bedöma slitaget av vägbanan i förhållande till antal år som beläggningen funnits på plats. Genom att inventera vägarna och kategorisera dem efter slitage, ålder och hastighet på vägen, bör man kunna få fram ett underlag
på vilken typ av vägar som drabbats av betydande slitage och därmed ett bättre beslutsunderlag för prioritering och val av beläggningstyp. Förväntad effekt:
Effekten kan inte beräknas på grund av att det finns för lite underlag om slitaget på vägar av den här typen. Sannolikt är effekten betydande och kommer också få genomslag på den urbana bakgrundsnivån.

12

Kaliumformiat, CHKO2; är ett salt av myrsyra. Enligt den finska miljömyndigheten Finlands miljöcentral kan kaliumformiat användas på
vägsträckor som ligger på grundvattenområden viktiga för vattenförsörjning (http://www.syke.fi/projekt/midas)
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Kostnaden för inventeringen av vägbeläggningen bedöms vara låg.
Investeringskostnaden för utbyte av vägbeläggningen till hållfastare asfalt kan vara hög, och behöver belysas
ur ett livscykelkostnadsperspektiv. Utbytescykeln föreslås följa eventuellt befintlig beläggningsplan. Ansvarig
är Region Gotlands teknikförvaltning.
Hastighet

Partikelemissioner har två primära källor, avgaspartiklar respektive slitagepartiklar från
däckens slitage på asfalten. Av de två är slitagepartiklar den dominerande källan. Utsläppen
av slitagepartiklar ökar med ökande hastighet (se Figur 7), vilket innebär att partikelhalterna
minskar vid hastighetssänkningar men ökar vid hastighetsökningar.
Förväntad effekt:
Vid en sänkning av hastigheten från 50 km/h till 30 km/h förväntas en reduktion av PM10 per dygn
med 5% (tabell 4).
Kostnaden för åtgärden är minimal. Ansvarig är Region Gotlands trafikförvaltning, TKF trafik.

Slitagepartiklar som funktion av hastighet
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Figur 7 Hastighetsberoendet av utsläppen av PM10 från emissionsmodellen Nortrip13 14.

Denby, B.R., Sundvor, I., Johansson, C., Pirjola, L., Ketzel, K., Norman, M., Kupiainen, K., Gustafsson, M., Blomqvist, G., och Omstedt,
G. A coupled road dust and surface moisture model to predict non-exhaust road traffic induced particle emissions (NORTRIP). Part 1:
Road dust loading and suspension modelling. Atmospheric Environment 77:283-300, 2013
13

Denby, B.R., Sundvor, I., Johansson, C., Pirjola, L., Ketzel, K., Norman, M., Kupiainen, K., Gustafsson, M., Blomqvist, G., Kauhaniemi,
M., och Omstedt, G. A coupled road dust and surface moisture model to predict non-exhaust road traffic induced particle emissions
(NORTRIP). Part 2: Surface moisture and salt impact modelling. Atmospheric Environment 81:485-503, 2013.
14
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Dubbdäcksandel

Dubbdäcksandelen på Gotland är hög under vintertid, på grund av snabba väderväxlingar
och små möjligheter till snöröjning på kort varsel över hela ön. Att reducera dubbdäcksandelen är i andra städer dock oftast den enskilt mest effektiva partikelreducerande åtgärden
en kommun kan göra och bör ingå som en del av åtgärdsförslagen.
Det finns många olika sätt att arbeta med att reducera dubbdäcksandelen i Visbys tätort.
Region Gotland avser att genom informationskampanjer öka medvetenheten om problemet och därigenom inspirera invånare som har möjlighet att välja friktionsdäck. Om det visar sig att halterna inte går ner i önskad omfattning och att en informationskampanj inte
ger avsedd effekt, kommer möjligheten att införa dubbdäcksförbud att utredas.
Förväntad effekt:
En minskning av dubbdäcksanvändningen från 70% (basscenario) till 40% kan ge en reduktion på minst
5% av PM10 (tabell 4). Den verkliga dubbdäcksandelen i Visby är snarare 80-90 % och skiljer sig därför
från basscenariot. Men en minskning med 30% från 80-90% ger snarare en större effekt på PM10-halten
jämfört med basscenariot. Räknar man in de olika faktorerna som påverkar PM10 och dessutom väger in
att det inte finns någon emissiondata för kalkssten, blir det endast spekulativt att ange förväntad minskning. Då kalkmaterialet bedöms vara den största orsaken till överskridande av MKN, kan andelen dubbdäck ha en något mindre inverkan på partikelhalterna än i andra städer. Däremot bör man kunna säga
att det troligtvis blir en minskning med lägre andel dubbdäck. Den förväntade minskningen genom informationskampanj kommer troligen enbart uppgå till mindre än 10%. Stor osäkerhet råder kring den uppskattade sänkningen.
Kostnaden för att övergå till friktionsdäck antas vara densamma som att byta till dubbdäck. Ansvarig för
informationskampanjer och förutsättningar för ökad användning av cykel och kollektivtrafik är Region
Gotland.
Tung trafik

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Andelen tung trafik som passerar mätstationen på Norra Hansegatan beräknas vara 8% av
det totala antalet fordonspassager. Andelen är inte hög och inkluderar även lokaltrafik med
buss. Siffran är dock osäker och föreslås undersökas noggrannare. En hög andel tung trafik
kan utgöra en källa till höga partikelhalter. Det troliga är dock att tunga transporter inte väljer denna väg om inte leveranser eller rutten kräver det.
Förväntad effekt:
Ökad kunskap om andelen tung trafik och dess påverkan på partikelhalter.
Kostnad för undersökning är låg. Ansvarig är Region Gotlands teknikförvaltning.
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Åtgärdseffekter

I Tabell 3 presenteras en summering av åtgärdernas beräknade relativa effekt mot nuläge.
Som nuläge räknas dubbdäck 70%, 50 km/h samt sandning. Verklig dubbdäcksandel i
Visby är snarare 80-90 % men ur tabellen kan man ändå dra slutsatser om effekter av förändringar. Eftersom det inte går att kvantifiera kalkstenskrossens utsläpp jämfört med granitkross, får sandning/icke sandning uppskatta storleksordningen på den skillnaden. Beräkningarna genomfördes med spridningsmodellen Aermod och för en mer ingående beskrivning av beräkningsmodellen och beräkningsförutsättningarna, se Bilaga 4 Modellering.
Vid en minskning på minst 6 % förväntas halterna att underskrida miljökvalitetsnormen.
Det är tydligt att minskad sandning, minskad dubbdäcksanvändning och hastighetssänkning alla bidrar betydligt till lägre partikelhalter.

Tabell 3 Beräkning av åtgärdernas effekter, avser minskad dubbdäcksanvändning, lägre hastighet och påverkan av sandning.

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

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

30

Dubbdäck 40%

Dubbdäck 50%

Dubbdäck 60%

Dubbdäck 70%

Sandning Utan sandning Sandning Utan sandning Sandning Utan sandning Sandning Utan sandning
År
-5,4%
-21,0%
-4,8%
-14,2%
-2,3%
-12,0%
0,0%
-8,8%
Dygn (90%-il)
-5,2%
-33,8%
-4,7%
-22,8%
-2,2%
-18,3%
0,0%
-15,9%
År
-6,9%
-22,8%
-6,5%
-16,2%
-4,4%
-14,4%
-2,4%
-11,4%
Dygn (90%-il)
-6,9%
-35,9%
-6,6%
-25,0%
-4,3%
-20,7%
-2,4%
-18,7%
År
-8,5%
-24,6%
-8,3%
-18,1%
-6,6%
-16,8%
-5,0%
-14,2%
Dygn (90%-il)
-8,4%
-37,8%
-8,2%
-27,0%
-6,6%
-23,4%
-4,9%
-21,6%
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Sammanställning av samtliga åtgärdsförslag
Tabell 4 Summering av samtliga åtgärdsförslag. Komplett information kring åtgärdsförslagen, inklusive kostnadsuppskattningar, återfinns i Bilaga 1.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BAKGRUND/SYFTE

EFFEKTFÖRVÄNTAN

Förbättra och utöka
mätdata

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

Snabb feedback på effekt av åtgärder.
Ökad kunskap om förhållandet urban och
regional bakgrund jämfört med det lokala bidraget.
Inventering av gator och vägar för att kategorisera underlaget och slitaget på olika typer av vägar i Visby. Ger ett underlag för beslut om beläggningar bör bytas ut och hur
det ska prioriteras.
Kunskapsunderlag för att göra bättre bedömningar av partikelhalten i Visby

Inventering av
vägbeläggning

Trafikräkning
Regelbunden räkning
av dubbdäcksandel

Kunskapsunderlag för att bedöma åtgärdsbehov

Minimera kalkanvändandet på t.ex. parkeringsytor som också kan påverka PM10-halterna. Städning ska ske så att kalkkross inte
förekommer i onödan. Ej använda lövblås.
Hög dubbdäcksanvändning är en välkänd
källa till slitagepartiklar som frigörs när vägar
torkar upp.
Använda granitkross istället för kalkkross för
att minska uppkomst av partiklar

Förbättra den generella luftkvaliteten i staden med avseende på partiklar

Dammbindning

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

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

Hållfastare vägbeläggning

Genom att välja en hållfastare beläggning på
gator bildas mindre slitagepartiklar av däckens (och dubbdäckens) slitage på vägytan.
Utökad konventionell städning för att minska
förstadiet till PM10. Med okulär besiktning bedöma om ytterligare städåtgärder.

Troligen bidrar kalkinnehållande asfalt till
partikelhalterna, och bör vara en del av åtgärdsprogrammets förslag.
Konventionell städning tar bort det kvarvarande kalk- eller granitkrossen som bidrar till
slitage och partikelbildning. Kan leda till
höga partikelhalter precis vid utförandet.
PM10-städning städar bort en finare fraktion
av partiklar jämfört med konventionell städning, men sägs inte bidra till höga partikelhalter under drift. Testas under 2018 av
TKF.
Sänker partikelhalterna p.g.a. minskad uppvirvling.

Information angående
privata parkeringsplatser
Sänka andelen
dubbdäck
Ändrad halkbekämpning

Utökad städning
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Räkning av all trafik på vissa gator i Visby.
Uppgifter om andel tung trafik räknas samtidigt.
Räkna andelen dubbdäck i Visby

Kompletterande städning

PM10 -städning15, för att ytterligare arbeta
med att minska förstadiet till PM10

Sänkt hastighet

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

Halkbekämpning

Sänker partikelhalterna tack vare minskat slitage.
Granitkross förväntas bidra till lägre partikelhalter jämfört med kalkkross.

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

15

Det finns särskilda städmaskiner som arbetar som dammsugare, och påstås reducera PM10. Effekten på PM10 i omgivningsluft diskuteras, men kan ändå vara intressanta att utreda i Visby under en period.
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6. Finansiering av åtgärder
Vilka åtgärder som ska genomföras är beskrivet i bilaga 1. Där framgår det även vad åtgärderna är beräknade att kosta. Tabell 5 visar en sammanfattning av kostnader för de åtgärder
som kommer att genomföras respektive de åtgärder som kan bli aktuella att genomföra om
det visar sig att tidigare åtgärder inte räcker till.
Vissa åtgärder kräver att extra pengar avsätts. Medan t.ex. kostnader för att anlägga ny beständigare asfalt till största del bör ingå i den ordinarie budgeten. Däremot bör åtgärderna
inriktas på de platser där risken är störst för att partikelhalterna överskrids, samt vid platser
i närheten av skolor, förskolor och vårdinrättningar.
Tabell 5. Kostnader för åtgärder som kommer att genomföras respektive åtgärder som kan bli aktuella om
tidigare åtgärder inte räcker till.

TN
Engångskostnad
Löpande kostnad
MBN
Engångskostnad
Löpande kostnad

Kostnad för nödvändiga åtgärder

Kostnad för övriga åtgärder

579 tkr
1 750 tkr/år

3 500-4 000 tkr
650 tkr/år

200 tkr
300 tkr tkr/år

Regionen totalt
Engångskostnad 779 tkr
Löpande kostnad 2 050 tkr/år

3 500-4 000 tkr
650 tkr/år

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

7. Behovsbedömning
En behovsbedömning har utförts för att utreda om förslaget till åtgärdsprogram innebär en
betydande miljöpåverkan. Skulle en betydande miljöpåverkan identifieras,16 behöver en miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av programmet tas fram.
En ny miljöbedömningsförordning trädde i kraft den 1 januari 2018.17 Länsstyrelsen tog beslut om att uppdra till Region Gotland att upprätta åtgärdsprogrammet under 2015 och arbetet påbörjades sedan i september 2017. Därför anses programmet vara påbörjat innan
den 1 januari 2018 vilket enligt övergångsbestämmelserna i den nya förordningen innebär
att bestämmelserna i den numera upphävda förordningen18 om miljökonsekvensbeskrivningar gäller. Samma övergångsbestämmelser gäller också den gamla formuleringen av miljöbalkens kapitel 6.

16
17
18

Enligt 6 kap 11 § miljöbalken samt 4 § förordning (1998:905) punkt 1 eller 2
Miljöbedömningsförordningen (2017:966)
Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.
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Utdrag ur förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar:

4 § Vid tillämpningen av 6 kap. 11 § miljöbalken ska genomförandet av en plan, ett
program eller en ändring i en plan eller ett program antas medföra en betydande miljöpåverkan om
1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller
2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i 3 § första stycket eller i bilaga 3 till denna förordning och är
a) en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900),
b) en plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,
c) en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken,
d) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § miljöbalken,
e) en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur,
eller
f) en annan plan eller ett annat program som utarbetas för jord- eller skogsbruk, fiske, energi,
industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller markanvändning.
I fråga om detaljplaner enligt plan- och bygglagen eller andra planer och program som avses i
första stycket och som enbart avser användningen av små områden på lokal nivå ska, trots
första stycket, genomförandet antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om myndigheten eller kommunen med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till denna förordning
finner att så är fallet. Detsamma gäller när myndigheten eller kommunen gör endast mindre
ändringar i sådana planer och program som avses i första stycket. Förordning (2016:798).
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Nedan redovisas behovsbedömningen i korthet och bakgrunden till ställningstagandet. Var
och ett av åtgärdsförslagen, och åtgärdsprogrammet i sin helhet, har bedömts utifrån följande:
Eftersom åtgärdsprogrammet inte bedöms innefatta någon verksamhet eller åtgärd som påverkar ett Natura 2000-område, och därmed inte kräver Natura 2000-tillstånd, innebär det
att punkt 1 ovan inte uppfylls.19
De åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet bedöms inte vara av den karaktär att de
anger förutsättningarna för kommande tillstånd20 för verksamheter eller åtgärder.21 Punkt 2
ovan uppfylls således heller inte.22

19

4 § punkt 1 i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Att ”ange förutsättningarna för kommande tillstånd”, vilket ingår i punkt 2 (4 § punkt 2 i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar), innebär att planen eller programmet på något sätt begränsar utrymmet för kommande verksamhetstillstånd. Begränsningarna behöver inte vara bindande, även en stark vägledning kan anses sätta ramar för kommande tillstånd, såsom bygglov, marklov
och dispenser.
21
Vilket anges i 3 § eller bilaga 3 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.
22
4 § punkt 2 i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
20
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Region Gotland gör därför bedömningen att åtgärdsprogrammet inte medför en betydande
miljöpåverkan och därför krävs inte någon miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning. En analys av programmets konsekvenser från allmän och enskild synpunkt redovisas
däremot i kapitlet Konsekvenser.23
Region Gotland ska ge Länsstyrelsen och andra myndigheter som berörs tillfälle att yttra sig
över behovsbedömningen,24 d.v.s. huruvida programmet anses medföra en betydande miljöpåverkan. Detta samordnas med samrådet om åtgärdsprogrammet som helhet.

8. Konsekvenser
Problem med små partiklar i urban luft är inte unikt för Visby. Flera framförallt större städer i Sverige har problem med höga partikelhalter och har tagit fram åtgärdsprogram. Med
anledning av att miljökvalitetsnormen har överskridits i flera städer, finns ett ärende hos
EU-kommissionen. Nästa steg i processen om överskridanden fortsätter, d.v.s om t.ex.
Visby inte kan visa att miljökvalitetsnormen kan klaras, är att ärendet överlämnas till EUdomstolen för utdömande av vite. Då det inte finns så många exempel på detta är det svårt
att säga vad detta innebär exakt. Det man däremot med säkerhet säga är att det kan innebära mångmiljonbelopp i vite för Sverige. Vitet är även utformat som ett löpande vite vilket
innebär ett vitesbelopp för varje dag som överskridandet sker. Hur fördelningen av ett
eventuellt vite kommer att ske är oklart. Staten kan göra kommuner och/eller länsstyrelser
skyldiga att betala åtminstone delar av beloppet. Slutsatsen är att det kan falla på Region
Gotland att betala vitesbelopp om miljökvalitetsnormen inte klaras i Visby.
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Förväntade konsekvenser av åtgärdsförslagen är att enskilda åtgärder, men framförallt
några i kombination, kommer att leda till att miljökvalitetsnormen följs. Bedömningen görs
att de åtgärder som ska genomföras enligt bilaga 1, är tillräckliga för att klara miljökvalitetsnormen.
Konsekvenser ur enskild synpunkt är exempelvis att övergå till friktionsdäck istället för
dubbdäck. Ur allmän synpunkt är troligen konsekvenserna små; exempelvis hastighetssänkning, förändrad halkbekämpning, dammbindning och kunskapsinhämtning bör inte påverka allmänheten nämnvärt. Att byta ut vägbeläggning kommer att påverka den nämnd
som har ansvar för beläggningsarbete, men om det utförs inom ramen för planerad omläggning bör konsekvenserna minimeras. Ekonomiskt kan en hållfastare vägbeläggning vara
dyrare än en med lokala restråvaror, å andra sidan bör en hållfastare vägbeläggning ha en
bättre livscykelkostnad och den ökade initial investeringskostnaden motverkas av en ökad
livslängd.

9. Uppföljning och omprövning av åtgärdsprogrammet
Uppföljning

Även efter upprättande av ett åtgärdsprogram har kommunen ett ansvar att följa upp luftkvalitetssituationen med kontinuerliga mätningar. Mätningarna ska ske till dess att luftkvaliteten är så pass god att kontinuerliga mätningar inte krävs enligt luftkvalitetsförordningen.
Uppföljningen syftar också till att analysera genomförda åtgärders effekt. Uppföljningen
kan formellt ske med nuvarande mätmetod. Det finns dock kunskaps-, tids- och ekonomiska argument för att istället för dygnsprovtagning på filter, gå över till tekniker som ger
haltdata i realtid och med bättre tidsupplösning. Dels kommer Region Gotland lättare att
23
24

5 kap 6 § miljöbalken
6 § förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
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kunna se orsakerna till överskridanden, dels kommer Regionen genom att mäta på det sättet undersöka åtgärdseffekten i realtid, vilket i sig är kostnadsbesparande. Tim- eller minutbaserade mätningar kommer att ge information om dygnsvariationen, som också är viktig
att se för att uppskatta åtgärdernas effekter. Det finns instrument som är enkla att hantera
utan särskild utbildning och som uppfyller kraven på instrumentens likvärdighet med referensmetoden.
Region Gotland kommer därför att övergå till en mätmetod med finare tidsupplösning och
mätning i realtid. Uppföljningen kommer också att kompletteras med indikativa mätningar
genom en typ av instrument som också ger realtidsdata, och som är lätt att montera och demontera. Detta innebär att man enkelt kan mäta i olika miljöer i Visby och i regionen.
Detta ger Region Gotland större kunskap om vilken halt som är den regionala bakgrunden
och vilken som är det lokala bidraget till överskridanden av miljökvalitetsnormerna.
Dessa instrument ger också möjligheten att provta många olika storleksfraktioner på partiklarna, vilket kan ge indikationer på långdistanstransporterade partiklar kontra lokalt producerade partiklar respektive förbränningspartiklar kontra slitagepartiklar.
Uppföljning av åtgärdsprogrammet kommer att ske av Regionstyrelseförvaltningen. Uppföljningen ska syfta till att säkerställa att åtgärder vidtas i enlighet med åtgärdsprogrammet.
Berörda nämnder ska rapportera till Regionstyrelseförvaltningen. Avrapporteringen ska innehålla historiska haltdata och föreliggande års haltdata, bakgrundshalter, genomförda åtgärdsförsök enligt åtgärdsprogrammet samt effekter av dessa åtgärder. Avrapporteringen
kommer att användas som underlag till beslut för att permanenta åtgärderna. Regionstyrelseförvaltningen ska även säkerställa att eventuella utbildningsinsatser genomförs för att ge
bästa förutsättningar till att miljökvalitetsnormen för PM10 kan hållas.
Omprövning
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Åtgärdsprogrammet ska omprövas vid behov eller minst var 6:e år. Den instans som fastställt åtgärdsprogrammet ansvarar också för att bedöma om programmet ska omprövas. I
Region Gotlands fall tas beslutet av Regionfullmäktige.
Om åtgärderna har haft den effekt som avsetts sex år efter inrättat åtgärdsprogram, dvs. att
miljökvalitetsnormen för PM10 väntas kunna följas år sju, kan den beslutande instansen bedöma att det inte finns något behov av omprövning. I det fallet kan instansen istället besluta om att arbetet med åtgärdsprogrammet är klart.
Om miljökvalitetsnormen däremot fortfarande överskrids eller riskerar att överskridas, behöver åtgärdsprogrammet omprövas. En omprövning av ett åtgärdsprogram motsvarar
samma process som att upprätta ett nytt åtgärdsprogram.
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Bilagor

Bilaga 1 Utförligare beskrivning av föreslagna åtgärder
Bilaga 2 CMA
Bilaga 3 Samrådsredogörelse
Bilaga 4 Modellering
Bilaga 5 Resultat från nulägesmodelleringen
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Bilaga 6 Trajektorieanalys
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Bilaga 1, Åtgärder
Åtgärder som kommer att genomföras
Operativa och kunskapshöjande åtgärder som bedöms nödvändiga för att klara miljökvalitetsnormen för PM10
ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BAKGRUND/SYFTE

EFFEKTFÖRVÄNTAN

Förbättra och utöka mätdata

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

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

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

Inventering av vägbeläggning

Trafikräkning

Regelbunden räkning av
dubbdäcksandel
Inventering av privata
parkeringsplatser

Ändrad halkbekämpning,
utbyte av kalkmaterial

Räkning av all trafik på vissa gator i
Visby. Uppgifter om andel tung trafik
räknas samtidigt.
Regelbundet räkna andelen dubbdäck i
Visby
Minimera kalkanvändandet på t.ex.
parkeringsytor som också kan påverka
PM10-halterna. Städning ska ske så att
kalkkross inte förekommer i onödan.
Ej använda lövblås.
Använda granitkross istället för kalkmaterial för att minska uppkomst av
partiklar

Region Gotland

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post
regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

GENOMFÖRANDE/
TIDPLAN
2019

ÄGARE

KOSTNAD

OMRÅDE FÖR ÅTGÄRDER

SBF, miljö- och
hälsoskydd

Investering 100 tkr,
Drift 300 tkr/år.

Utvalda platser i Visby samt i
andra samhällen

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

2019

TKF, planering/utveckling

Ej bedömd

Alla vägar

2019-

75 tkr

Utvalda gator i Visby

Kunskapsunderlag för att bedöma åtgärdsbehov
Förbättra kunskaper om användning
av kalkmaterial på privata parkeringsplatser, städmetoder och konsekvenser av detta. Förbättra den generella
luftkvaliteten i staden med avseende
på partiklar
Granitkross förväntas bidra till lägre
partikelhalter jämfört med kalkkross.

2018-

TKF, planering/utveckling
samt gata/park
TKF, planering/utveckling
SBF, miljö- och
hälsoskydd

4 tkr

Räkna på utvald gata i Visby

Debiterbar tillsyn

Privata parkeringsplatser i
Visby

TKF, gata/park

1 500 tkr/år (uppskattad totalkostnad
för schablonförbrukning på 3000

Alla gator i Visby.

Org nr 212000-0803
Webbplats www.gotland.se

2019

2018-
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Utökad städning

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

En mer hållfast
vägbeläggning

Genom att välja en hållfastare beläggning på gator bildas mindre slitagepartiklar av däckens (och dubbdäckens)
slitage på vägytan.

Sänkning av andelen
dubbdäck

Hög dubbdäcksanvändning är en välkänd källa till slitagepartiklar som frigörs när vägar torkar upp.

Konventionell städning tar bort det
kvarvarande kalk- eller granitkrossen
som bidrar till slitage och partikelbildning. Kan leda till höga partikelhalter
precis vid utförandet.
Troligen bidrar kalkinnehållande asfalt
till partikelhalterna, och en hållfastare
asfalt förväntas slitas i mindre utsträckning, vilket förväntas leder till
mindre slitagepartiklar
Sänker partikelhalterna tack vare
minskat slitage.

ton/år). Tillkommande kostnad vid
utökat halkbekämpningsområde
500 tkr inköp maskin
250 tkr/år arbetstid

2019-

TKF, gata/park

2018–

TKF, gata/park

Omläggning planeras enligt befintlig
tidsplan och budget.

De vägar som är mest trafikerade i Visby

2019–

SBF, miljö- och
hälsoskydd samt
enskild

100 tkr

Generell minskning, fordon
som kör i tätbebyggelse
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Åtgärder som kan vara nödvändiga
Operativa åtgärder för att klara miljökvalitetsnormen för PM10, om tidigare genomförda åtgärder inte visar sig vara tillräckliga efter utvärdering.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BAKGRUND/SYFTE

EFFEKTFÖRVÄNTAN

Kompletterande städning

PM10 -städning25, för att ytterligare arbeta med att minska förstadiet till PM10

Dammbindning

CMA eller liknande preparat kan användas för att dammbinda uppvirvlingsbart material, för att reducera
partikelhalter i luft. Ett alternativ är att
salta vägarna.
Partikelemissioner är linjärt beroende
av hastighet. Sänkt hastighet leder till
lägre slitageemissioner.
Använda CMA eller liknande preparat,
istället för, eller komplement till, krossmaterial

Sänkt hastighet

Ändrad halkbekämpning
med cma eller liknande
preparat

Dubbdäcksförbud

25
26

Hög dubbdäcksanvändning är en välkänd källa till slitagepartiklar som frigörs när vägar torkar upp.

GENOMFÖRANDE/
TIDPLAN

ÄGARE

KOSTNAD

OMRÅDE FÖR ÅTGÄRDER

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

TKF, gata/park

Visby

CMA förväntas sänka den uppvirvlade
fraktionen av PM10 om den används
regelbundet under torra perioder under våren, innan städning och upptag
av vägens dammförråd genomförts.
Sänker partikelhalterna p.g.a. minskad
uppvirvling.

TKF, gata/park

3 500-4 000 tkr Inköp PM10-maskin.
650 tkr/år Drift och
personal.
+ hanteringskostnader för materialet.
Ej bedömt. Kostnadsberäkning kan
göras efter utredning om omfattning
har skett
Ej bedömd

CMA halkbekämpar och dammbinder
på samma gång. Förväntas leda till en
reduktion av partikelhalterna från uppvirvling.
Denna typ av halkbekämpning kan i
sig leda till halka för framförallt tvåhjuliga fordon, Stockholm Stad väljer att
inte använda CMA efter sista april på
grund utav detta.26
Sänker partikelhalterna tack vare
minskat slitage.

TKF, gata/park

Ej bedömt. Omfattning måste preciseras

Endast på de mest trafikerade gatorna

TKF, planering/utveckling

Ej bedömt. Omfattning måste utredas

Utvalda gator i Visby

TKF, planering/utveckling

Det finns särskilda städmaskiner som arbetar som dammsugare, och påstås reducera PM 10. Effekten på PM10 i omgivningsluft kan diskuteras, men kan ändå vara intressanta att utreda i Visby under en period.
Muntlig kommunikation med Miljöförvaltningen i Stockholm Stad; Michael Norman, handläggare på SLB Analys.
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Endast på de mest trafikerade gatorna

Utvalda gator i Visby

Bilaga 2, CMA
PM CMA
2017-12-11

Underlag gällande påverkan för grundvattnet vid användande
av CMA för dammbindning

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




Biologiskt nedbrytbart och därmed syreförbrukande i jord och vatten
Högre förmåga att mobilisera metaller i jord i jämförelse med NaCl
I princip harmlöst för vegetationen

Sammanfattning
De organiska salterna CMA och kaliumformiat är biologiskt nedbrytbara, vilket är positivt
ur ett spridningshänseende. Samtidigt innebär nedbrytningen en hög syreförbrukning vilket
kan ge syrebrist och reducerande förhållanden för nedströms liggande grundvattenmagasin.

27
28
29
30

https://link.springer.com/article/10.1065/jss2003.07.080?no-access=true
https://www.swedavia.se/arlanda/miljo/#gref
Vägtekniska institutet Effekter av dammbindning av belagda vägar, VTI rapport 666, år 2010
SLB analys Försök med dammbindning längs E4 och i Stockholms innerstad 2006, SLB 6:2006, år 2006
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Detta i sin tur kan innebära vissa vattenkvalitetsproblem med bland annat förhöjda järnoch manganhalter men även högre halter av lösta metaller.
Vissa studier pekar på att ämnena har en toxicitet mot växter men vid användning i full
skala verkar inga sådana konsekvenser ha uppmärksammats.
Sammantaget bedöms riskerna för grundvattnet vid användande av CMA eller kaliumformiat, för dammbindning, som små. Stockholm stad använder också CMA för dammbindning på 35 innerstadsgator för att minska halten av PM10.31
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Gotland har dock normalt ett tunnare jordtäcke och matjordtäcke vilket gör förhållandena
för snabb nedbrytning något sämre än andra områden med mäktigare jordlager men samtidigt kompenseras detta av att säsongen för en biologisk aktiv jordmån är längre i Visby än
för Stockholm och större delen av övriga Sverige, vilket beror på det milda klimatet.

31

http://miljobarometern.stockholm.se/luft/partiklar/antal-dygn-over-normvardet-for-pm10-i-luft/
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Bilaga 3, Samrådsredogörelse
Förslag till åtgärdsprogram har varit ute på samråd 25 jun-30 sep 2018. Kravet på samrådstid är två månader men då samrådet inföll under sommarperioden förlängdes tiden till tre
månader för att så många som möjligt skulle ha möjlighet att yttra sig. Förslag till åtgärdsprogram kungjordes i Gotlands dagstidningar samt på Region Gotlands hemsida. Förslaget
till åtgärdsprogram skickades även ut specifikt till myndigheter och organisationer som ansågs vara specifikt berörda.

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Under samrådet har det inkommit 7 yttranden enligt nedan. Dessa har sammanställts och
kommenterats.
 Naturvårdsverket (1 a-p)
 Byggnadsnämnden (2 a-b)
 Hälso- och sjukvårdsnämnden (3 a-b)
 Tekniska nämnden (4)
 Länsstyrelsen Gotland (5 a-m)
 Trafikverket (6 a-q)
 Privatperson (7)
YTTRANDEN
1. Naturvårdsverket
a. En beskrivning av var miljökvalitetsnormen har
överskridits har endast gjorts för området kring mätstationen. Modellering har endast gjorts kring mätstationen. För att kunna beskriva områdets typ, storlek, väderförhållanden och skyddsvärda objekt, och
för att kunna bedöma överskridandets omfattning
behövs en större modellerat område.
b. I åtgärdsprogrammet görs antaganden om att risk
för överskridanden även förekommer på andra gator
i Visby. Det vore lämpligt att ange vilka övriga gator
som ligger i riskzonen för överskridanden.
c. Uppgifter om antalet människor som berörs av halter över normen behöver redovisas, exempelvis antalet boende samt om möjligt antalet gående/cyklande
per dygn, i det område där överträdelse av normen
bedöms ske. (C.6)
d. En redovisning av de skyddsvärda objekt som ligger
i områden med höga halter saknas. T.ex. förskolor,
skolor, vårdinrättningar och liknande.
e. Det behövs komplettering med tydlig beskrivning
hur modelleringen är utförd, både metodik och indata. Som komplement bör modelleringen av gaturummet kring mätstationen kompletteras med en
gaturumsmodell exempelvis OSPM.

REGIONENS SVAR PÅ YTTRANDEN

Modellering utökas till ett område som
täcker centralorten, utifrån den trafikanalys av staden som gjorts
Komplettering sker med redovisning av
antal skyddsvärda objekt samt antal boende längs berörda vägar.
Modellering utökas till ett område som
täcker centralorten, utifrån den trafikanalys av staden som gjorts.

Komplettering sker med redovisning av
antalet skyddsvärda objekt samt antal
boende längs berörda vägar.
Åtgärdsprogrammet kompletteras med
uppgifter om antalet skyddsvärda objekt.
Metodiken beskrivs utförligt i Bilaga 3 ,
och har förtydligats något med indatakällor
Gaturumsmodell ej tillämplig då området
ej klassas som gaturum, vilket förtydligas
i åtgärdsprogrammet.
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Källfördelning beskriven utifrån de mätoch modelleringsdata som finns tillgängliga.
Lokala källor anses var de som leder till
överskridande, och bero av, eller är en
följd av, trafiken, varför beskrivning av
f. Källfördelning ska beskrivas regionalt, urbant och
ingående källbidrag till PM10 för baklokalt. Partiklarnas ursprung beskrivs översiktligt,
grundshalterna rimligen inte bidrar till
men framför allt för regional och urban bakgrund ges åtgärdsprogrammets syfte, nämligen att
ingen specifik information om källfördelning.
hitta åtgärder för att komma till rätta
med problemet.
När ytterligare mätningar genomförs,
med urbana och regionala bakgrundsmätningar, kan denna del utvecklas i
tjänsteskrivningar samt uppföljning av
åtgärdsprogram
g. Kategorisering och namngivning av åtgärder bör
vara konsekvent. Beskrivning av åtgärder är inte tillräckligt utförliga. Det är svårt att utläsa av en del be- Detta förtydligas i åtgärdsprogrammet. I
skrivningar av åtgärder vad som ämnas utföras och
bilaga 1 framgår vad som ska göras och
var.
när.
h. I tabell 3, ”Beräkning av åtgärdernas effekter, avser minskad dubbdäcksanvändning, lägre hastighet
och påverkan av sandning”, beskrivs hur miljökvalitetsnormen ska följas. Det framgår dock inte hur
dessa siffror har tagits fram eller vilken modell som
Framtagandet har förtydligats, samt vilanvänts.
ken modell som använts.
Termen "tekniska åtgärder" byts ut mot
i. Under rubriken ”Konsekvenser” anges förväntade
"åtgärder" vilket avser åtgärderna i takonsekvenser av de tekniska åtgärdsförslagen. Vilka bell 1. Med anledning av att det är svårt
de tekniska åtgärderna är nämns dock inte, och i be- att få tag på emissionsdata kring kalkskrivningen över åtgärder är generellt uppgifter om
material, är det mycket svårt att föruteffekter vagt beskrivet samt omfattningen av åtgärsäga förväntade effekter. De speciella
der otydlig.
förhållanden som råder på Gotland gör
att vi till viss del måste testa oss fram.
j. Förslaget behöver bli tydligare på att beskriva vilken effekt enskilda förslag samt alla förslag samlat
kommer att ha på luftkvaliteten, samt i vilken utsträckning de bedöms bidra till att normen följs.

Enskilda åtgärders effekt är beskrivna i
den utsträckning det är möjligt
Utsträckningen att följa MKN framgår i
Tabell 3 och medföljande text.
Skattning har skett där det varit möjligt.
I de fall underlag saknas, men åtgärdsefk. När underlag för kvalificerade bedömningar saknas
fekt ändå är rimlig, har det framgått av
kan en skattning av haltsänkning göras. Viktigt är att
text. Det har i dessa fall inte funnits nåredovisa vilka data, antaganden och beräkningar som
got att basera skattning på varför vi avligger bakom bedömningen.
står och inväntar tester på plats för utbredd implementering.
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Regionen anser att beskrivna effekter i
åtgärdsprogrammet är så långt vi kan
komma i bedömningen. Avsaknad av
grunddata rörande användning av kalkl. För att visa på åtgärdsprogrammets effekt på halsten vid halkbekämpning och i asfalt, gör
terna bör ett åtgärdsscenario tas fram. Uppgifter om att vi inte kommer längre än just kvalifiåtgärdsscenariot och de enskilda åtgärdernas effekter cerade gissningar. Hade beräkningar
behöver dokumenteras tydligt i redovisningen av åt- gjorts utifrån befintlig materialdata på
gärdsprogrammet och behövs även vid rapportering konventionellt sand- och asfaltsmaterial
av det fastställda åtgärdsprogrammet.
hade beräkningar inte förutsett överskridanden i Visby, med befintlig trafikmängd. Åtgärderna kommer att verifieras under genomförande för att bekräfta
effekterna på PM10.
Efter förtydligande i åtgärdsprogrammet
m. En effektiv åtgärd för att minska halterna av PM10
framgår det nu att åtgärder kring dubbär att sänka dubbdäcksandelen . Men det framgår
däcksanvändning inledningsvis kommer
inte av förslaget vilka åtgärder som ska vidtas för att
att handla om en informationskampanj.
sänka dubbdäcksandelen. Det nämns t.ex. inte något
Om det visar sig att behov finns att sänka
om möjligheten att införa dubbdäcksförbud, vilket är
halterna ytterligare, kommer frågan om
den kraftfullaste åtgärden.
dubbdäck att ytterligare belysas.
n. Kunskap och erfarenhet om emissioner från vägbeläggningar vid inblandning av kalksten är bristfällig.
Antagande i förslaget är att vägbeläggningen med in- Som Naturvårdsverket påpekar, finns det
blandning av kalksten slits mer av dubbdäck än de
ingen data som visar vilken betydelse för
mer nötningsresistenta vägbeläggningarna. NaturPM10 kalkinblandning i asfalten har. Men
vårdsverket bedömer att antagandet mycket troligt
bedömningen görs att hårdare vägbeär korrekt och ett byte av vägbeläggning skulle i så
läggning skulle bidra betydligt till att halfall kunna innebära en betydande effekt på halterna. terna kommer att sjunka.
På parkeringsplatser sandas det generellt
mycket frikostigt. Bedömningen görs att
större parkeringsplatser som ligger nära
o. Det förklaras inte varför privata parkeringsplatser större vägar kan bidra till små partiklar i
skulle vara en källa till PM10-halterna. Det presenteras luften kring dessa platser. Det kalkingen teori om till vilken andel privata parkeringsplat- material som används mals lätt sönder
ser har som källa till PM10-halterna.
trots låga fordonshastigheter. Pga att
parkeringsytorna ofta är öppna sprids de
mindre partiklarna blåsiga dagar. Detta
förtydligas i åtgärdsprogrammet.
p. Det anges att försök har gjorts med att sanda med
granitkross istället för kalkmaterial. Teorin är att kalkstenskross mals ner fortare och mer fullständigt än
granitkross. En risk med försöket är att det sker med
otvättad granitkross som ger högre partikelhalter än
tvättad. Samtidigt finns även en risk att i och med om
halkbekämpningsmaterialet är hårdare än vägbeläggResonemanget är relevant men bedömningen att materialet ökar slitaget.
ningen görs att den positiva effekten
överväger.
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2.

Byggnadsnämnden (BN)

Det finns en kostnadsuppskattning för
a. Det är viktigt att föreslagna åtgärder finns budge- var och en åtgärderna, där det har varit
terade. Detta finns inte redovisat i föreslaget åtgärds- möjligt att göra en uppskattning (bilaga
program.
1). Ett kapitel läggs in i rapporten som
behandlar finansiering.
Byggnadsnämndens kommentar är releb. Det är viktigt att Visby klarar miljökvalitetsnormen
vant vilket också framgår i åtgärdsproför att inte Sverige ska dömas att betala vite.
grammet.
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)
a. HSN poängterar sambandet mellan risken för dödlighet samt utveckling av lung- och hjärtkärlsjukdomar och exponering av luftföroreningar. Samband
har påvisats mellan att bo i förorenade städer med
Kompletterar åtgärdsprogrammet enligt
partiklar och risken att dö i hjärtkärlsjukdomar.
förslag från HSN

b. HSN vill poängtera vikten av att även följa de
mindre partiklarna, pm2,5, då även dessa påverkar
hälsan.

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4.

Kompletterar åtgärdsprogrammet enligt
förslag från HSN. Överskridandet av MKN
avseende partiklar sker för PM10, varför
vidare analys och åtgärdsförslag för
PM2,5 inte är relevant för detta åtgärdsprogram

Tekniska nämnden (TN)

a. TN poängterar att föreslagna åtgärder måste finanAvsnitt med diskussion om finansiering
sieras.
har lagts till.
5. Länsstyrelsen Gotland (Lst)
a. Lst ser positivt på realtidsmätningar av effekter på
vidtagna åtgärder. Lst föreslår för att förstärka uppföljningsarbetet, att en tidsatt målsättning kopplad
Tidsatt målsättning återfinns i bilaga 1.
till föreslagna åtgärder utformas. Detta för att möjlig- Tidsnoggrannheten är årsvis vilket begöra ett bättre underlag för beslut över vilken/vilka
döms vara tillräckligt detaljerad. Uppdaåtgärder som ska genomföras, när och i vilken omtering har gjorts mellan granskningsversfattning.
ion och slutlig version.
Efter förtydligande i åtgärdsprogrammet
b. Lst saknar konkreta förslag på hur dubbdäcksande- framgår det nu att åtgärder kring dubblen ska minskas. Lst ställer sig tveksam till om endast däcksanvändning inledningsvis kommer
informationskampanj kan bidra till att dubbdäcksan- att handla om en informationskampanj.
Om det visar sig att behov finns att sänka
vändandet går ner till önskad nivå.
halterna ytterligare, kommer frågan om
dubbdäck att ytterligare belysas.
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c. Lst är positiv till inventering av vägnätet och föreslår att en beskrivning av befintliga rutiner och tidplan för utbyte av vägbeläggningar inkluderas i den
slutliga rapporten så att det går att framställa en bild
över vägnätsläget i Visby och dess förväntade effekter på miljökvalitetsnormerna för luft (PM10) vid
eventuellt byte.

Första steget är att göra en inventering.
De senaste två åren har all ny asfalt som
lagts endast granitinblandning utan kalkmaterial.

d. Lst föreslår att det i rapporten ska föras ett resonemang om de överskridna miljökvalitetsnormerna och
dess påverkan på utvecklingen av Visby kopplat till
den fysiska planeringen och möjligheten att exploatera områden i anslutning till större vägar.

Resonemanget kring partikelhaltens påverkan på stadsplanering är relevant
men bedöms inte ligga inom ramen för
åtgärdsprogrammet. Frågan bör snarare
tas upp i andra övergripande dokument.

e. Behovsbedömningen bör utvecklas. Den bör hantera samtliga åtgärders potentiella påverkan på miljön. Extra viktigt gällande halkbekämpning och
dammbindning. Lst anser att det inte går att avgöra
utifrån samrådsförslaget huruvida programmet kan
antas medföra betydande miljöpåverkan då underlaget brister.

Regionen och SWECO anser att behovsbedömningen är gjord enligt befintliga
lagkrav. Förtydligande har gjorts i åtgärdsprogrammet vilka åtgärder som ska
genomföras vilket bör bemöta länsstyrelsens synpunkt.

f. Lst anser att det inte framgår från uppgifter i rapporten om CMA är ett harmlöst ämne eller inte. Det
står motstridiga uppgifter kring lämpligheten av CMA.
Tydligare besked om miljöpåverkan på grundvatten
och halkbekämpningsförmåga efterfrågas.

Åtgärdsprogrammet är kompletterat
med att ytterligare utredning kommer
att göras innan ett eventuellt användande av CMA eller annan likvärdig produkt.

g. Lst föreslår att konsekvensavsnittet utvecklas och
kopplas till behovsbedömningen.

Konsekvenserna för PM10 beskrivs endast flyktigt under konsekvensavsnittet.
Det beskrivs däremot mer under respektive åtgärd.

h. Lst anser att det ska framgå från åtgärdsprogrammet hur luftkvalitetsnormer för luft (PM10) ligger till i
förhållande till övre och nedre utvärderingströsklar.
Detta skulle utgöra ett underlag för beslut över typ
och genomförande av mätningar.

Eftersom anledningen till att åtgärdsprogrammet tas fram, är att miljökvalitetsnormen överskrids, är det underförstått
att bägge utvärderingströsklarna överskrids. Ett tillägg med beskrivning av ÖUT
och NUT har gjorts i åtgärdsprogrammet.

i. Lst är positiva till mätningar för att erhålla större
kunskap om bakgrundshalter, och anser vidare att
hänsynstagande till bakgrundshalterna ska utvecklas i
åtgärdsprogrammet. Särskilt med tanke på planerade
utvecklingar på Gotland gällande kryssningskajen och
planerade utökningar i täktverksamheter på Gotland.

Vid framtagande av förslag till åtgärdsprogram har många olika källor till partiklar diskuterats och validerats utifrån
t.ex. konsultens tidigare erfarenheter
från modelleringar. Flera källor kan utgöra förhöjda bakgrundshalter. Detta
kommer att följas upp med mobil mätutrustning. Bedömningen görs att mönstret på överskridanden med den tydliga
säsongsvisa fördelningen av överskridanden starkt tyder på att nämnda källor
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j. Lst föreslår att en ordförklaringslista införs i åtgärdsprogrammet.
k. Lst föreslår att tabell 2 på sidan 10 tydliggörs.
l. Regionen ska säkerställa att åtgärdsprogrammet
uppfyller kraven på innehåll enligt bilaga 7 i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2016:9.
m. Lst anser att kraven som återfinns på bestämmelser kring luftkvalitet ska uppfyllas för att miljökvalitetsnormer för luft (PM10) ska följas. Lst begär att ta
del av sådant program som krävs enligt NFS 2016:9,
bl.a. om kontroll, godkännande av mätinstrument eller metod för mätning.
6. Trafikverket
a. Större geografiska områden skulle kunna visas i
handlingsprogrammet. Nu visas enskilda gator, vilket
gör det svårt att få överblick. Som underlag behövs
vägtrafikdata som exempelvis trafikflöden, hastigheter m.m.
b. Luftberäkningar och handlingsprogrammet skulle
även kunna omfatta kvävedioxider, då flöden av fordon m.m. är betydande säsongsvis. Exempelvis är det
stora mängder fordon ankommer/avreser från färjan
i Visby.
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c. Kontrollberäkningar skulle kunna tas fram för att
verifiera mätningarnas korrekthet. Likaså skulle ett
förtydligande resonemang om vad som föranlett placeringen av mätstationerna på aktuella platser vara
värdefullt.

d. Påståendet att länsvägarna på Gotland omfattas av
Trafikverkets kvalitetskrav på asfalt, vilket innebär att
andra mer beständiga stensorter blandas in i slitlagret för dessa och samma problem bör då inte uppstå
på dessa vägar som för Regionens vägar där kalksten
blandas in i asfalten, bör verifieras med Trafikverket.
e. Trafikverket informerar om att dom har en pågående åtgärdsvalsstudie på Gotland. Dessa är t.ex.
utredningar för väg 142 (Färjeleden) och väg 148.

Förtydliganden har gjorts i rapporten.
Synpunkten beaktas och tabellen förtydligas
Genom att beakta Naturvårdsverkets yttrande anser vi att kraven på åtgärdsprogrammet uppfylls

Region Gotland anser att kontrollprogram som Lst begär, inte hör hemma i
åtgärdsprogrammet. Det kommer istället
kommuniceras med Lst separat.

Modellering utökas till ett område som
täcker centralorten, utifrån den trafikanalys av staden som gjorts
Underlag som påtalas i yttrandet ingår i
modell som använts, referens för detta
bifogas dokumentet.
Överskridande av MKN sker enbart med
avseende på PM10 och behov av åtgärdsprogram finns bara för de grova partiklarna
Området har flera års mätningar, samt
modellering är utförd. Man brukar sällan
använda modell för att bekräfta mätningar, utan tvärtom.
Placeringen av mätstationen är gjord utifrån antagandet att korsningen är den
mest trafikerade i Visby. Den exakta positionen följer de krav som ställs enligt
föreskriften och är godkänd av Naturvårdsverket.

Enligt Trafikverket används ingen kalksten i slitlagret på Gotland. Det uppfyller
inte kraven på hållbarhet.
Det är oklart vad åtgärdsvalsstudien
handlar om, men kontakt kommer att tas
med Trafikverket angående detta.
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Efter förtydligande i åtgärdsprogrammet
framgår det nu att åtgärder kring dubbf. Trafikverket efterfrågar förtydligande gällande vilka däcksanvändning inledningsvis kommer
åtgärder som är aktuella gällande att minska andelen att handla om en informationskampanj.
dubbdäck.
Om det visar sig att behov finns att sänka
halterna ytterligare, kommer frågan om
dubbdäck att ytterligare belysas.
g. Tydliggör om dammbindning ska göras.

h. Tydliggör om hastighetsjusteringar ska göras.

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

i. Förtydliga gärna att det troligen krävs flera parallella åtgärder för att nå målet.

j. Sid 4. ”PM10 är ett mått på massan partiklar i luften” Kommentar: PM10 det är ett mått på storleken
på partiklarna.
k. Sid 4. Resonemang om PM10 (medicinska delen);
hänvisa förslagsvis till nationell Miljöhälsorapport.
Problematiskt att skriva vad som är farligare än något
annat i dessa sammanhang.
l. Sida 10 tabell; I tallen visas att haltfördelningen är
högst i gatunivå, men minst i procentandel? Se över
om det stämmer.
m. Sida 10; det står ”Det går tydligt att utläsa att
högre halter förekommer mer frekvent de dagar det
inte är regn, vilket visar att resuspensionen är en trolig orsak till höga halter och överskridanden”. Kommentar; resuspension är inte orsak till höga halter
utan slitaget är orsaken till resuspension av dammdepå som bildas.
n. Sida 12: ”Ett syfte med saltning är att bibehålla
vägbanan våt och därigenom förhindra uppvirvling av
partiklar.” Se föregående kommentar.
o. Sida 15; Upprepning av halkbekämpning och damning, då det rör samma åtgärd.

Förtydligande görs vilka åtgärder som
ska satsas på, och i vilken ordning, samt
vilka åtgärder som Regionen avvaktar
med att genomföra (bilaga 1).
Förtydligande görs vilka åtgärder som
ska satsas på, och i vilken ordning, samt
vilka åtgärder som Regionen avvaktar
med att genomföra (bilaga 1).
Förtydligande görs vilka åtgärder som
ska satsas på, och i vilken ordning, samt
vilka åtgärder som Regionen avvaktar
med att genomföra. Bilaga 1 i förslaget
byter plats med bilaga 5 för att prioritera
upp bilagan. Vissa förtydliganden har
gjorts för att visa vilka åtgärder som ska
genomföras.

Förtydligande har gjorts på sid 4.

Håller inte med, det står inte skrivet vad
som är farligast.

Tabellen förtydligas.

Skrivningen förtydligas.

Skrivningen förtydligas.
Olika syfte med åtgärden, därför olika
placering i tabellen.
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p. Sida 22: Uppföljning och mätinstrument: Kommentar; det är viktigt med certifierade mätinstrument enligt EU-kraven för att få en relevant och likvärdig med Under 2019 kommer nytt mätinstrument
övriga landet och EU, uppskattning om halter och ef- att införskaffas vilket kommer att vara
fekter av åtgärder.
godkänt för mätningar av PM10.
q. Var gärna konsekventa med hur beläggningen omnämns som kan orsaka de höga halterna. Exempelvis
står det i sammanfattningen att beläggningen är porös medan det längre in står att beläggningen har kalkinblandning.

Kalksten är en porös bergart och termen
porös används för att påskina den i det
här sammanhanget, dåliga egenskapen
hos kalksten. Ändringar görs för att förtydliga detta i åtgärdsprogrammet.

7. Privatperson
Inlämnade synpunkter beskriver upplevelsen av
dammsituationen på våren samt förslag på hur vårstädningen ska gå till. Det poängteras också hur farliga luftföroreningarna är och hur dessa påverkar
människor som vistas i den miljön. Det poängteras
hur viktigt det är att Regionen kommer till rätta med
situationen. Till dess att problemen är lösta borde
Regionen dela ut munskydd till alla som känner ett
behov av ett sådant.

Problembilden bedöms vara genomlyst
ÅP syftar till att komma till rätta med
grundproblemet.
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Bilaga 4, Beräkningsförutsättningar
PM MODELLERING
Uppdrag

Uppdragsledare

Gotland Åtgärdsprogram Luft

Emma Hedberg

Uppdragsnummer

Upprättad av

1157881000

Carl Thordstein

Datum

2017-09-28

Validering av mätdata, bakgrundshalter och meteorologi
För att få en uppfattning om den totala noggrannheten i hela beräkningsgången har beräkningsmodellen i rapporten validerats/kalibrerats mot 2016 års mätdata av luftföroreningar
(mätstationen vid Österväg 17 i Visby). Validering av modellen görs även med syftet att utvärdera dess förmåga att reproducera representativa halter för det undersökta området. Naturvårdsverkets har tagit fram kvalitetsmål, som luftkvalitetsmodeller ska uppfylla. Kvalitetsmålen är i enlighet med kraven på modellberäkningar som finns definierade i EU:s
Luftdirektiv och baseras på jämförelse mellan beräknade halter och uppmätta halter. I Tabell framgår vilka krav som ställs på de luftföroreningar som ingår i denna utredning.
Tabell 6. Kvalitetsmål för modellberäkningar enligt Naturvårdsvårdsverkets författningssamling (2010:8)

Kvalitetsmål
Årsmedel

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Dygnsmedel

Partiklar (PM10)
50 %
Ännu ej fastställt

För att avgöra om modellberäkningarna uppfyllde kvalitetsmålen, nyttjades ett verktyg rekommenderat av referenslaboratoriet för tätortsluft (SMHI). I verktyget infogas modelldata
respektive mätdata från mätplatsen vid Österväg 17 i Visby och från dessa beräknar verktyget kvalitetsmåtten för både års och dygnsmedelvärde. Kvalitetsmålen anges som osäkerhet
med måtten RPE eller RDE. För årsmedelvärden rekommenderas att RDE används vid
halter som väl underskrider gränsvärdena. Vad som kan vara bra att ha i åtanke är att ett
perfekt uppnått modellresultat inte nödvändigtvis behöver innebära 100 % överensstämmelse med mätdata. Detta då varken mätningar eller modeller återger en perfekt beskrivning av atmosfärens kemiska tillstånd. Atmosfären påverkas av flertalet icke-linjära och till
viss del stokastiska parametrar, varför en viss spridning är att vänta mellan uppmätta och
beräknade halter.
Valideringen genomfördes mot mätstationen vid Österväg 17 i Visby, som är placerad cirka
2 meter nordväst om Norra Hansegatan. Området runt mätstationen bedöms inte som ett
gaturum, utan är relativt öppet med goda ventilationsförhållanden. Visby saknar gatusträckningar som kan räknas som instängda gaturum, varvid platsen kan anses var representativ
ur det perspektivet. Resultatet visade på låg modellosäkerhet och kvalitetsmålen innehölls
med god marginal, se Tabell 7.
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Tabell 7. Resultat av modellosäkerheten

Resultat

Partiklar (PM10)

Årsmedel*
Dygnsmedel

1%
-

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

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

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


Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]




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

Resultatet redovisas som en geografisk spridning med kontinuerliga haltnivåer 1,5 meter
ovan marknivå i enheten µg/m3. Beräkningsmodellen tar inte hänsyn till enskilda byggnader, men innehåller information gällande platsspecifik topografi och råhetsfaktor; beskriver
ytans skrovlighet och därmed motståndet av spridningen i luften, vilket motsvarar ”stadsmiljö”.
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Emissionsdata använda i spridningsberäkningarna
Emissionsfaktorn är den mängd partiklar (PM10) som ett genomsnittligt fordon skapar per
körd sträcka. Emissionsfaktorn påverkas av många olika förhållanden, exempelvis fordonens typ och hastighet samt vägbanans beläggning, dammighet och fuktighet.
Avgasemissioner beräknas i huvudsak med hjälp av emissionsmodellen HBEFA 3.3. Det är
en gemensam europeisk emissionsmodell för vägtrafik som har anpassats till svenska förhållanden.
För partiklar domineras utsläppen av partiklar (PM10) som uppkommer vid slitage och ej
som avgaser. För emissionerna av partiklar är andelen tung trafik, dubbdäcksandel och antal fordon de viktigaste parametrarna. Dubbdäcksandelen har påvisats ha en avgörande inverkan på partikelhalterna. I dagsläget uppgår dubbdäcksandelen i Visby till cirka 80-90%.
Då normen för PM10 avser ett högsta tillåtna medelvärde för ett helt kalenderår, behövs information gällande dubbdäcksandelens påverkan på halterna under ett år. För beräkningarna av PM10 användes därav genomsnittliga emissionsfaktorer under ett helt år. För slitagepartiklar har det linjära sambandet mellan hastighet och utsläpp använts enligt NORTRIPmodellen

Slitagepartiklar som funktion av hastighet
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Figur 8 Hastighetsberoendet av utsläppen av PM10 från emissionsmodellen Nortrip32 33.

Denby, B.R., Sundvor, I., Johansson, C., Pirjola, L., Ketzel, K., Norman, M., Kupiainen, K., Gustafsson, M., Blomqvist, G., och Omstedt,
G. A coupled road dust and surface moisture model to predict non-exhaust road traffic induced particle emissions (NORTRIP). Part 1:
Road dust loading and suspension modelling. Atmospheric Environment 77:283-300, 2013
32

Denby, B.R., Sundvor, I., Johansson, C., Pirjola, L., Ketzel, K., Norman, M., Kupiainen, K., Gustafsson, M., Blomqvist, G., Kauhaniemi,
M., och Omstedt, G. A coupled road dust and surface moisture model to predict non-exhaust road traffic induced particle emissions
(NORTRIP). Part 2: Surface moisture and salt impact modelling. Atmospheric Environment 81:485-503, 2013.
33
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Vägtrafik
Fordonstrafiken utgör den största och mest betydande utsläppskällan av luftföroreningar,
som har en negativ inverkan på luftkvaliteten i Visby. Det förekommer flertalet infartsvägar
med relativt högt trafikflöde i Visby. I Figur 9 visas de trafikmängder för de vägar och som
ingick i nulägesberäkningarna.
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Trafikuppgifterna som nyttjats i rapporten kommer från den trafikanalys som genomfördes
för Visby, (Trivector, 2008). I modellberäkningen har trafikens dygnsfördelning under vardagar och helger tagits i beaktande.

Figur 9. Prognostiserade trafikmängder för vägar i Visby som ÅDT (årsmedeldygnsvärden)

43 (54)

Region Gotland

Åtgärdsprogram för minskning av skadliga partiklar (PM10) i Visby

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

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

Meteorologi använd i beräkningarna
Speciellt anpassade meteorologiska data för spridningsberäkningar (AERMOD/AERMET)
har tagits fram för det aktuella området i Visby. Den meteorologiska informationen bygger
på en avancerad numerisk väderprognos modell, ”Mesoscale Model 5th generation”
(MM5), vilken har beräknat de lokala meteorologiska förutsättningarna för Visby åren
2014–2016, totalt 26 304 timmar. Bland parametrar som ingår kan nämnas lufttryck, temperatur, vindhastighet, vindriktning, relativ fuktighet, molnmängd och nederbörd. Vissa parametrar är även definierade för olika nivåer i vertikalled (vindhastighet, vindriktning, luft-
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tryck, temperatur, relativ fuktighet etc.). Metoden att använda MM5 data följer de anvisningar som de amerikanska miljömyndigheterna (US-EPA) tagit fram att användas i motsvarande tillståndsansökningar i USA. Motsvarande data används även i Europa.
I Figur 10, beskrivs meteorologin i form av ett vindrosdiagram. Medelvindhastigheten för
året 2014–2016 är 5,21 meter per sekund och andel lugna vindar uppgick till 0,94 %.

Figur 10. Vindros för meteorologiska data året 2014–2016, Visby
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Säsongsvariation
Partiklar brukar generellt sett ses som ett luftkvalitetsproblem året runt, men partikelhalter
är komplexa och platsberoende, vilket leder till stora säsongsvariationer (Jacob et al., 2009).
Generellt har kustområden större säsongsvariation av partiklar (PM10) än inlandet (Samet et
al., 2005).
De högsta halterna av partiklar (PM10) förekommer under våren, medan låga halter förekommer generellt under sommarmånaderna. Anledningen till de höga partikelhalterna under våren är resuspension av damm som ansamlats under vintern vid vägbanan, främst genom slitage av dubbdäck samt sandning och saltning. Resuspensionen är som mest effektiv
vid torrt vägunderlag och innan sanden och vägdamm har tagits bort (Areskoug et al.,
2004). PM10-halten är lägre på sommaren på grund av: lägre trafikintensitet, vilket minskar
både de direkta och indirekta emissionerna, och av en i allmänhet mer intensiv turbulent
blandning, vilket leder till effektivare utspädning av partiklarna (Johansson et al., 2007).
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Bilaga 5, Resultat från nulägesmodelleringen
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Partiklar (PM10) som årsmedelvärde

Figur 11. Nuvarande situation, beräknade halter av partiklar (PM10) som årsmedelvärden. Mätstationens placering
markeras med svart triangel.
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Partiklar (PM10) som dygnsmedelvärde (90-percentil)
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Figur 12. Nuvarande situation, beräknade halter av partiklar (PM10) som årsmedelvärden. Mätstationens placering
markeras med svart triangel.
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Bilaga 6, Trajektorieanalys
PM LÅNGDISTANSTRANSPORT OCH SÄSONGSVARATION AV PM 1 0

2018-02-09

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

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

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

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Härav följer att PM10 således representerar den integrerade partikelmassan hos aerosoler
mindre än 10µm och PM2,5 den integrerade partikelmassan hos aerosoler mindre än 2,5µm.
Av diskussionen ovan följer att höga halter PM10 både kan vara ett resultat av lokala emissioner av större partiklar med kort uppehållstid, men att bidrag även kan komma från långdistanstransport av den finare partikelfraktionen PM2,5 som är en delmängd av PM10.
Denna delstudie avser de mätningar som genomförts vid mätstationen Österväg 17 i Visby,
och syftet är att med hjälp av analys av luftmassetransport (trajektorieanalys) undersöka i
vilken omfattning luftkvaliteten vid mätstationen påverkas av långväga transport, för att
därmed bättre utröna vilka åtgärder som befinns lämpliga för att förbättra luftkvaliteten i
Visby.

Metod
För hela mätperioden 2013-2016 beräknades dagligen fyra 120h bakåttrajektorier (00:00,
06:00, 12:00, 18:00). Var och en av dessa trajektorier visar hur luften har rört sig bakåt i tiden, både horisontellt och vertikalt, innan luftmassan ankom receptorn (Österväg 17). Genom att relatera trajektorians transportväg till den uppmätta halten kan statistik för emissionspotential hos källområden inom 120h transporttid till receptorn uppskattas. Den modell som användes för dessa beräkningar var HYSPLIT4 (Draxier and Hess 1998) och de
meteorologiska data som ligger till grund för analysen var ”GDAS one degree archives”
(https://arl.noaa.gov/archives.php).
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Genom att kombinera de drygt 5 500 luftamassetrajektoriernas geografiska transporthistoria med den uppmätta halten vid Österväg 17 och genom att sedan projicera det resultatet
på en karta kan man skapa en uppfattning om det potentiella bidraget från olika källområden till de uppmätta PM10 halterna vid receptorn.

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

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

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

Figur 2: Månadsfördelningen av uppmätta PM10 halter vid Österväg 17, Visby, under perioden 2013-2016.

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

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

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

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

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

Ansvaret för räddningstjänstens verksamhet i sin helhet flyttas till regionstyrelsen
från 1 januari 2020.
Bibehållen förvaltningstillhörighet hos samhällsbyggnadsförvaltningen godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen har i enlighet med beslut (RS 2018/546) utrett
räddningstjänstens framtida nämnds- och förvaltningstillhörighet med målsättning att
skapa en mer enhetlig ledningsstruktur.
Utredningen föreslår att ansvarig nämnd för räddningstjänsten koncentreras till
regionstyrelsen som får ansvar för den operativa och förebyggande verksamheten.
Förslaget grundar sig i verksamhetens behov, i en omvärldsanalys som både tar
hänsyn till hur andra kommuner valt att organisera sin räddningstjänst samt i hur
andra omvärldsfaktorer kan komma att påverka regionstyrelsens ansvar framgent.
Utredningen föreslår att räddningstjänsten kvarstår som en enhet inom samhällsbyggnaden tillsvidare då det i nuläget finns organisation och rutiner etablerade för att
hantera räddningstjänstens verksamhet. Konsekvenserna för samhällsbyggnadsförvaltningen bedöms därför vara mycket små.
Med hänsyn till budget- och redovisningsprinciper föreslås ändringen gälla från
1 januari 2020.
Berörda nämnder (miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden) har haft
möjlighet att yttra sig. Båda tillstyrker förslaget till framtida styrning för räddningstjänsten.
Utredningen bedömer att en koncentrerad nämndtillhörighet är prioriterat framför
ändrad förvaltningstillhörighet för räddningstjänstens verksamhet. Regionstyrelsen
utgör det naturliga ansvaret med hänsyn till vad som framkommit i omvärldsanalysen
och utifrån verksamhetens behov.
Utredningen bedömer att räddningstjänsten bör kvarstå som en enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen tillsvidare då konsekvenserna med att byta förvaltningstillhörighet till regionstyrelseförvaltningen bedöms bli omfattande för båda förvaltningarna i nuläget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en organisation och etablerade
rutiner för att kunna hantera räddningstjänstens verksamhet oberoende av ansvarig
nämnd.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 222 forts
RS 2018/546
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrica Widange, verksamhetsutvecklare, regionstyrelseförvaltningen.
Saga Carlgren (V) yrkar i första hand avslag till förmån för eget förslag om egen
säkerhets- och räddningsnämnd.
I andrahand yrkas att ett utskott inrättas under regionstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Saga
Carlgrens förstahands yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag
bifalls.
Ordförande ställer proposition på Saga Carlgrens andrahands yrkande och finner att
det avslås.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-06-19, § 151
Miljö- och byggnämnden 2019-05-22, § 118
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-26
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26 augusti 2019

Ulrica Widange

Regionstyrelsen

Räddningstjänstens framtida förvaltnings- och nämndtillhörighet
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Ansvaret för räddningstjänstens verksamhet i sin helhet flyttas till regionstyrelsen
från 1 januari 2020.
 Bibehållen förvaltningstillhörighet hos samhällsbyggnadsförvaltningen godkänns.


Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har i enlighet med beslut (RS 2018/546) utrett
räddningstjänstens framtida nämnds- och förvaltningstillhörighet med målsättning att
skapa en mer enhetlig ledningsstruktur.
Utredningen föreslår att ansvarig nämnd för räddningstjänsten koncentreras till
regionstyrelsen som får ansvar för den operativa och förebyggande verksamheten.
Förslaget grundar sig i verksamhetens behov, i en omvärldsanalys som både tar
hänsyn till hur andra kommuner valt att organisera sin räddningstjänst samt i hur
andra omvärldsfaktorer kan komma att påverka regionstyrelsens ansvar framgent.
Utredningen föreslår att räddningstjänsten kvarstår som en enhet inom samhällsbyggnaden tillsvidare då det i nuläget finns organisation och rutiner etablerade för att
hantera räddningstjänstens verksamhet. Konsekvenserna för samhällsbyggnadsförvaltningen bedöms därför vara mycket små.
Med hänsyn till budget- och redovisningsprinciper föreslås ändringen gälla från
1 januari 2020.
Berörda nämnder (miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden) har haft
möjlighet att yttra sig. Båda tillstyrker förslaget till framtida styrning för
räddningstjänsten.
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Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten har sedan sammanslagningen av ett antal förvaltningar år 2010
ingått i samhällsbyggnadsförvaltningen som en egen enhet. Verksamheten har sedan
dess styrts av flera nämnder samtidigt; tekniska nämnden (operativt), miljö- och
byggnämnden (förebyggande/tillsyn samt anställning) och regionstyrelsen
(styrdokument, handlingsprogram och inriktningsbeslut)
Mixen av delad politisk styrning och splittrad förvaltningsstyrning skapar en otydlighet som påverkar förmågan att på ett effektivt och transparant sätt driva och utveckla
räddningstjänstens verksamhet. Vid besparingar inkluderas räddningstjänsten inom
respektive nämnds ansvarsområde, trots att det finns ett beslutat handlingsprogram
som strikt reglerar bemanning mm. och som legat till grund för budgeten. Detta
innebär i praktiken att besparingarna leder till svårigheter att införliva beslutad
handlingsplan som löper över en fyraårsperiod.
Mål
Målet är att skapa en långsiktig och enhetlig ledningsstruktur (nämnd och
förvaltning) för räddningstjänsten med hänsyn till både operativ och förebyggande
verksamhet. Samtidigt skall även jävssituationen avseende tillsynsverksamheten av
regionens fastigheter beaktas.
Avgränsning
Utredningen omfattar inte översyn av räddningstjänstens uppdrag och organisation
utifrån fastställt handlingsprogram för den operativa eller förebyggande verksamheten.
Metod
Förslag till beslut har arbetats fram under hösten 2018 genom intervjuer med
politiker och efterföljande workshops med tjänstemän för att ordentligt beakta flera
olika alternativa lösningar. Utöver detta har en omvärldsanalys gjorts för att belysa
styrningen hos andra kommuner som bedriver räddningstjänst i egen regi. Tre
djupintervjuer har genomförts med räddningschefer i Norrtälje, Västervik och Motala
kommun för att analysera hur styrningen upplevs inom räddningstjänsten. Till detta
har även en konsekvensanalys av respektive prioriterat alternativ genomförts liksom
en övergripande juridisk bedömning.
Lagrum, föreskrifter och riktlinjer
Räddningstjänstens verksamhet regleras genom lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) och lagen (2010/1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
En statlig utredning (SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst) pågår
som väntas föreslå flera förändringar i LSO med ikraftträdande år 2020.
Enligt överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar 2018-2020 lyfts
även lagen (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) fram. Vid höjd
beredskap ansvarar kommunstyrelsen enligt 3 kap 2§ LEH för den del av det civila
försvaret som kommunen skall bedriva. Detta innebär ett ökat fokus på regionstyrelsens ansvar, något som även utredningen om en effektivare kommunal
räddningstjänst påtalar inför en ny LSO.
Omvärldsanalys
Som en del i utredningsarbetet har en analys gjorts av hur andra kommuner som
bedriver räddningstjänst i egen regi är organiserade. Av 116 kommuner (baserat på
uppgifter från SKL) har 80 slumpmässigt valts ut för analys.
Resultatet av analysen visar att en klar majoritet (48 kommuner) har kommunstyrelsen som ansvarig nämnd för räddningstjänsten.
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Motsvarigheten till miljö- och byggnämnd har ansvaret i 15 kommuner. Att ha ett
delat ansvar på motsvarande sätt som Region Gotland har i nuläget förekommer inte
hos någon av de 80 utvalda kommunerna.
Djupintervjuer har genomförts med räddningscheferna i Norrtälje kommun,
Västerviks kommun och Motala kommun för att fördjupa förståelsen kring för-och
nackdelar med de olika varianterna i styrningen. Både Norrtälje och Västervik har en
koppling till kommunstyrelsen och båda räddningscheferna belyser vikten av att
räddningstjänsten går mot en central nämnd. Man betonar samtidigt att det inte
handlar om att ”lyfta fler ärenden”, utan istället om att ärendena lyfts på rätt plats.
En generell trend är att flera kommuner samlar säkerhets- och trygghetsfrågorna i en
gemensam organisation. Förutom räddningstjänsten ingår även funktioner för
beredskap och säkerhet i en samlad organisation för att svara upp mot omvärldens
krav på ökad samordning av säkerhets- och trygghetsfrågor. Både Norrtäljes och
Västerviks räddningschefer ser positivt på trenden och anger det som ett ytterligare
skäl att frågorna bör hanteras av en central nämnd. Utöver detta framhåller även
räddningschefen i Norrtälje lagstiftningen kring civilt försvar och det ökade ansvaret
som ytterligare ett skäl till varför verksamheten bör hanteras i regionstyrelsen, inte
minst på grund av det höjda beredskapsarbetet som pågår.
Räddningschefen i Motala kommun har haft Plan och byggnämnden som ansvarig
nämnd men ingår från 1 januari 2019 i ett förbund. Att arbeta mot en nämnd (och
inte flera) lyfts fram som en fördel samtidigt som räddningstjänsten i sammanhanget
utgjort en liten verksamhet i både nämnd och förvaltning.
Beskrivning av huvudalternativet
Utredningen föreslår att ansvarig nämnd för räddningstjänsten koncentreras till
Regionstyrelsen som får ansvar för hela LSO, dvs. operativ och förebyggande
verksamhet. Regionstyrelsen blir även anställningsnämnd.
Räddningstjänsten föreslås ligga kvar som en enhet inom
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsvidare för att minimera konsekvenserna för både
samhällsbyggnadsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen i nuläget.
Bedömning
Utredningen bedömer att en koncentrerad nämndstillhörighet är prioriterat framför
ändrad förvaltningstillhörighet för räddningstjänstens verksamhet. Regionstyrelsen
utgör det naturliga ansvaret med hänsyn till vad som framkommit i omvärldsanalysen
och utifrån verksamhetens behov.
Utredningen bedömer att räddningstjänsten bör kvarstå som en enhet inom
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsvidare då konsekvenserna med att byta
förvaltningstillhörighet till regionstyrelseförvaltningen bedöms bli omfattande för
båda förvaltningarna i nuläget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en organisation
och etablerade rutiner för att kunna hantera räddningstjänstens verksamhet
oberoende av ansvarig nämnd.
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Styrning

Förslaget innebär att:
att regionstyrelsen och blir ansvarig nämnd för räddningstjänsten (både operativ och
förebyggande verksamhet).
att samhällsbyggnadsförvaltingen (enhet räddningstjänst) ansvarar för ledningen av
både den operativa och förebyggande verksamheten som idag.
att räddningschefen (enhetschef för räddningstjänsten) rapporterar till
förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen.
att budget för räddningstjänsten (både operativ och förebyggande verksamhet)
fördelas från regionstyrelsen till samhällsbyggnadsförvaltningen.
att samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för ekonomisk rapportering
(delårsrapport, årsbokslut, prognos mm) till regionstyrelsen avseende
räddningstjänstens verksamhet.
att räddningstjänstens verksamhet ingår i samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhetsplanering. Den del i samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan
som avser räddningstjänsten godkänns av regionstyrelsen.
att regionstyrelsen blir anställningsnämnd för räddningstjänsten och får ansvar för
kompetensförsörjningsplan, arbetsmiljö och anställningsavtal (som tillhandahålls av
samhällsbyggnadförvaltningens HR-funktion).
att ändringen föranleder att reglementen och delegation för berörda nämnder måste
uppdateras. Likaså delegering i nuvarande handlingsprogram måste uppdateras för år
2020.
att förändringen måste införas vid ett årsskifte för att inte generera merarbete i
ekonomiprocessen.
Jäv och beroenden

Enligt uppdragsdirektivet ska utredningen ta jävssituationen i beaktande och en
genomlysning har därför gjorts av organisationen utifrån förslaget på styrning för att
identifiera om jäv kan föreligga i något avseende. För mer information hänvisas till
avsnitt sex i rapporten ”Framtida styrning av Räddningstjänsten”. Här följer en
sammanfattning.
Tillsyn av brandskydd enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO)
I utredningen fokuserar genomlysningen på tillsyn av brandskydd enligt LSO hos
region Gotlands egna fastigheter.
Jäv bedöms inte föreligga då ansvar för tillsyn (regionstyrelsen) och drift av
fastigheter (tekniska nämnden) hålls åtskilda. Undantag: Regionstyrelsen ansvarar i
nuläget för trygghetsboenden och boenden för ensamkommande barn. I ärende RS
2019/528 Översyn av reglementen för regionstyrelsen och tekniska nämnden och riktlinjer
angående ansvaret för förvaltning och försäljning av fastigheter mm. föreslås att ansvar för
samtliga fastigheter samlas hos tekniska nämnden. Om ärendet beslutas enligt förslag
löses jävssituationen per automatik. Om beslutet inte fattas enligt förslag föreslås att
ansvaret för tillsyn av dessa fastigheter hanteras av miljö- och byggnämnden (vilket
kräver en ändring i reglemente).
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Tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken
I utredningen fokuserar genomlysningen på tillsyn av övningsplats och brandstation
enligt miljöbalken. I nuläget utför Länsstyrelsen på Gotland tillsyn av övningsplatsen
då den ligger i anslutning till Visby flygplats. Planer finns på att bygga en ny
övningsplats i anslutning till brandstationen i Visby. I samband med det övergår även
ansvaret för tillsyn till region Gotland.
Jäv bedöms inte föreligga vid en organisation enligt förslaget till ny styrning för
räddningstjänsten. Förslaget innebär att ansvar för tillsyn och drift hålls åtskilda i
olika nämnder. Ansvar för tillsyn enligt miljöbalken åligger miljö- och byggnämnden
medan drifts- och verksamhetsansvar ligger hos regionstyrelsen enligt förslaget.
Delikatessjäv
Enligt kommunallagen måste den kommunala organisationen formas så att jäv (sk.
delikatessjäv) som kan uppstå i de fall myndighetsutövning sker i samma förvaltning
som har verksamhetsansvar hanteras. I utredningen fokuserar genomlysningen på
förvaltningsorganisationen, dvs. samhällsbyggnadsförvaltningen där räddningstjänst
och miljö- och hälsoskydd ingår som två separata enheter.
Jäv bedöms inte föreligga. Arbetsgivaransvaret är fördelat på två nämnder.
Regionstyrelsen är anställningsnämnd för räddningstjänsten. Miljö- och
byggnämnden är anställningsnämnd för enheten för miljö- och hälsoskydd.
Drifts- och tillsynsuppgifter är åtskilda genom separata enheter inom
samhällsbyggnadsförvaltningen. Enheterna har separerad budget som går mot varsin
nämnd, dvs. regionstyrelsen och miljö- och byggnämnden.
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen har delegerat ansvar för
arbetsledning och lönesättning till respektive enhetschef, vilket enligt SKL är en
rekommenderad lösning för att undvika sk. delikatessjäv.
Remissyttranden

Både miljö-och byggnämnden samt tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra
sig om förlaget via remiss. Nedan redovisas respektive nämnds yttrande i korthet.
Miljö- & byggnämndens yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom remissförslaget om att
räddningstjänsten i sin helhet flyttar in till regionstyrelsen från 1 januari 2020. Miljöoch byggnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget (MBN
2019/1186).
Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till framtida styrning av räddningstjänsten (TN
2018/1669). I bedömningen understryker tekniska förvaltningen det positiva i
ambitionen att samla säkerhets- och trygghetsfrågorna i en gemensam organisation
som framtida vision.
Vidare påpekas det i bedömningen att förslaget skapar en tydlig nämndstillhörighet
samtidigt som den nuvarande förvaltningstillhörigheten (samhällsbyggnadsförvaltningen) för både rutiner och rapportering bedöms som väl fungerande i
praktiken.
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Möjligheten att påverka, bedöma och styra räddningstjänsten ur ett
landsbygdsperspektiv bedöms få ytterligare bredd och tyngd genom att
regionstyrelsen har ansvaret.
Enligt förslaget kommer budgeten (totalt ca 54 mkr) innehas av regionstyrelsen och
fördelas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Räddningstjänstens budget fördelas i
nuläget till tekniska nämndens driftram och de underskott som uppstod 2017 och
2018 blev reglerade mot tekniska nämndens egna kapital. Därför anses det lämpligt
att vid den föreslagna ekonomiska förändringen, som innebär att regionstyrelsen fullt
ut har det ekonomiska ansvaret, att räddningstjänsten får ett separat konto för eget
kapital, vilket bedöms stärka ekonomistyrningen.
Beslutsunderlag

Yttrande, TN 2018/1669
Yttrande, MBN 2019/1186
Remiss, 2019-04-01
Protokoll, RS §48 2019-02-28
Tjänsteskrivelse, RS 2019-02-22
Rapport, Framtida styrning av räddningstjänsten 2019-02-21
Tjänsteskrivelse, RS 2015/683
Protokoll, RS § 421 2015-11-25
Tjänsteskrivelse, RS 2018/546, 2018-05-24

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Nytt avsnitt för att tydliggöra jäv och beroende i kapitel 6 Förslag: Ny
nämndstruktur med bibehållen förvaltningstillhörighet
Justering så att det framgår att Räddningstjänsten är en enhet i
samhällsbyggnadsförvaltningen
Förtydligande i kapitel 6, avsnitt Förslag på styrning av räddningstjänstens
verksamhet att det är SBF som ansvarar för ledningen av både den operativa
och förebyggande verksamheten (som idag).
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Förtydligande i kapitel 6, avsnitt Förslag på styrning av räddningstjänstens
verksamhet att föredragande i regionstyrelsen är förvaltningschef
samhällsbyggnadsförvaltningen eller räddningschef.
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1. Inledning
Regionstyrelseförvaltningen har i enlighet med beslut (RS 2018/546) utrett framtida
nämnds- och förvaltningstillhörighet med målsättning att skapa en mer enhetlig styrningsoch ledningsstruktur för Räddningstjänstens verksamhet.
Denna rapport syftar till att ge läsaren en samlad bakgrundsbeskrivning till uppdraget, en
sammanfattning av politiskt resonemang i ämnet under hösten 2018 samt redogöra för de
förslag som bearbetats. Ambitionen är att ge läsaren en så heltäckande bild som möjligt för
att kunna fatta beslut om räddningstjänstens framtida styrning.
Bakgrund

Räddningstjänsten har påverkats av ett antal strukturella förändringar de senaste 10 åren,
både på politisk nivå men även med avseende på organisatorisk hemvist. Flera orsaker
ligger bakom nuvarande struktur för politisk styrning och förvaltningstillhörighet.
Historik

Räddningstjänsten var fram till 2010-07-01 en egen förvaltning med styrning av
kommunstyrelsen (Regionstyrelsen). Fram till 2012 var den skadeförebyggande
verksamheten (tillsyn) organisatoriskt underställd den dåvarande
samhällsbyggnadsförvaltningen/myndighetsenheten men från och med 2012 så har även
denna varit organiserad under samhällsbyggnadsförvaltningen (räddningstjänstavdelning)
med bibehållande av den politiska styrningen till tekniska nämnden (skadeavhjälpande) och
miljö- och hälsoskyddsnämnden (skadeförebyggande/tillsyn). 1
I samband med förändringen av uppgifterna för samhällsbyggnadsförvaltningen och
teknikförvaltningen fr o m 2015-04-01 så medförde det samma politiska tillhörighet för
räddningstjänsten, vilket innebar att samhällsbyggnadsförvaltningen som förvaltning fick
styrning från tre nämnder (byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska
nämnden) samt regionstyrelsen (inriktning av verksamheten utifrån lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor). Renodlingen av verksamheten mellan förvaltningarna genomfördes
med undantag av samhällsbyggnadsförvaltningen/räddningstjänsten som även
fortsättningsvis fick styrning från två verksamhetsnämnder (tekniska nämnden och miljöoch
hälsoskyddsnämnden) och en anställningsnämnd (byggnadsnämnden).2
Tidigare utredning

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-08-23

I samband med att regionstyrelsen 2015-03-04 (§ 49) fattade beslut om att
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen fr o m 2015-04-01 skulle ingå i en
ny organisation så gav regionstyrelsen dåvarande ledningskontoret i uppdrag att utreda
nämnds- och förvaltningstillhörighet för räddningstjänsten.3
Denna utredning genomfördes på uppdrag av dåvarande regiondirektör med då berörda
förvaltningschefer som deltagare i projektstyrgruppen. Projektledare var beredskapschefen.
Utredningen som analyserade ett antal alternativ lade fram förslaget att ledningen av
räddningstjänsten förblir kvar inom samhällsbyggnadsförvaltningen och att den politiska

1
2
3

Enligt tidigare utredning, Räddningstjänstens framtida styrning, RS 2015/683
Ibid
Tjänsteskrivelse, Uppdragsdirektiv- Räddningstjänstens framtida förvaltnings- och nämndstillhörighet, RS 2018/546
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styrningen av hela räddningstjänstens verksamhet övergår till miljö- och
hälsoskyddsnämnden. 4
Utredningen redovisade slutresultatet för regionstyrelsen 2015-11-25 (§ 362) och 2015-1216 (§ 421) återkallades beslutet och ärendet återremitterades till ledningskontoret.
Nytt handlingsprogram (2017-2019) beslutades av regionfullmäktige 2017-02-27
(§ 3) efter bearbetning och samråd med berörda interna och externa aktörer. Nuvarande
handlingsprograms giltighetstid är nu förlängd till 2020.
Nuläge

Bild 1: Nuläge politisk styrning och förvaltningstillhörighet

Sedan år 2010 ingår räddningstjänsten som en enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen
(SBF). Verksamheten har sedan dess styrts av flera nämnder samtidigt; tekniska nämnden
(operativt), miljö- och byggnämnden5 (förebyggande/tillsyn samt anställning) och
regionstyrelsen (styrdokument, handlingsprogram och inriktningsbeslut).
Vid årsskiftet 2018/19 slogs miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) och
byggnadsnämnden (BN) samman till miljö- och byggnadsnämnden (MBN), vilket medfört
att den politiska styrningen reducerats till tre nämnder (MBN, TN och RS).
Orsaken till att verksamheten inom räddningstjänsten är uppdelad på två nämnder
(tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden) utöver regionstyrelsen är
tillsynsverksamheten (en del av det skadeförebyggande arbetet) där en jävsituation skulle
kunna uppstå om styrningen av verksamheten sker från samma nämnd som bland annat
hanterar regionens fastigheter.

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-08-23

Problembeskrivning

Mixen av delad politisk styrning och splittrad förvaltningsstyrning skapar en otydlighet som
påverkar förmågan att på ett effektivt och transparant sätt driva och utveckla
räddningstjänstens verksamhet. Detta blir tydligt vid exempelvis besparingar då
räddningstjänsten inkluderas inom respektive nämnds ansvarsområde, trots att det finns ett
beslutat handlingsprogram som strikt reglerar bemanning m.m. som legat till grund för

Enligt tidigare utredning, Räddningstjänstens framtida styrning, RS 2015/683
Före årsskiftet 2018/19 var Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarig för förebyggande verksamhet och tillsyn. Byggnadsnämnden
ansvarade för anställningar.
4
5
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budgeten. Detta innebär i praktiken att besparingarna leder till svårigheter att införliva
beslutat handlingsprogram som löper över en fyraårsperiod.
I samband med Länsstyrelsens tillsyn 2014-09-29 enligt Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor framfördes synpunkter om bättre återkoppling (egenkontroll) av verksamheten mot
den politiska nivån vilket också skall tas i beaktande.
Under den pågående programperioden framkom att det finns ett stort behov av en förnyad
översyn, i enlighet med uppdragsdirektivet, av räddningstjänstens framtida nämnd- och
förvaltningstillhörighet med syfte att tydliggöra och förenkla styrning och ledning av
verksamheten. 6
En grundläggande frågeställning har identifierats och fått agera ledstång i arbetet:
”Hur skapar vi bästa förutsättningar (tydlighet och enkelhet) för det skadeavhjälpande och
skadeförebyggande arbetet på Gotland (ur ett räddningstjänstperspektiv)?”
Uppdrag

Enligt uppdragsdirektiv RS 2018/546 får regionstyrelseförvaltningen under ledning av
regiondirektören i uppdrag att utreda och föreslå räddningstjänstens framtida nämnds- och
förvaltningstillhörighet med syfte att tydliggöra och förenkla styrning och ledning av
verksamheten.
Mål

Målet med arbetet är att skapa en långsiktig och enhetlig ledningsstruktur (förvaltning och
nämnd) för räddningstjänsten. Både operativa och förebyggande delar, bl a med hänsyn till
jävssituationen avseende tillsynsverksamheten av regionens fastigheter, skall beaktas.
Avgränsning

Utredningen omfattar inte översyn av räddningstjänstens uppdrag och organisation utifrån
fastställt handlingsprogram för den operativa eller förebyggande verksamheten.
Avgränsningen i den föregående utredningen (RS 2015/683) om att Regionstyrelsen inte
skall utgöra verksamhetsstyrande nämnd, utan endast inriktande i samband med
framtagande av handlingsprogram utifrån Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, utgör
inte en avgränsning för denna utredning.
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Överväganden

I samband med arbetet har ett antal kriterier identifierats för att underlätta analysarbetet.
Dessa är:
 Samlad politisk styrning
 Tydlighet och enkelhet i förvaltningsstrukturen
 Gällande lagrum uppfylls
 All verksamhet inom räddningstjänsten omfamnas
Utöver kriteriet att uppfylla gällande lagrum är samlad politisk styrning högt prioriterat. Det
har högre prioritet än tydlighet och enkelhet i förvaltningsstrukturen då nuvarande
tillhörighet hos samhällsbyggnadsförvaltningen upplevs fungera bra.

6

Tjänsteskrivelse, Uppdragsdirektiv- Räddningstjänstens framtida förvaltnings- och nämndstillhörighet, RS 2018/546
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Metod

Arbetet har i huvudsak genomförts under augusti – december 2018 genom intervjuer med
politiker följt av ett antal workshops med tjänstemän för att ordentligt beakta flera olika
alternativa lösningar.

Bild 2: Metodöversikt

Projektstyrning

Utredningen har involverat följande personer:
Peter Lindvall (projektägare)
Ulrica Widange (RSF) - Utredningsledare
Johan Åberg (SBF) – Förvaltningschef
Patrik Ramberg (TKF) - Förvaltningschef
Karolina Samuelsson (HSF) – Förvaltningschef RSF
Christer Stoltz (RSF) - Beredskapschef
Dick Svennefelt (SBF) – Räddningschef
Intervjuade politiker

Ett viktigt steg tidigt i arbetet var att genomföra intervjuer med politiker för att få en
övergripande förståelse för viljeriktning och möjliga lösningar. Följande personer
intervjuades under vecka 32-35 2018.
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Meit Fohlin (S) – dåvarande regionstyrelsens ordförande
Tommy Gardell (S) – dåvarande ordförande Tekniska nämnden
Karl-Allan Nordblom (MP) – dåvarande ordförande Byggnadsnämnden
Isabel Enström (MP) – dåvarande ordförande Miljö & Hälsoskyddsnämnden
Eva Nypelius(C) – dåvarande opposition
Lars Thomsson (C) – dåvarande opposition
Anna Hrdlicka (M) – dåvarande opposition
Johan Thomasson (L) – dåvarande opposition
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Omvärldsanalys och djupintervjuer

För att även säkerställa ett utifrån och in perspektiv har en omvärldsanalys genomförts
kompletterad med tre djupintervjuer.
Omvärldsanalysen har genomförts genom att analysera hur andra kommuner som bedriver
räddningstjänst i egen regi är organiserade. Av 116 kommuner (baserat på uppgifter från
SKL) har 80 slumpmässigt valts ut för analys.
Som komplement till omvärldsanalysen har tre djupintervjuer genomförts med
räddningschefer kommuner som Region Gotland redan har ett erfarenhetsutbyte med
baserat på liknande förutsättningar för verksamheten (exempelvis kustnära kommun,
befolkningsmängd och befolkningstäthet).
De personer som intervjuats är:
Magnus Wallin - Räddningschef Norrtälje kommun
Joakim Jansson - Räddningschef Västerviks kommun
Anders Sigfridsson – Räddningschef Motala kommun (slutade vid årsskiftet 2018/19)
Konsekvensanalys och juridisk bedömning

Till varje alternativ har en konsekvensanalys samt en juridisk bedömning genomförts för att
identifiera hur förslaget påverkar förvaltningsorganisation och verksamhet.

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-08-23

Följande roller, utöver projektgruppen, har bidragit till detta:
Chefsjurist, ekonomichef RSF Stab, ekonomichef SBF Förvaltningsstöd, HR-chef SBF
Förvaltningsstöd.
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2. Tidigare utredda alternativ
Följande alternativ har utretts tidigare och tagits i beaktande som underlag från föregående
utredning (RS 2015/683).7
Alternativ 1:
Nämnd(er):
Förvaltning:
Analys:

Alternativ 2:

Tekniska nämnden (för skadeavhjälpande verksamhet)
Dåvarande Miljö- och hälsoskyddsnämnden (för skadeförebyggande
verksamhet)
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Detta alternativ innebar samma delade styrning som vid
utredningstillfället (TN, MHN o BN).

Slutsats i utredningen: Detta alternativ bedömdes inte ge bästa förutsättningar för
räddningstjänstens frågor, bland annat på grund delad styrning främst vad det gäller
uppföljning och egenkontroll.
Nämnd(er):
Förvaltning:
Analys:

Tekniska nämnden (för skadeavhjälpande verksamhet)
Dåvarande Miljö- och hälsoskyddsnämnden (för skadeförebyggande
verksamhet)
Teknikförvaltningen (TKF)
Detta alternativ innebär att räddningstjänstavdelningen, som helhet,
flyttas över till TKF med bibehållen då aktuell politisk styrning (TN,
BN och dåvarande MHN).

Slutsats i utredningen: Detta alternativ bedömdes inte heller ge bästa förutsättningar för
räddningstjänstens frågor, bland annat på grund delad styrning främst vad det gäller
uppföljning och egenkontroll. Räddningstjänstfrågorna skulle i detta alternativ ingå
och ledas av en förvaltning med många ”tunga” frågor.

Alternativ 3: (förordat alternativ i dåvarande utredning)
Nämnd(er):
Förvaltning:

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-08-23

Analys:

Dåvarande Miljö- och hälsoskyddsnämnden (för både
skadeavhjälpande och skadeförebyggande verksamhet)
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
Detta alternativ innebär att räddningstjänstavdelningen, som helhet,
föreslogs bli kvar inom SBF men att den politiska styrningen av den
skadeavhjälpande verksamheten även flyttas över till dåvarande
MHN.

Slutsats i utredningen: Detta alternativ (3) är det som förordades av projektgruppen.
Detta alternativ ansågs i utredningen tillgodose alla överväganden som beaktats i
projektet med undantag av miljötillsyn av räddningstjänstens anläggningar
(övningsplatsen) och verksamhet utifrån miljöbalken. Detta föreslogs, i likhet med
andra kommuner, lösas genom att verksamhetsansvaret för dessa ärenden hanteras
av regionstyrelsen som tecknar överenskommelse med annan kommun i dessa
frågor.
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3. Politiskt resonemang
Som ett första steg i utredningsarbetet genomfördes intervjuer med politiska representanter
i syfte att få en övergripande förståelse för viljeriktning och möjliga alternativa lösningar.
Här redogörs för huvuddragen när intervjuerna sammanställts. Observera att avsnittet
enbart sammanfattar det då rådande politiska resonemanget och redovisas utan någon
inbördes ordning.

Bild 3: Sammanställning av politiska inspel (utan inbördes ordning)

Politiskt inspel 1: Regionstyrelse och Regionstyrelseförvaltning

I det första alternativet föreslås politiskt nämnd och förvaltningstillhörighet renodlas till
regionstyrelsen och regionstyrelseförvaltningen. Detta togs generellt emot positivt hos de
intervjuade men samtidigt betonade flera att det finns nackdelar som måste hanteras.
Positiva aspekter som stärkt möjlighet att hålla samman handlingsprogram och budget och
att frågor som rör räddningstjänsten hålls ihop och adresseras till ”rätt nivå” lyftes fram.
Bland de negativa aspekterna nämndes RS redan digra agenda där det är svårt att tillföra
mer utan att riskera att tappa RS uppdrag. Även RSF har redan idag en omfattande
verksamhet att hantera där det är svårt att tillföra ytterligare utan att göra stora
förändringar.
Politiskt inspel 2: Tekniska nämnden och Teknikförvaltningen

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-08-23

Alternativet att renodla nämndstrukturen till Tekniska nämnden och att flytta
förvaltningstillhörighet till teknikförvaltningen diskuterades som framkomlig väg förutsatt
att jävssituationen (tillsyn av regionens fastigheter) går att lösa.
Fördelar som lyftes fram var bland annat att TN är en stor och rutinerad nämnd som även i
nuläget har ansvar för huvuddelen av både budget och verksamhet.
Att räddningstjänsten därmed skulle ingå i en större och ganska ”tung” förvaltning som
redan i nuläget hanterar många tunga verksamheter med stor genomslagskraft hos
medborgarna lyftes fram som betydande nackdelar. Det krävs ett bra samspel mellan TN
och TKF för att detta skall fungera optimalt, vilket framkom att man upplever att det till
viss del saknas i nuläget.
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Alternativet har efter fortsatt analys inte visat sig gå att genomföra utan att ansvaret för
tillsyn läggs över på miljö- och byggnämnden (MBN) på grund av den jävssituation som
annars kan uppstå. Det andra alternativet, som bedöms vara orealistiskt, är att ansvaret för
regionens fastigheter flyttas från teknikförvaltningen.
Givet att alternativet behöver kompletteras med både MBN (för tillsyn) och RS (för
handlingsprogram) bedöms inte kriterierna med avseende på samlad politisk styrning vara
uppfyllda och därför har inte alternativet utretts vidare. Alternativet fanns även tidigare
med i föregående utredning.
Politiskt inspel 3: Regionstyrelsen och samlat ansvar för säkerhet och trygghet

Tidigt i processen lyftes ett nytänkande alternativ in som bygger på tanken att samla
verksamhet som relaterar till området säkerhet och trygghet där räddningstjänsten utgör en
av flera viktiga aktörer.
Alternativet togs generellt emot positivt och upplevdes som nytänkande. Fördelar som
samordning och möjlighet till ett balanserat ledarskap inom området lyftes fram. Flera hade
vid intervjutillfället kännedom om att andra kommuner har börjat införa detta. Ett
resonemang fördes även om vilken nivå detta bör ha i organisationsstrukturen, dvs. utgöra
en avdelning eller rent av en egen förvaltning. Ingen generell åsikt fanns dock om detta.

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-08-23

Att regionstyrelsen blir ansvarig nämnd för området säkerhet och trygghet upplevdes som
naturligt av de flesta på grund av områdets dignitet. Däremot lyftes även de utmaningar
fram som RS har med sin redan digra agenda fram som en nackdel som behöver hanteras.
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4. Omvärldsanalys
Som en del i utredningsarbetet har en analys gjorts av hur andra kommuner som bedriver
räddningstjänst i egen regi är organiserade. Av 116 kommuner (baserat på uppgifter från
SKL) har 80 slumpmässigt valts ut för analys.
Resultatet av analysen visar att en klar majoritet (48 kommuner) har kommunstyrelsen som
ansvarig nämnd för räddningstjänsten. Motsvarigheten till miljö- och byggnämnd har
ansvaret i 15 kommuner. Att ha ett delat ansvar på motsvarande sätt som Region Gotland
har i nuläget förekommer inte hos någon av de 80 utvalda kommunerna.
Djupintervjuer har genomförts med räddningscheferna i Norrtälje kommun, Västerviks
kommun och Motala kommun för att fördjupa förståelsen kring för-och nackdelar med de
olika varianterna i styrningen. Både Norrtälje och Västervik har en koppling till
kommunstyrelsen och båda räddningscheferna belyser vikten av att räddningstjänsten går
mot en central nämnd. Man betonar samtidigt att det inte handlar om att ”lyfta fler
ärenden”, utan istället om att ärendena lyfts på rätt plats.
En generell trend är att flera kommuner samlar säkerhets- och trygghetsfrågorna i en
gemensam organisation. Förutom räddningstjänsten ingår även funktioner för beredskap
och säkerhet i en samlad organisation för att svara upp mot omvärldens krav på ökad
samordning av säkerhets- och trygghetsfrågor. Både Norrtäljes och Västerviks
räddningschefer ser positivt på trenden och anger det som ett ytterligare skäl att frågorna
bör hanteras av en central nämnd. Utöver detta framhåller även räddningschefen i
Norrtälje lagstiftningen kring civilt försvar och det ökade ansvaret som ytterligare ett skäl
till varför verksamheten bör hanteras i regionstyrelsen, inte minst på grund av det höjda
beredskapsarbetet som pågår.

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-08-23

Räddningschefen i Motala kommun har haft Plan och byggnämnden som ansvarig nämnd
men ingår från 1 januari 2019 i ett förbund. Att arbeta mot en nämnd (och inte flera) lyfts
fram som en fördel samtidigt som räddningstjänsten i sammanhanget utgjort en liten
verksamhet i både nämnd och förvaltning.
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5. Vision
Tidigt under arbetet, och som ett resultat av omvärldsanalysen, kom ett förslag om att
skapa ett nytt område som samlar frågor som rör säkerhet och trygghet där flera
verksamheter, däribland räddningstjänsten, skulle kunna ingå.
Tankarna fick ett uteslutande positivt mottagande vid intervjuer med politiker i
utredningens inledande skede. Flera kommuner har börjat införa detta för att bland annat
svara upp mot omvärldens krav på ökad samordning av säkerhets- och trygghetsfrågor.
Förslaget innebär dock en stor organisatorisk förändring med omfattande påverkan på
berörda förvaltningar. Detta bedöms inte ingå inom ramen för denna utredning. Däremot
kan det utgöra en vision för framtiden där resultatet av den här utredningen kan få utgöra
ett första steg.

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-08-23

Bild 4: Vision
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6. Förslag: Ny nämndstruktur med bibehållen
förvaltningstillhörighet

Bild 5: Förslag till ny nämndstruktur och förvaltningstillhörighet

Utredningen föreslår att ansvarig nämnd för räddningstjänsten koncentreras till
Regionstyrelsen som får ansvar för hela LSO, dvs. operativ och förebyggande verksamhet.
Regionstyrelsen blir då även anställningsnämnd. Räddningstjänsten föreslås ligga kvar som
enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen tillsvidare.
Analys
Beskrivning
Räddningstjänsten kvarstår som en enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) med Regionstyrelsen (RS) som
ansvarig nämnd (och tillika anställningsnämnd).
Fördelar

Nackdelar

Tydligare koppling till handlingsprogrammet, inklusive
samlad budget

Risk för att få ”liten” sändningstid i RS

Positivt med direktkoppling ”till rätt nämnd”
Ny lagstiftning kring civilt försvar skärper ansvaret mot
Regionstyrelsen – talar för att detta är en bra lösning
för framtiden
Innebär en fördel för räddningstjänsten med
sammanhållen ”sändningstid” i rätt forum

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-08-23

Positiv inställning hos politiken med ansvar hos RS
(med reservation för hur RS agenda skall hanteras)
Konsekvenser
Ingen/ liten förändring i förvaltningsorganisationen
Budget (totalt ca 54 Mkr) innehas av regionstyrelsen och går direkt mot samhällsbyggnadsförvaltningen
(SBF)
SBF Förvaltningsstöd fortsätter att hantera räddningstjänstens verksamhet (ex. ekonomi och HR-frågor)
separat som tidigare
Förutsätter att ansvar och uppgifter tydliggörs på politisk & tjänstemannanivå
Förutsätter att jävssituationen (tillsynsjävet) behöver hanteras då RS handlägger ärenden av subvention av
trygghetsboenden och har ansvaret för bosättning av nyanlända. Löses ex. genom samarbete med annan
kommun alternativt att flytta över ansvaret för dessa till Teknikförvaltningen
Bör införas från ett årsskifte för att inte påverka ekonomiprocesserna negativt
-
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Förslag på styrning av räddningstjänstens verksamhet

Bild 6: Förslag på styrning av räddningstjänstens verksamhet

Förslaget innebär:
att regionstyrelsen och blir ansvarig nämnd för räddningstjänsten (både operativ och
förebyggande verksamhet).
att samhällsbyggnadsförvaltingen (enhet räddningstjänst) ansvarar för ledningen av både
den operativa och förebyggande verksamheten som idag.
att räddningschefen (enhetschef för räddningstjänsten) rapporterar till förvaltningschef för
samhällsbyggnadsförvaltningen.
att budget för räddningstjänsten (både operativ och förebyggande verksamhet) fördelas
från regionstyrelsen till samhällsbyggnadsförvaltningen.
att samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för ekonomisk rapportering (delårsrapport,
årsbokslut, prognos mm) till regionstyrelsen avseende räddningstjänstens verksamhet.
att räddningstjänstens verksamhet ingår i samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhetsplanering. Den del i samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan som
avser räddningstjänsten godkänns av regionstyrelsen.

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-08-23

att regionstyrelsen blir anställningsnämnd för räddningstjänsten och får ansvar för
kompetensförsörjningsplan, arbetsmiljö och anställningsavtal (som tillhandahålls av
samhällsbyggnadförvaltningens HR-funktion).
att ändringen föranleder att reglementen och delegation för berörda nämnder måste
uppdateras. Likaså delegering i nuvarande handlingsprogram måste uppdateras för år 2020.
att förändringen måste införas vid ett årsskifte för att inte generera merarbete i
ekonomiprocessen.
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Bedömning

Utredningen bedömer att en koncentrerad nämndstillhörighet är prioriterad framför ändrad
förvaltningstillhörighet för räddningstjänstens verksamhet. Regionstyrelsen utgör det mest
naturliga alternativet med hänsyn till vad som framkommit i omvärldsanalysen och utifrån
verksamhetens behov och föreslås därför bli ansvarig nämnd.
Utredningen föreslår även att räddningstjänsten bör kvarstå som en enhet inom
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsvidare då konsekvenserna med att byta
förvaltningstillhörighet till regionstyrelseförvaltningen bedöms bli för omfattande för båda
förvaltningarna i nuläget.
Förslaget svarar upp mot kriterierna om en samlad politisk styrning, att gällande lagrum
uppfylls och att all verksamhet inom räddningstjänsten omfamnas. Kriteriet för tydlighet
och enkelhet i förvaltningsstrukturen kan diskuteras då den naturliga hemvisten hade varit
hos regionstyrelseförvaltningen.
Det är viktigt att poängtera att för räddningstjänsten och samhällsbyggnadsförvaltningen är
detta en föredragen lösning. Ett av skälen är att samhällsbyggnadsförvaltningen redan har
en organisation och etablerade rutiner för att kunna hantera rapportering mm. till
regionstyrelsen angående räddningstjänstens verksamhet då man redan idag arbetar mot
flera nämnder.
Förslaget innebär även att ett första steg mot visionen tas, det vill säga att regionstyrelsen
får ett samlat ansvar för det som kan klassas som verksamheter inom området säkerhet och
trygghet.
Jäv och beroende

Enligt uppdragsdirektivet ska utredningen ta jävssituationen i beaktande och en
genomlysning har därför gjorts utifrån förslaget för att identifiera om jäv kan föreligga i
något avseende.
Tillsynsjäv
En generell princip är att kommunal drift av en verksamhet inte får ligga i samma nämnd
som tillsynen över samma verksamhet. För att undvika sådana situationer bör drifts- och
tillsynsuppgifter hållas åtskilda, till exempel genom separata avdelningar och genom att
olika nämnder ansvarar för uppgifterna.

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-08-23

Tillsyn av brandskydd enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO)
Tillsyn regleras i 5 kap. 1 § Lag om skydd mot olyckor (LSO) där det framgår att varje
kommun lokalt ska kontrollera att lagen efterlevs inom kommunens område. Enligt lagen
kontrolleras att kraven i lagstiftningen (2 kap 2§ LSO ) och tillhörande regelverk uppfylls.
Tillsynen består till huvudsak av att kontrollera den tillsynade verksamhetens systematiska
brandskyddsarbete samt en kontroll av det byggnadstekniska brandskyddet.
I utredningen fokuserar genomlysningen på tillsyn av brandskydd enligt LSO hos region
Gotlands egna fastigheter.
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Jäv bedöms inte föreligga vid en organisation enligt förslaget till ny styrning för
räddningstjänsten. Förslaget innebär att ansvar för tillsyn och drift hålls åtskilda.
Regionstyrelsen har ansvar för tillsyn enligt LSO och tekniska nämnden innehar ansvaret
för drift och förvaltning av region Gotlands fastigheter.
Undantag: Regionstyrelsen ansvarar i nuläget för trygghetsboenden och boenden för
ensamkommande barn. I ärende RS 2019/528 Översyn av reglementen för regionstyrelsen och
tekniska nämnden och riktlinjer angående ansvaret för förvaltning och försäljning av fastigheter mm.
föreslås att ansvar för samtliga fastigheter samlas hos tekniska nämnden. Om ärendet
beslutas enligt förslag löses jävssituationen per automatik. Om beslutet inte fattas enligt
förslag föreslås att ansvaret för tillsyn av dessa fastigheter hanteras av miljö- och
byggnämnden (vilket kräver en ändring i reglemente).
Tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken
Miljöfarlig verksamhet regleras i miljöbalken, en lag beslutad av riksdagen för att skapa en
enhetlig reglering med en gemensam utgångspunkt för de miljökrav som ska gälla.
Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C eller U-anläggningar beroende på verksamhetens
omfattning och miljöpåverkan. För räddningstjänstens verksamhet omfattas övningsplats
och brandstation av miljöbalkens regler om tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Båda utgör sk.
U-verksamhet, dvs. en verksamhet med liten miljöpåverkan.
I utredningen fokuserar genomlysningen på tillsyn av övningsplats och brandstation enligt
miljöbalken. I nuläget utför Länsstyrelsen på Gotland tillsyn av övningsplatsen då den
ligger i anslutning till Visby flygplats. Planer finns på att bygga en ny övningsplats i
anslutning till brandstationen i Visby. I samband med det övergår även ansvaret för tillsyn
till region Gotland.
Jäv bedöms inte föreligga vid en organisation enligt förslaget till ny styrning för
räddningstjänsten. Förslaget innebär att ansvar för tillsyn och drift hålls åtskilda i olika
nämnder. Ansvar för tillsyn enligt miljöbalken åligger miljö- och byggnämnden medan
drifts- och verksamhetsansvar ligger hos regionstyrelsen enligt förslaget.
Delikatessjäv
Enligt kommunallagen måste den kommunala organisationen formas så att jäv (sk.
delikatessjäv) som kan uppstå i de fall myndighetsutövning sker i samma förvaltning som
har verksamhetsansvar hanteras. I utredningen fokuserar genomlysningen på
förvaltningsorganisationen, dvs. samhällsbyggnadsförvaltningen där räddningstjänst och
miljö- och hälsoskydd ingår som två separata enheter.

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-08-23

Jäv bedöms inte föreligga. Arbetsgivaransvaret är fördelat på två nämnder. Regionstyrelsen
är anställningsnämnd för räddningstjänsten. Miljö- och byggnämnden är anställningsnämnd
för enheten för miljö- och hälsoskydd.
Drifts- och tillsynsuppgifter är åtskilda genom separata enheter inom
samhällsbyggnadsförvaltningen. Enheterna har separerad budget som går mot varsin
nämnd, dvs. regionstyrelsen och miljö- och byggnämnden.
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen har delegerat ansvar för arbetsledning och
lönesättning till respektive enhetschef, vilket enligt SKL är en rekommenderad lösning för
att undvika jäv.
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7. Övriga beaktade alternativ

Tidigare utredning har legat till grund för nuvarande arbete tillsammans med intryck från
det resonemang som fördes under intervjuer med politiker. Målsättningen under arbetet
har varit att lyfta fram alla tänkbara alternativ, inklusive tidigare utredning.
Detta avsnitt redogör för de övriga alternativ som fanns med i den slutliga bedömningen
och val av alternativ.
Alternativ A – Tidigare framlagt förslag

Bild 7: Utrett alternativ A baserat på tidigare framlagt förslag
Beskrivning
Räddningstjänsten som helhet, är kvar inom samhällsbyggnadsförvaltningen medan den politiska styrningen flyttas
över till miljö- och byggnämnden. Regionstyrelsen ansvarar för tillsyn och ev. miljöförelägganden mot
räddningstjänsten
Fördelar

Nackdelar

Ökad tydlighet genom ett samlat ansvar under en
huvudansvarig nämnd

MBN är efter sammanslagningen en stor nämnd med stora
utmaningar

Tydlighet i tillsyns- och föreliggandeärenden

Risk att frågorna som rör räddningstjänsten blir
personberoende och att för lite uppmärksamhet ges

Egenkontrollen blir förhoppningsvis enklare och bättre
när all verksamhet enligt LSO samlas under en nämnd
Innebär en liten förändring då inga andra förvaltningar
påverkas

Räddningstjänstens frågor kan ligga långt från
intresseområdet hos de förtroendevalda
Utgör i grunden samma förslag som tidigare utredning
förordade och som blev återremitterat

Konsekvenser
Förslaget innebär:

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-08-23

-

Liten förändring inom samhällsbyggnadsförvaltningen
Ingen påverkan på övriga förvaltningsorganisationer
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Alternativ B:

Bild 8: Utrett alternativ B
Beskrivning
Räddningstjänsten som helhet, ingår som en avdelning i Regionstyrelseförvaltning (RSF) med Regionstyrelsen (RS)
som ansvarig nämnd. Miljö- och byggnämnden (MBN) ansvarar för tillsyn och ev. förelägganden mot
räddningstjänsten
Fördelar

Nackdelar

Tydligare koppling till handlingsprogrammet

Risk för att få ”liten” sändningstid i RS

Möjlighet att utveckla samverkan inom området
”säkerhet och trygghet”

Risk att verksamheten ”drunknar” i en större helhet, dvs.
RSF
Innebär stora organisatoriska konsekvenser för två
förvaltningar (SBF och RSF)

Konsekvenser
Förslaget innebär:
-

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-08-23

-

stora konsekvenser för RSF som tillförs ytterligare en tung verksamhet, ytterligare overhead behöver
tillföras
stora konsekvenser för SBF som förlorar en betydande verksamhet, bland annat måste overheadkostnaden
fördelas på den kvarvarande verksamheten
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-05-22

MBN § 118

MBN § 118

RS Remiss. Räddningstjänstens framtida
förvaltnings- och nämndstillhörighet

MBN 2019/1186

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom remissförslaget om att
räddningstjänstens verksamhet i sin helhet flyttar till regionstyrelsen från 1 januari
2020. Räddningstjänstens verksamhet har under ett antal år varit fördelad mellan 4
nämnder. Detta har lett till att den politiska syrningen har varit splittrad.
Regiondirektören har beställt en utredning om en ny styrning av räddningstjänsten
verksamhet. Utredningens förslag är att räddningstjänsten samlas med hela sin
verksamhet i regionstyrelsen.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom remissförslaget om att
räddningstjänstens verksamhet i sin helhet flyttar till regionstyrelsen från 1 januari
2020.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av förvaltningschef Johan Åberg. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Rapport, Framtida styrning av Räddningstjänsten
Skickas till
Regionstyrelsen
Sökande
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MBN 2019/1186
2 maj 2019

Dick Svennefelt

Miljö- och byggnämnden

RS Remiss. Räddningstjänstens framtida förvaltnings- och
nämndstillhörighet
Förslag till beslut

•

Miljö- och byggnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom remissförslaget om att
räddningstjänstens verksamhet i sin helhet flyttar till regionstyrelsen från 1 januari
2020. Räddningstjänstens verksamhet har under ett antal år varit fördelad mellan 4
nämnder. Detta har lett till att den politiska syrningen har varit splittrad.
Regiondirektören har beställt en utredning om en ny styrning av räddningstjänsten
verksamhet. Utredningens förslag är att räddningstjänsten samlas med hela sin
verksamhet i regionstyrelsen.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom remissförslaget om att
räddningstjänstens verksamhet i sin helhet flyttar till regionstyrelsen från 1 januari
2020.
Beslutsunderlag

Rapport, Framtida styrning av Räddningstjänsten
Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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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-mbn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-06-19

TN § 151

TN § 151

Remiss Räddningstjänstens framtida
förvaltnings- och nämndtillhörighet

TN 2018/1669
TN AU § 126

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till framtida styrning av Räddningstjänsten.

Räddningstjänsten som idag är en avdelning inom samhällsbyggnadsförvaltningen,
styrdes fram till 2019 av fyra olika nämnder. Tekniska nämnden styrde den operativa
verksamheten och miljö- och hälsoskyddsnämnden styrde förebyggande- och tillsynsverksamheten, byggnadsnämnden var anställningsnämnd och regionstyrelsen
hanterade styrdokument, handlingsprogram och inriktningsbeslut. Detta har skapat
en otydlighet som påverkat förmågan att på ett effektivt och transparent sätt driva
och utveckla Räddningstjänstens verksamhet. I nuläget har antalet nämnder minskat
till tre genom att miljö- och byggnämnden inrättades vid årsskiftet.
Regionstyrelseförvaltningen har utrett och föreslagit räddningstjänstens framtida
nämnds- och förvaltningstillhörighet med syfte att tydliggöra och förenkla styrning
och ledning av verksamheten. Den operativa verksamheten respektive
förebyggande/tillsynsverksamheten inom Räddningstjänsten är uppdelad på två
nämnder då en jävsituation uppstår om samma nämnd hanterar både regionens
fastigheter samt tillsyn/föreläggande av desamma.
I den utredning som nu föreligger föreslås att samhällsbyggnadsförvaltningen skall
ansvara för ledningen av både den operativa och förebyggande verksamheten som
idag och att budgeten för verksamheten fördelas från regionstyrelsen till
samhällsbyggnadsförvaltningen. Den ekonomiska rapporteringen sker till
regionstyrelsen. Den del i samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan som
avser räddningstjänsten skall godkännas av regionstyrelsen. Regionstyrelsen blir
anställningsnämnd för räddningstjänsten och ansvarar för
kompetensförsörjningsplan, arbetsmiljö och anställningsavtal (som tillhandahålls av
samhällsbyggnadsförvaltningens HR-funktion)
Bedömning

Den omvärldsanalys som presenteras i utredningen visar tydligt att kommunstyrelsen
som ansvarig nämnd är det klart övervägande alternativet i kommunerna och att ha
ett delat ansvar som region Gotland nu har, inte finns i någon av de 80 kommuner
som jämförts med.
I omvärldsanalysen belyses även den pågående trenden att samla säkerhets- och
trygghetsfrågorna i en gemensam organisation, en bra tanke och vision även för
Gotland, som utredningen framför. Förvaltningen vill understryka det positiva i den
ambitionen.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-06-19

TN § 151

Förslaget skapar också en tydlig nämndstillhörighet samtidigt som den nuvarande
förvaltningstillhörigheten (samhällsbyggnadsförvaltningen) för både rutiner och
rapportering får bedömas som väl fungerande i praktiken.
Barn- och genusperspektiv
Den föreslagna förändringen gällande nämndsansvar och styrning påverkar rimligen
inte de prioriteringar som behöver ske rörande barn- och genusperspektiven när
dessa överväganden behöver ske.
Landsbygdsperspektiv
Möjligheten att påverka, bedöma och styra räddningstjänsten i
landsbygdsperspektivet får ytterligare bredd och tyngd genom att regionstyrelsen har
ansvaret.
Ekonomisk konsekvensanalys
Enligt förslaget kommer budgeten (totalt ca 54 mkr) innehas av regionstyrelsen och
fördelas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Räddningstjänstens budget fördelas i
nuläget till tekniska nämndens driftram och de underskott som uppstod 2017 och
2018 blev reglerade mot tekniska nämndens egna kapital.
Det är därför lämpligt vid den föreslagna ekonomiska förändringen, som innebär att
regionstyrelse fullt ut har det ekonomiska ansvaret, att räddningstjänsten får ett
separat konto för eget kapital vilket kommer att stärka ekonomistyrningen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av räddningschef Dick Svennefelt.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till framtida styrning av Räddningstjänsten.
Beslutsunderlag

RSF, 2019-02-21, Framtida styrning av räddningstjänsten
RS § 176, 2018-06-13, Uppdragsdirektiv, räddningstjänstens framtida förvaltningsoch nämndtillhörighet
RSF, 2019-04-01 Remiss
TKF Tjänsteskrivelse 2019-06-05
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/1669
5 juni 2019

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

Remiss Räddningstjänstens framtida förvaltnings- och
nämndtillhörighet
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till framtida styrning av Räddningstjänsten.

Sammanfattning

Räddningstjänsten som idag är en avdelning inom samhällsbyggnadsförvaltningen,
styrdes fram till 2019 av fyra olika nämnder. Tekniska nämnden styrde den operativa
verksamheten och miljö- och hälsoskyddsnämnden styrde förebyggande- och tillsynsverksamheten, byggnadsnämnden var anställningsnämnd och regionstyrelsen
hanterade styrdokument, handlingsprogram och inriktningsbeslut. Detta har skapat
en otydlighet som påverkat förmågan att på ett effektivt och transparent sätt driva
och utveckla Räddningstjänstens verksamhet. I nuläget har antalet nämnder minskat
till tre genom att miljö- och byggnämnden inrättades vid årsskiftet.
Regionstyrelseförvaltningen har utrett och föreslagit räddningstjänstens framtida
nämnds- och förvaltningstillhörighet med syfte att tydliggöra och förenkla styrning
och ledning av verksamheten. Den operativa verksamheten respektive
förebyggande/tillsynsverksamheten inom Räddningstjänsten är uppdelad på två
nämnder då en jävsituation uppstår om samma nämnd hanterar både regionens
fastigheter samt tillsyn/föreläggande av desamma.
I den utredning som nu föreligger föreslås att samhällsbyggnadsförvaltningen skall
ansvara för ledningen av både den operativa och förebyggande verksamheten som
idag och att budgeten för verksamheten fördelas från regionstyrelsen till
samhällsbyggnadsförvaltningen. Den ekonomiska rapporteringen sker till
regionstyrelsen. Den del i samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan som
avser räddningstjänsten skall godkännas av regionstyrelsen. Regionstyrelsen blir
anställningsnämnd för räddningstjänsten och ansvarar för
kompetensförsörjningsplan, arbetsmiljö och anställningsavtal (som tillhandahålls av
samhällsbyggnadsförvaltningens HR-funktion)
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Region Gotland
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1669

Bedömning

Den omvärldsanalys som presenteras i utredningen visar tydligt att kommunstyrelsen
som ansvarig nämnd är det klart övervägande alternativet i kommunerna och att ha
ett delat ansvar som region Gotland nu har, inte finns i någon av de 80 kommuner
som jämförts med.
I omvärldsanalysen belyses även den pågående trenden att samla säkerhets- och
trygghetsfrågorna i en gemensam organisation, en bra tanke och vision även för
Gotland, som utredningen framför. Förvaltningen vill understryka det positiva i den
ambitionen.
Förslaget skapar också en tydlig nämndstillhörighet samtidigt som den nuvarande
förvaltningstillhörigheten (samhällsbyggnadsförvaltningen) för både rutiner och
rapportering får bedömas som väl fungerande i praktiken.
Barn- och genusperspektiv

Den föreslagna förändringen gällande nämndsansvar och styrning påverkar rimligen
inte de prioriteringar som behöver ske rörande barn- och genusperspektiven när
dessa överväganden behöver ske.
Landsbygdsperspektiv

Möjligheten att påverka, bedöma och styra räddningstjänsten i
landsbygdsperspektivet får ytterligare bredd och tyngd genom att regionstyrelsen har
ansvaret.
Ekonomisk konsekvensanalys

Enligt förslaget kommer budgeten (totalt ca 54 mkr) innehas av regionstyrelsen och
fördelas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Räddningstjänstens budget fördelas i
nuläget till tekniska nämndens driftram och de underskott som uppstod 2017 och
2018 blev reglerade mot tekniska nämndens egna kapital.
Det är därför lämpligt vid den föreslagna ekonomiska förändringen, som innebär att
regionstyrelse fullt ut har det ekonomiska ansvaret, att räddningstjänsten får ett
separat konto för eget kapital vilket kommer att stärka ekonomistyrningen.

Beslutsunderlag

RSF, 2019-02-21, Framtida styrning av räddningstjänsten
RS § 176, 2018-06-13, Uppdragsdirektiv, räddningstjänstens framtida förvaltningsoch nämndtillhörighet
RSF, 2019-04-01 Remiss
TKF Tjänsteskrivelse 2019-06-05
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 238

Planering för framtida utveckling av
Klintehamn

RS 2017/797
AU § 212

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

Regionfullmäktige godkänner förslaget till Program Klintehamn 2030.
Efter beslut om godkännande kan redaktionella ändringar i programhandlingarna
samt framtagande av godkännandehandlingar göras.

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under 2020, tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen, påbörja en förstudie för
genomförande av program Klintehamn 2030.

Reservation
Saga Carlgren (V) reserverar sig mot beslutet.

Regionstyrelsen gav 2017-10-26 i uppdrag till regionstyrelseförvaltningen att i
samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen ta fram ett
program för Klintehamn.
I beslutet, RS § 241, framgår att programmet ska utgå från resultatet av den inledande
dialogprocess som regionstyrelsen 2017-04-27, § 97, gav uppdrag om som ett första
steg i planeringen för utveckling av Klintehamn. Dialog Klintehamn 2030 pågick
maj-juli 2017 och gav den bild av invånarnas förväntningar och ambitioner med sin
kringmiljö och sin omgivning som ligger till grund för programmet. I RS § 241
framgår också att då processen för ett program följer samma regler och krav på
samråd som ett planförslag, bedöms programmet ge tillräckligt underlag för den
fortsatta utvecklingen av Klintehamn, istället för den fördjupade översiktsplan som
anges i översiktsplanen Hela Gotland 2025.
Förslaget till program har utarbetats av en arbetsgrupp med tjänstepersoner från
regionstyrelse-, samhällsbyggnads- och teknikförvaltningarna. Alla är positiva till den
dialogbaserade processen som möjliggjort för det lokala engagemanget och invånarna
att forma programmet. Målen och tillhörande riktlinjer är därför väl förankrade i de
kvaliteter och ambitioner som Klintehamnsborna identifierar som själva själen i
Klintehamn, en tätort nära naturen där invånarna kan leva och verka hållbart samt
tillsammans vara med och forma samhället.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 238 forts
RS 2017/797

Förvaltningen vill även poängtera att den täta dialogen också medfört att det nu finns
en förväntan och en angelägenhet hos medborgarna i Klintehamn om förverkligande
av programmet. Detta förutsågs även när uppdraget gavs hösten 2017, då det också
beslutades att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samband med ordinarie
budgetprocess återkomma med begäran om nödvändiga medel för projektets
genomförande.
Det är där vi står nu, när tiden är inne för genomförande. Programmet har formats
utifrån de behov som medborgarna identifierat behövs för att Klintehamn ska
utvecklas och innehåller därför flera olika sorters åtgärder.
Utöver bebyggelseområdena, som kräver planuppdrag för att genomföras, kan listan
på åtgärder definieras som:
- Trafikåtgärder
- Hållbarhet, rekreation och klimatanpassning
- Underhåll och utveckling
Flertalet av åtgärderna bör också koordineras med varandra, så att inte onödiga
kostnader uppstår genom dubbelarbete eller felprioriteringar.
De synpunkter som inkommit under samrådet redovisas och bemöts i samrådsredogörelsen. I redogörelsen framgår också vilka ändringar som gjorts av
programmet med anledning av de synpunkter som inkommit. Samrådet har föranlett
flera ändringar både av förutsättningar och av riktlinjer. Riktlinjer har också tillkommit till vissa delar, särskilt för utredningsområde 6, Varboåns mynning, på grund
av de komplexa förutsättningarna som råder där. Där har också plankartan justerats.
Utredningsområde 6 har fått en annan geometrisk form. Den rastplats och mötesplats som programmet föreslår i hörnet nordväst om korsningen väg 140 och
Hamnvägen har markerats i kartan.
En viktig fråga som programmet inte tar ställning till, eftersom det inte ingick i
uppdraget, men flertalet begärt ett ställningstagande till, är hur den utökade
kalkbrytnings som SMA mineral AB planerar vid Klintebys och Snögrinde påverkar
programmet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning angående SMA Minerals ansökan om en
utökad brytning, är att ett sådant utökat tillstånd inte är förenligt med programmets
intentioner eller den identitet, som Klintehamnsborna lyft fram under arbetets gång
och som ligger till grund för syftet med hela programmet. En identitet som nu, vilket
samrådet tydligt signalerat, uppfattas som starkt hotad av SMAs planer på en utökad
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 238 forts
RS 2017/797

stenbrytning. Av regionstyrelsens yttrande över SMAs tillståndsansökan för täktverksamhet framgår att ”Regionen anser att det inte finns tillräckligt beslutsunderlag för
att kunna ta ställning till tillåtligheten av täktverksamheten, som inte kan anses
förenlig med syftet för Program Klintehamn 2030 och då särskilt olägenheterna från
kalkstenstransporterna på allmän väg från täkten till Klintehamns hamn” och längre
ner i yttrandet , under ”Synpunkter på ansökan” redovisas att ”Regionen instämmer i
miljö- och byggnämndens oro för att täktverksamhetens inte är förenlig med syftet
för Program Klintehamn 2030”, varefter följer en beskrivning av de olägenheter
transporterna bedöms kunna orsaka.
Förvaltningen vill understryka att Klintehamns identitet och de kvaliteter som
programmets syftar till att utveckla, också utgör en viktig grund för andra aktörer att
vilja investera och bygga i Klintehamn, en utveckling som i sig bidrar till ytterligare
”spin off-effekter”. Ett exempel som fått en sådan effekt, är de senaste årens
återuppbyggnad av turistverksamheten på Varvsholm, som bidragit både till att
attrahera besökare och till en känsla bland medborgare både i Klintehamn och på
hela Gotland att Klintehamn utvecklas; det vill säga Klintehamns identitet som
besöksort och en plats för kultur har stärkts. Den typen av gynnsamma spin offeffekter är precis vad programmet syftar till att understödja, genom föreslagna mål
och riktlinjer.
Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning är att förslaget till Program
Klintehamn 2030 ligger i linje med det uppdrag som regionstyrelsen ställt upp och
föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna programmet och att ge ett
uppdrag till förvaltningen att ta fram en förstudie för genomförande.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar på följande tillägg i programmet:
Övergripande mål och riktlinjer, sid 14, stycke 2.1.1 Mål 1. Klintehamns identitet ska
stärkas som en attraktiv plats för verksamheter, boende och besökare, kompletteras
med ytterligare en punkt.
-

Klintehamns attraktiva läge vid vattnet förstärks. Den roll väg 140 har som
barriär mellan samhället och havet/hamnen minskas genom åtgärder för sänkt
hastighet, flera trygga övergångar och ett inbjudande gångstråk utefter vattnet.
Rubrik 2.6 Utveckling av trafik och infrastruktur,

-

Att i samverkan med trafikverket genomföra hastighetsdämpande åtgärder på väg
140 genom Klintehamn, tex genom upphöjda gång och cykelpassager över
vägen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 238 forts
RS 2017/797

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Saga Carlgrens
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls. Votering begärs. I
omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för Saga
Carlgrens yrkande. Omröstningen ger 14 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M),
Meit Fohlin (S), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Bibbi Olsson (C), Andreas
Unger (M), Johan Thomasson (L), Filip Reinhag (S), Isabel Enström (MP), Aino
Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S), Tommy Gardell (S), Lars Engelbrektsson
(SD) och ordförande Eva Nypelius (C) samt 1 nej-röst: Saga Carlgren (V).
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Saga Carlgrens yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-12
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Planenheten
Teknikförvaltningen - Mark- och stadsmiljö
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/797
12 augusti 2019

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Planering för framtida utveckling av Klintehamn
Förslag till beslut



Regionfullmäktige godkänner förslaget till Program Klintehamn 2030.
Efter beslut om godkännande kan redaktionella ändringar i
programhandlingarna samt framtagande av godkännandehandlingar göras.



Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under 2020, tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen, påbörja en förstudie
för genomförande av program Klintehamn 2030.

Sammanfattning

Regionstyrelsen gav 2017-10-26 i uppdrag till regionstyrelseförvaltningen att i
samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen ta fram ett
program för Klintehamn.
I beslutet, RS § 241, framgår att programmet ska utgå från resultatet av den inledande
dialogprocess som regionstyrelsen 2017-04-27, § 97, gav uppdrag om som ett första
steg i planeringen för utveckling av Klintehamn. Dialog Klintehamn 2030 pågick maj
– juli 2017 och gav den bild av invånarnas förväntningar och ambitioner med sin
kringmiljö och sin omgivning som ligger till grund för programmet. I RS § 241
framgår också att då processen för ett program följer samma regler och krav på
samråd som ett planförslag, bedöms programmet ge tillräckligt underlag för den
fortsatta utvecklingen av Klintehamn, istället för den fördjupade översiktsplan som
anges i översiktsplanen Hela Gotland 2025.
Förslaget till program har utarbetats av en arbetsgrupp med tjänstepersoner från
regionstyrelse-, samhällsbyggnads- och teknikförvaltningarna. Alla är positiva till den
dialogbaserade processen som möjliggjort för det lokala engagemanget och invånarna
att forma programmet. Målen och tillhörande riktlinjer är därför väl förankrade i de
kvaliteter och ambitioner som Klintehamnsborna identifierar som själva själen i
Klintehamn, en tätort nära naturen där invånarna kan leva och verka hållbart samt
tillsammans vara med och forma samhället.
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Region Gotland
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RS 2017/797

Förvaltningen vill även poängtera att den täta dialogen också medfört att det nu finns
en förväntan och en angelägenhet hos medborgarna i Klintehamn om förverkligande
av programmet. Detta förutsågs även när uppdraget gavs hösten 2017, då det också
beslutades att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samband med ordinarie
budgetprocess återkomma med begäran om nödvändiga medel för projektets
genomförande.
Det är där vi står nu, när tiden är inne för genomförande. Programmet har formats
utifrån de behov som medborgarna identifierat behövs för att Klintehamn ska
utvecklas och innehåller därför flera olika sorters åtgärder.
Utöver bebyggelseområdena, som kräver planuppdrag för att genomföras, kan listan
på åtgärder definieras som:
•

Trafikåtgärder

•

Hållbarhet, rekreation och klimatanpassning

•

Underhåll och utveckling

Flertalet av åtgärderna bör också koordineras med varandra, så att inte onödiga
kostnader uppstår genom dubbelarbete eller felprioriteringar.
De synpunkter som inkommit under samrådet redovisas och bemöts i
samrådsredogörelsen. I redogörelsen framgår också vilka ändringar som gjorts av
programmet med anledning av de synpunkter som inkommit. Samrådet har föranlett
flera ändringar både av förutsättningar och av riktlinjer. Riktlinjer har också
tillkommit till vissa delar, särskilt för utredningsområde 6, Varboåns mynning, på
grund av de komplexa förutsättningarna som råder där. Där har också plankartan
justerats. Utredningsområde 6 har fått en annan geometrisk form. Den rastplats och
mötesplats som programmet föreslår i hörnet nordväst om korsningen väg 140 och
Hamnvägen har markerats i kartan.
En viktig fråga som programmet inte tar ställning till, eftersom det inte ingick i
uppdraget, men flertalet begärt ett ställningstagande till, är hur den utökade
kalkbrytnings som SMA mineral AB planerar vid Klintebys och Snögrinde påverkar
programmet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning angående SMA Minerals ansökan om en
utökad brytning, är att ett sådant utökat tillstånd inte är förenligt med programmets
intentioner eller den identitet, som Klintehamnsborna lyft fram under arbetets gång
och som ligger till grund för syftet med hela programmet. En identitet som nu, vilket
samrådet tydligt signalerat, uppfattas som starkt hotad av SMAs planer på en utökad
stenbrytning. Av regionstyrelsens yttrande över SMAs tillståndsansökan för
täktverksamhet framgår att ”Regionen anser att det inte finns tillräckligt
beslutsunderlag för att kunna ta ställning till tillåtligheten av täktverksamheten, som
inte kan anses förenlig med syftet för Program Klintehamn 2030 och då särskilt
olägenheterna från kalkstenstransporterna på allmän väg från täkten till Klintehamns
hamn” och längre ner i yttrandet , under ”Synpunkter på ansökan” redovisas att
”Regionen instämmer i miljö- och byggnämndens oro för att täktverksamhetens inte
är förenlig med syftet för Program Klintehamn 2030”, varefter följer en beskrivning
av de olägenheter transporterna bedöms kunna orsaka.
Förvaltningen vill understryka att Klintehamns identitet och de kvaliteter som
programmets syftar till att utveckla, också utgör en viktig grund för andra aktörer att
vilja investera och bygga i Klintehamn, en utveckling som i sig bidrar till ytterligare
2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/797

”spin off-effekter”. Ett exempel som fått en sådan effekt, är de senaste årens
återuppbyggnad av turistverksamheten på Varvsholm, som bidragit både till att
attrahera besökare och till en känsla bland medborgare både i Klintehamn och på
hela Gotland att Klintehamn utvecklas; det vill säga Klintehamns identitet som
besöksort och en plats för kultur har stärkts. Den typen av gynnsamma spin offeffekter är precis vad programmet syftar till att understödja, genom föreslagna mål
och riktlinjer.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning är att förslaget till Program
Klintehamn 2030 ligger i linje med det uppdrag som regionstyrelsen ställt upp och
föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna programmet och att ge ett
uppdrag till förvaltningen att ta fram en förstudie för genomförande.
Beslutsunderlag

Program Klintehamn 2030, förslag för godkännande
Plankarta
Bilaga 1. Rapport Dialog Klintehamn 2030
Bilaga 2. Dagvattentutredning för Program Klintehamn 2030, Sweco
Bilaga 3. Trafikräkning Donnersgatan dec 17 sammanställning
Bilaga 4. Bullerutredning Klintehamn, Ramböll/Trafikverket
Bilaga 5. Samrådsredogörelse Program Klintehamn 2030
Bilaga 6. Bilaga karta med samrådssynpunkter från webbkarta
Bilaga 7. Sociotopkartering Klintehamn 5 oktober 2011
Bilaga 8. Program Klintehamn 2030 samrådsförslag

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
SBF Planenheten
TKF Mark och Stadsmiljö
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1

Inledning

1.1 Uppdrag

Regionstyrelsen gav 2017-10-26 (RS§241)
Regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i
samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen
och Teknikförvaltningen ta fram ett program
för Klintehamn där utgångspunkter, strategier
och mål för den framtida utvecklingen ska
framgå.
En förstudie och tidig dialog genomfördes
under 2017. Detta resulterade bland annat
i ett antal nyckelfrågor som är viktiga för
Klintehamns utveckling varav en del av dessa
kan hanteras i detta program:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

möjliggöra för nya bebyggelseområden
och centrumutveckling
befolkningsökning med 1000 personer
till år 2030
med anledning av de investeringar
som har gjorts i hamnen och en
förväntad ökning av godstransport
från exempelvis stenindustrin, är det
angeläget att minimera de negativa
konsekvenserna för boende i och
besökare till Klintehamn.
viktigt att koppla samhället närmare
hamnen och Varvsholm genom
att minska barriäreffekten av väg
140 och öka trafiksäkerheten och
tillgängligheten
förbättra infrastrukturen för gång och
cykel längs väg 140
viktigt att tillgängliggöra och utveckla
turistzonen Varvsholm
studera möjligheterna till mer havsnära
bebyggelse
viktigt att tillgängliggöra och utveckla
Klinteviken
går det att flytta industriområdet och
där tillskapa havsnära boende
viktigt att skolan håller hög kvalitet
viktigt att den regionala servicen
bibehålls, som exempelvis en
fungerande vårdcentral

1.2 Vad är ett program?

För att underlätta en framtida planering och
utveckling enligt plan- och bygglagen kan en
kommun (i detta fall Region Gotland) välja
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att upprätta ett särskilt program innehållande
utgångspunkter och mål för utveckling.
Förslaget ska tas fram i samråd med berörda
myndigheter, boende, organisationer och andra
intressenter som har ett väsentligt intresse
av förslaget. Samrådstiden ska vara minst
tre veckor. Därefter justeras programmet till
delar med anledning av synpunkterna som
inkommit. Hur dessa hanterats redovisas också
i en samrådsredogörelse.
1.3 Genomförande

Programmet har utförts av arbetsgrupp
bestående av tjänstepersoner
från Regionstyrelseförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Teknikförvaltningen. Arbetet med programmet
har baserats på dialog med medborgare i
Klintehamn med syfte att inhämta kunskap om
förutsättningar för utvecklingen av Klintehamn
likväl som att säkerställa medborgarnas
medverkan i att forma programmets innehåll.
Målen och tillhörande riktlinjer är därför
grundade på de värden och visioner som
Klintehamnsborna själva identifierat som viktig
för utvecklingen av orten.
Program Klintehamn 2030 har följt det
förfarande som anges för program i
Plan- och bygglagen, som enligt 5 kap.
10 § anger att en kommun kan om den så
bedömer att det behövs för att underlätta
kommande detaljplanearbetet, ange planens
utgångspunkter och mål i ett särskilt program.
1.4 Dialog

Framtagandeprocessen har genomsyrats av
dialog. Med start i ett uppdrag om tidig dialog
med kontinuerliga avstämningar på vägen
landade det sedan i samrådsförslag baserat på
den tidiga dialogen. Under samrådet samlades
synpunkter in. Vissa justeringar gjordes av
programmet med stöd utifrån de synpunkterna,
vilket redogörs för i samrådsredogörelsen
som bifogas det förslag som tas upp för
godkännande.
1.4.1 Fördialog

Innan uppdraget gavs för att ta fram ett
program genomfördes en tidig dialog som en
förstudie. Under 2017 genomfördes tre riktade
workshops under maj och juni. De riktade sig
till barn och ungdomar, boende och föreningar
samt företagare, markägare och exploatörer i
Klintehamn. Sammanlagt medverkade cirka

Illustration av processen

100 barn och unga samt 27 vuxna. Det gavs
också möjlighet att lämna synpunkter via en
webbkarta mellan 7 juni till 21 juni, som i sig
genererade 200 synpunkter. Utifrån den tidiga
dialogen formulerades uppdraget och arbetet
med att ta fram ett samrådsförslag påbörjades..
1.4.2 Samråd

Samråd genomfördes 4 februari till 4 mars
2019. Samrådshandlingar skickades till berörda
myndigheter, föreningar organisationer och
nämnder. De har också funnits tillgängliga
i Ljusgården i Region Gotlands lokaler på
Visborgsallén 19 i Visby samt i biblioteket i
Klintehamn på Norra Kustvägen. Programmet
med tillhörande planunderlag har också funnits
tillgängliga på Region Gotlands hemsida: www.
gotland.se/klintehamn2030 i form av en digital
version och en version i PDF-format. På
hemsidan har det funnits möjlighet att lämna
synpunkter genom en e-tjänst eller mejladress.
Det har också gått att lämna synpunkter via en
karta genom att trycka på en specifik plats på
plankartan och skriva själva synpunkten som då
kopplats till den specifika geografiska platsen.
Samrådssynpunkter har också gått att lämna
skriftligen per post eller genom att lämna in
dessa direkt i lokalerna på Region Gotland,
Visborgsallén 19 i Visby. Tjänstepersoner har
också funnits tillgängliga för frågar via telefon
och mejl.

Två tillfällen gavs också att träffa politiker
och tjänstepersoner för att ställa frågor samt
diskutera samrådsförslaget. Ett samrådsmöte
anordnades den 18 februari i Rondos
lokaler i Klintehamn. Mötet bestod av en
presentation av förslaget samt en utställning
av programmet i olika stationer där det var
möjligt för besökande att fördjupa sig i de
olika delarna i programmet genom att ställa
frågor till tjänstepersoner och politiker. Den 23
februari hölls öppet hus i Röda Korsets lokaler
i Klintehamn. Där fanns programmet i form av
en mindre utställning och två tjänstepersoner
som svarade på frågor och diskuterade
samrådsförslaget.
1.4.3 Godkännande

Efter samrådet sammanfattas synpunkterna i
en samrådsredogörelse. Redogörelsen redovisar
varje yttrande eller synpunkt och Region
Gotlands bemötande efter varje yttrande eller
synpunkt. Programmet har därefter till delar
reviderats med anledning av de inkomna
synpunkterna. Även vissa redaktionella
ändringar har gjorts. Samrådsredogörelsen
bifogas som en bilaga till programmet i
samband med godkännande.
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1.5 Sammanfattning av programmet

Program Klintehamn 2030 syftar till att
stärka Klintehamns identitet som en plats att
leva och bo på, som en plats att regelbundet
besöka för serviceutbudet i samhället och som
ett besöksmål för de unika naturupplevelser
som bara Klintehamn kan erbjuda. Program
Klintehamn 2030 vill lyfta fram och utveckla
redan befintliga värden och därtill skapa
nya platser som präglas av tillgänglighet och
attraktivitet. Intentionen är att i samband med
att en ny översiktsplan tas fram för Gotland
kommer programmet att inarbetas i den nya
översiktsplanen.
Den här identiteten och de kvaliteter som
programmet syftar till att utveckla, utgör
också en viktig grund för andra aktörer att
vilja investera och bygga i Klintehamn, en
utveckling som i sig bidrar till ytterligare
gynnsamma ”spin off-effekter”. Ett exempel
som fått en sådan effekt, är de senaste årens
återuppbyggnad av turistverksamheten på
Varvsholm. Den har bidragit både till att
attrahera besökare och till en känsla bland
medborgare både i Klintehamn och på hela
Gotland att Klintehamn utvecklas; det vill
säga Klintehamns identitet som besöksort
och en plats för kultur har stärkts. Den typen
av gynnsamma spin off-effekter är precis vad
programmet syftar till att understödja, genom
programmets mål och riktlinjer. Eftersom
programmet bygger på lokala förutsättningar är
det därför avgörande att dessa förutsättningar
inte ändras.
Programmet är indelat i åtta kapitel:
1.
2.
3.
4.
5.

Inledning,
Programförslag,
Hälsa och säkerhet,
Risk och sårbarhet,
Riksintressen inom
programområdet,
6. Miljökvalitetsmål,
7. Planeringsunderlag samt
8. Referenslista och bilagor.
Programmet innehåller tio stycken
utvecklingsområden av olika karaktär samt
ett antal förslag till åtgärder för att förbättra
infrastrukturen för främst gång och cykel. Det
innehåller också klimatanpassningsåtgärder
samt förslag på åtgärder för att tillgängliggöra
områden för rekreation. Kapitel 2 med
tillhörande plankarta utgör själva programmet.
Programmet grundar sig på de identifierade
nyckelfrågorna som framkom under Dialog
Klintehamn 2030 och det uppdrag som
8
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därav följde från regionstyrelsen. För att ge
förutsättningar för bland annat 1000 nya
invånare i Klintehamn år 2030 har ett antal
utvecklingsområden för bostäder pekats ut.
Även förutsättningar för att möta upp behov
av äldreomsorg, trygghetsboende eller annan
boendeservice finns i förslaget. Områden för
utveckling av industrier och verksamheter
samt en utveckling av Klintehamns hamn
presenteras, liksom områden för utveckling av
turismändamål och besöksnäring. Klintehamns
blåa och gröna värden ska värnas och
utvecklas vilket synliggörs med förslag på hur
rekreationsområden kan stärkas och utvecklas.
Robbjänsån som rinner genom samhället
föreslås bättre synliggöras och förstärkas som
en del av samhällets attraktivitet.
Infrastrukturen och tillgängligheten för
gående och cyklister har länge varit eftersatt
inom programområdet. I programmet
föreslås därför ett antal åtgärdsförslag för
att förbättra trafiksäkerheten, främja gångoch cykelinfrastrukturen och knyta samman
de för området unika rekreationsområdena
Varvsholm och Klinteberget med Klintehamns
samhälle. Om programmets intentioner
genomförs kan man ta sig från hamnen ända
till Klinteberget på ett trafiksäkert sätt.
I kapitel 3 Hälsa och säkerhet hanteras
exempelvis buller, miljökvalitetsnormer
och förorenade områden. I Kapitel 4 Risk
och sårbarhet återfinns riktlinjer kopplade
till ett föränderligt klimat. De riksintressen
som berörs av förslaget beskrivs i kapitel 5.
Kapitel 6 beskriver hur förslaget förhåller
sig till miljökvalitetsmålen. Det samlade
planeringsunderlaget presenteras i kapitel 7.
Under framtagandet av Program Klintehamn
2030 har en kontinuerlig hållbarhetsanalys
av förslagen genomförts. Arbetsgruppen
har använt verktyget Värderosen i samarbete
med Ekologigruppen AB. Resultatet av
hållbarhetsanalysen är, förutom själva
programförslaget och dess övergripande mål
och riktlinjer, en illustration av värderosen som
visualiserar programmets hållbarhetspotential.
Värderosen visar att hållbarheten idag är
relativt god men att det också finns en
förhållandevis stor hållbarhetspotential med
programmet. Samtliga ekrar i värderosen
förbättras om programförslaget realiseras.
Detta redovisas i kap 1 Inledning.
Programmet innehåller fyra övergripande mål
med tillhörande riktlinjer. I de övergripande
målen och riktlinjerna finns de värden
och förutsättningar som identifierats i

hållbarhetsanalysen och i Dialog Klintehamn
2030 invävda. Om dessa värden förädlas
kan Klintehamns långsiktiga utveckling som
bostads- och arbetsort och som besöksmål
stärkas och Klintehamn bli ett samhälle som
står väl rustat att möta morgondagens behov.
•

•

•

•

Mål 1. Klintehamns identitet ska stärkas
som en attraktiv plats för verksamheter,
boende och besökare. Målet är att
förtydliga entréerna till Klintehamn
och utveckla en stark stadskärna och
attraktiva mötesplatser.
Mål 2. Klintehamns gröna och blå
värden ska stärkas och belysas.
Förutsättningarna för olika
ekossystemtjänster ska främjas genom
att aktivt arbeta med att stärka de
ekologiska sambanden. Målet ska
genomsyra utvecklingen både inom
befintlig bebyggelse, på allmänna
platser likväl som vid utbyggnad med
nya bebyggelseområden.
Mål 3. Klintehamn ska vara ett
sammanhållet jämlikt samhälle med
gena och trygga stråk för gång och
cykel. Alla ska kunna röra sig fritt
mellan olika målpunkter i samhället
utan att behöva ha tillgång till bil;
te x från bostad till centrum, skola,
rekreation och hamnen.
Mål 4. Klintehamn ska få fler
bostäder av god kvalitet och hållbar
arkitektur. Nya bebyggelse- och
verksamhetsområden ska utformas
med utgångspunkten att väva samman
programmets övergripande mål för
att skapa det långsiktigt hållbara
Klintehamn.

Med en hög svansföring och med målsättningar
för en långsiktig hållbar samhällsutveckling ger
programmet förutsättningar för en utveckling
av både bostäder, verksamheter och industrier i
samklang med de höga natur- och kulturvärden
som finns inom programområdet.
1.6 Hållbarhetsbedömning av Program
Klintehamn 2030

Begreppet hållbar utveckling myntades
av FN:s världskommission för miljö och
utveckling år 1987 och gavs definitionen
”Hållbar utveckling är sådan utveckling som
tillfredsställer nuvarande behov utan att
äventyra kommande generationers möjlighet
att tillfredsställa sina behov.” Agenda 2030 är
FN:s handlingsplan för att uppnå en hållbar
värld. Totalt innehåller den 17 globala mål och

169 delmål. Agenda 2030 sätter människan i
fokus och jämställer de tre dimensionerna av
hållbar utveckling; den ekonomiska, sociala
och miljömässiga. I Agenda 2030 har världens
stats- och regeringschefer fastslagit att social
och ekonomisk utveckling är beroende av en
hållbar förvaltning av planetens naturresurser.
Detta inkluderar att nyttja naturen på ett
hållbart sätt och att bevara den biologiska
mångfalden.
Under framtagandet av Program Klintehamn
2030 har en kontinuerlig hållbarhetsbedömning
av förslagen genomförts. Arbetsgruppen
har använt verktyget Värderosen i samarbete
med Ekologigruppen AB. Arbetsgruppen
för programmet träffades vid två tillfällen för
att särskilt diskutera hållbarhetsfrågor med
Värderosen som verktyg. Ekologigruppen
närvarade vid första tillfället och introducerade
metodiken samt gav en presentation av
relevanta frågeställningar som de identifierat.
En SWOT-analys genomfördes för varje
eker i värderosen, det vill säga, styrkor och
svagheter i Klintehamn idag identifierades,
samt möjligheter och hot i framtiden.
Tre huvudfrågeställningar valdes ut inom
varje eker som bedömdes som viktigast att
analysera förutsättningar och lösningar för
i programmet. Utmaningen var att utveckla
programmet så att värderosens totala yta
ökade, vilket innebär en ökad hållbarhet.
Resultatet av hållbarhetsanalysen är förutom
själva programmet och dess övergripande mål
och riktlinjer, en illustration av värderosen
som visar på att hållbarheten idag är
relativt god men att det också finns en
förhållandevis stor hållbarhetspotential med
programmet. Samtliga ekrar i värderosen
förbättras om programförslaget realiseras.
Hur utfallet av programmet blir i praktiken
beror på många olika faktorer så som
bland annat rådande politisk vilja, privata
aktörer, ekonomi, lokalt engagemang och
vilka samverkansprocesser som uppstår.
Genomförande av utvecklingsområdena vilar
i dagsläget helt hos privata aktörer där Region
Gotland är ansvarig för att säkra ingående
värden genom planläggning och civilrättsliga
exploateringsavtal. Hur investeringar kring
trafik och infrastruktur prioriteras framöver är
också faktorer som inte programmet i sig har
rådighet över.
Värderosen
Värderosen är ett verktyg utvecklat av
Program Klintehamn 2030 för godkännade 9

Ekologigruppen AB för diskussion,
analys och bedömning av hållbarhet i
stadsutvecklingsprojekt. Syftet med Värderosen
är att ge en bild av hållbarheten som en helhet
av alla de faktorer som ryms inom ekologisk,
social och ekonomisk hållbarhet. Istället för
att rikta all fokus på enbart en eller ett fåtal
aspekter ska detta verktyg underlätta ett större
och mer övergripande angreppssätt. Syftet är
inte att visa exakta och helt objektiva mätetal
för hållbarhet. Den fyller istället sin funktion
genom att visa inom vilka hållbarhetsfaktorer
en stadsutveckling har möjlighet att vara
framstående och visualiserar skillnader i
hållbarhet mellan olika planförslag. Inget
projekt kan nå högsta värde på samtliga
enskilda indikatorer: att planera innebär att
välja.
Resultatet av arbetet med detta verktyg
redovisas i ett cirkeldiagram med tolv
”ekrar” där var och en representerar en
hållbarhetsfaktor som är kopplad till
den fysiska strukturen som förmedlas
i ett planförslag. Värdet av respektive
hållbarhetsfaktor märks ut i cirkeldiagrammet
för att sedan sammanställas till en värderos
som visar helheten av hållbarheten i ett
utvecklingsförslag. Längst ut i cirkeln markeras
det högsta hållbarhetsvärdet, det vill säga
så hållbart som ett planförslag kan bli,
inklusive platsval och lokala förutsättningar.
Cirkelns mitt motsvarar sämst tänkbara ur
hållbarhetssynpunkt och mitten på ekern
innebär en genomsnittlig hållbarhet för vad
som kan utgöra normal standard.
Nedan presenteras kortfattat vilka parametrar
(Ekologigruppen, 2017 Hållbarhetsanalys med
värderosen, manual 2.0) de olika ekrarna i
värderosen innefattar:
Social hållbarhet
Temat inbegriper förutsättningar för mänskliga
möten, idéutbyte och lokalt engagemang.
För att kreativitet och mångfald ska komma
samhället tillgodo, behöver aspekter som
trygghet, säkerhet och hälsa vara tillgodosedda.
Den fysiska strukturens möjligheter att erbjuda
tillgänglighet till service, mötesplatser och
grönområden är viktigt, men också platsens
identitet och attraktivitet och dess förhållande
till historien.
Grönstruktur för rekreation
Grönstrukturen spelar en central roll
för människors hälsa och välbefinnande.
I en hållbar fysisk struktur ska gröna
10
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rekreationsområden finnas nära människor
och samtidigt vara lätta att nå, helst inom
gångavstånd. De behöver också kunna erbjuda
en variation av karaktärer, aktiviteter och
funktioner och vara av god kvalitet. Barns
tillgång till grönområden är särskilt viktigt.
Kulturmiljö och identitet
En stark identitet skapar ett sammanhang för
invånare och omgivning. En plats identitet
skapas av dess karaktär rent geografiskt,
landskapets former och naturmiljö, men också
i hög grad av platsens historiska och nutida
användning och hur det präglar landskapet. Att
koppla historia till den planerade utvecklingen
och ge det som utvecklas en tydlig egen
identitet ger social hållbarhet.
Möten, trygghet och lokalt engagemang
Platser för möten i en stadsdel eller i ett
samhälle är en förutsättning för folkliv och
kontakt mellan invånare, vilket i sin tur leder
till trivsel, samhörighet och i längden en ökad
trygghet. En plats upplevs ofta som trygg om
den är befolkad, välskött och om den är lätt att
överblicka och orientera sig på. En blandning
av bostäder, arbetsplatser och service liksom
ett sammanhängande gång- och cykelvägnät
och en attraktiv kollektivtrafik är några
förutsättningar som fysiska strukturer bör
stärka för en socialt hållbar utveckling.
Hälsa och säkerhet
I ett hållbart samhälle utsätts inte människor
för risker som kan äventyra deras hälsa eller
säkerhet. Bland annat behöver buller och
luftkvalitet hanteras liksom trafiksäkerhet och
risken för översvämningar. Att skapa en säker
och hälsosam stadsmiljö är extra viktigt ur ett
barnperspektiv eftersom barn är mer utsatta i
exempelvis trafiken.
Ekonomisk hållbarhet
Den ekonomiska hållbarheten innefattar
långsiktig samhällsekonomi, ekonomiska
möjligheter att genomföra föreslagna
utvecklingsområden och förutsättningar
för en lokal ekonomi. Platsens ekonomiska
hållbarhet påverkas bland annat av mångfalden
av lokaler, människor, näringsfrämjande miljö
och anpassningen av den nya bebyggelsen till
befintliga system och strukturer.
Lokal ekonomi
Lokala verksamheter inom ett område bidrar
till ett blandat och levande samhälle, med
möjligheter till småföretagande, personlig

service och en lokal ekonomi. Med goda
förutsättningar till arbetstillfällen inom
programområdet minskar dessutom behovet av
pendling till arbetet. Lokala verksamheter kan
bidra till ett större engagemang för området
som i sin tur kan leda till att områdets identitet
stärks. Det bidrar också till ett tryggt samhälle
och trygga gaturum.

Ett samhälle eller stadsdel som ger
utrymme för grönstruktur med biologisk
mångfald ger förutsättningar för de andra
ekosystemtjänsterna. Det kan exempelvis vara
vegetation och grönområden som renar luft,
skapar behagligt klimat, reglerar vattennivåer,
ger plats för insekter som pollinerar växter och
för fåglar som sprider frön.

Sociala tillgångar

Blåstruktur för ekosystemtjänster

Ett område med aktiva, inkluderande och
trygga invånare innebär inte bara social
hållbarhet utan ger också positiva ekonomiska
effekter. Ett starkt socialt kapital, där invånare
är engagerade och har möjlighet att bygga
nätverk, har visat sig bidra till en starkare
utveckling av det lokala näringslivet.

Vattnets kretslopp och den biologiska
mångfalden är exempel på ekosystemtjänster
som är grundläggande för människors
fortlevnad och nödvändiga för att andra
ekosystemtjänster ska fungera. Produktion av
mat, så som fisk och skaldjur och dricksvatten
av viktiga tjänster liksom att vattendrag och
våtmarker kan fungera som naturlig rening av
dagvatten, dämpa häftig nederbörd och sänka
temperaturen under heta dagar. Ny bebyggelse
ska inte påverka vattenkvaliteten på land eller
i hav och den övergripande blåstrukturen ska
respekteras vid en eventuell exploatering.

Långsiktig resursförvaltning
Det är nödvändigt att utvecklingen kan möta
nuvarande och framtida behov både i ett
lokalt och regionalt perspektiv. Det innebär en
hushållning med mark samtidigt som det på
ett hållbart sätt kan möta behov av bostäder,
kollektivtrafik och service. Det krävs därför
ett långsiktigt perspektiv vid planering av
bebyggelse, infrastruktur och försörjning av
teknik. Ny bebyggelse bör därför kopplas
samman med befintliga områden så att redan
byggda vägar och annan infrastruktur och
service kan användas, ges ett större underlag
och utvecklas vidare.
Investeringsvilja och projektekonomi
Att genomföra föreslagna förändringar
och utveckla en plats behöver också vara
ekonomiskt lönsamt. Det är beroende
av platsens geografiska läge, de tekniska
förutsättningarna och den lokala marknaden.
En tydlig identitet och ett tydligt varumärke
för kommande projekt kan påverka projektens
attraktivitet och därmed förbättra lönsamheten.
Ekologisk hållbarhet

Kretsloppssystem och miljöteknik
I ett långsiktigt hållbart samhälle behöver
energianvändningen minska. Detta
kan exempelvis göras genom att bygga
energieffektiva hus och installera energisnål
teknik.
Transportenergi
Vårt behov av transporter orsakar idag
en stor del av samhällets samlade utsläpp
av klimatgaser och för med sig buller
och luftföroreningar. Trafiken medför
säkerhetsrisker, upptar stora markytor och
skapar barriärer. Att planera för ett samhälle
med mindre behov av att förflytta sig, för
transportmedel som drivs med miljöanpassad
energi och konsekvent prioritera gång- och
cykel och kollektivtrafik framför biltrafik är
därför viktiga utgångpunkter för en hållbar
samhällsutveckling.

Här ingår den biologiska mångfalden och olika
ekosystemtjänster som inbegriper människors
tillgång till mat, vatten och andra naturresurser.
Den ekologiska hållbarheten påverkas i hög
grad av hur effektiv markanvändningen är och
inbegriper en god tillgänglighet för fotgängare,
cyklister och till kollektivtrafik.
Grönstruktur för ekosystemtjänster
De naturliga ekosystemen utgör fundamentet
för i stort sett alla ekosystemtjänster.
Program Klintehamn 2030 för godkännade 11

Programmets potential visualiseras i en
så kallad värderos. Värden för respektive
hållbarhetsfaktor fylls i vilket gör det tydligt
att se programmets möjligheter att bidra till en
hållbar utveckling inom respektive områden.
Programmets övergripande mål och riktlinjer
tar särskilt avstamp i de dimensioner av hållbar
samhällsutveckling som verktyget Värderosen
identifierar.

12
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2 Programförslag
Programförslaget innehåller nio utvecklingsområden, ett utredningsområde för bostäder och en
lång rad åtgärdsförslag för trafik och infrastruktur. Förslaget innehåller även förslag till utveckling
av rekreationsområden och stråk. De föreslagna områdena är schematiska. Exakta avgränsningar
görs i detaljplaneskedet eller vid genomförandet av föreslagna åtgärder.
2.1 Övergripande mål och riktlinjer

Syftet med programmet är att stärka Klintehamns identitet som plats för boende,
naturupplevelser, turism, handel och en variation av verksamheter. Den identiteten är en nyckel
till Klintehamns utveckling och utgör en viktig motor till att generera en investeringsvilja bland
markägare och verksamhetsutövare att investera och utveckla Klintehamn ytterligare.
Programmet kräver därför att inga beslut eller tillstånd tillåts som påverkar förutsättningarna
eller Klintehamns identitet; en identitet som Klintehamnsborna själva definierat under den
dialog som pågått under hela arbetet och som utgör grunden till det uppdrag som gavs till
Regionstyrelseförvaltningen 2017.
Programmet har fyra övergripande mål med tillhörande riktlinjer. Dessa gäller för hela
programområdet tillsammans med de specifika riktlinjerna för varje utvecklingsområde och
åtgärdsförslag samt utredningsområdet för bostäder.
I de övergripande målen och riktlinjerna finns de värden och förutsättningar som identifierats
i Värderosens ekrar invävda. Om dessa värden förädlas kan Klintehamns långsiktiga utveckling
som bostads- och arbetsort och som besöksmål stärkas och Klintehamn bli ett samhälle som står
väl rustat att möta även morgondagens behov.
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2.1.1 Mål 1. Klintehamns identitet ska stärkas
som en attraktiv plats för verksamheter, boende
och besökare.

Det övergripande målet och riktlinjerna strävar
efter att definiera och synliggöra Klintehamns
identitet genom att förtydliga entréerna till
Klintehamn och utveckla en stark stadskärna
och attraktiva mötesplatser. Detta bidrar till en
utveckling både som boendeort, arbetsort och
mål för besökare.
För att uppnå målet anger programmet
följande riktlinjer
•
•

•

•

•
•
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Viktiga befintliga mötesplatser bör
säkras för framtiden och prioriteras för
utveckling.
Centrumområdet bör förtydligas med
en sammanhängande struktur, genom
markbeläggning och en enhetlig
möblering i gaturummet.
Nya verksamheter som handel,
hotell och kontor bör lokaliseras
främst till befintliga lokaler inom
centrumområdet för att skapa en
tydligare stadskärna. Kombinationen
verksamheter i entréplan och bostäder
ovanpå bör särskilt främjas inom
centrumområdet för att uppnå en
blandstad.
Mötesplatser inom centrumområdet
bör utvecklas eller tillskapas och
placeras strategiskt, till exempel i lägen
längs viktiga stråk och hållplatser för
kollektivtrafik, för att verka för flöden
inom hela centrumområdet. Syftet
bör vara att utveckla en variation
av mötesplatser för olika typer av
aktiviteter som intresserar många
Publika verksamheter bör ges möjlighet
att ta delar av gaturummet i anspråk.
Entréerna in till Klintehamn bör
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•

•

•

•

•

utvecklas och förtydligas.
Koppling mellan hamnen, Varvsholm,
Klinteberget och Klintehamns centrala
delar bör stärkas och säkras för
framtiden. Framförallt bör åtgärder vid
de trafikutsatta korsningarna mellan
länsväg 140, Norra Kustvägen och
Verkstadsgatan prioriteras.
Varvsholms roll som
rekreationsområde och plats för turism
är mycket viktig och bör säkras för
framtiden.
Ytterligare plats för
industriverksamheter bör tillskapas
utanför stadskärnan, främst i anslutning
till godshamnen och Robbjäns industrioch verksamhetsområde, för att främja
en ändamålsenlig markanvändning.
Ny anslutande bebyggelse, kvarter,
områden eller enstaka byggnader bör
utformas med ett förhållningssätt som
syftar till att stärka mellanrummen
mellan byggnaderna. Med
mellanrummen menas mötet med
allmänna ytor som t.ex. gator och
parkmark vilka bidrar till upplevelsen
av byggnaden och området. Även
tillgängligheten till bostadsnära
grönområden bör säkerställas.
Idrotten ska ges plats att utvecklas
för att bidra till Klintehamn som
mötesplats för sport och idrott. Till
exempel skulle möjligheten att bygga en
läktare i anslutning till idrottshallen för
att stärka Klintehamn som en självklar
plats för olika sportarrangemang.

Förutsättningar och analys
Klintehamn utgör såväl en målpunkt
för boende och besökande liksom en
genomfartsled för vidare färd över Gotland.
Klintehamn kan närmas från norr, söder eller
öster men också passeras i ett ögonblick.
Länsvägens dragning mellan Klintehamnsviken
och samhället har bidragit till att de gamla
entréerna in i samhället längs Kustvägen och
Donnersgatan inte längre fyller samma behov
som tidigare. Klintehamn är dock fortfarande
ett samhälle med en rik historia och en stor
inneboende potential att växa, bli mer attraktivt
för besökare och för fler verksamheter och
företag att verka i.
Bebyggelsestrukturen, som vuxit fram över
lång tid, har skapat flera mötesplatser som är
värda att lyftas fram eller omformuleras utifrån
dagens och morgondagens behov. Klintehamn
har redan idag stora inneboende värden som
med förhållandevis enkla medel kan stärkas
ytterligare. Gemensamt för alla Klintehamns
mötesplatser är att de bäst upplevs ur ett
fotgängarperspektiv.
Vissa platser är särskilt viktiga för Klintehamns
identitet som t.ex. Varvsholm, småbåtshamnen
och Donnersgatan. Inom de centrala delarna
i Klintehamn finns också flertalet tomma
lokaler för verksamheter. I dagsläget har
upplevelsen av vart centrum faktiskt ligger
försvagats av olika anledningar. Detta medför
att många besökare inte ens kommer till
Donnersgatan, som i sin arkitektur och enligt
gällande byggnadsplan, är samhällets avsedda
huvudgata.
I värderosen framgår att social och ekonomisk
hållbarhet är beroende av flera faktorer.
De olika ekrarna, ”Möten, trygghet och lokalt
engagemang”, ”Sociala tillgångar”, ”Lokal ekonomi”,
Investeringsvilja och projektekonomi” beror till
stora delar av en plats identitet och om det
är en plats där du vill och kan bo, umgås och
arbeta. Delar av den identiteten har koppling
till hur den fysiska miljön är gestaltad och vad
den har att erbjuda i form av sammanhållna
stadsstrukturer och mötesplatser som
uppmuntrar till ett engagemang, eller en vilja
att utforska, mötas, utveckla och satsa just här.

Program Klintehamn 2030 för godkännade 15

2.1.2 Mål 2. Klintehamns gröna och blå värden
ska stärkas och belysas

Det övergripande målet och riktlinjerna strävar
efter att lyfta och stärka de gröna och blåa
naturvärdena som en del av själva essensen i
att bo och verka i Klintehamn. Programmet
bidrar till att identifiera viktiga grönområden
och stråk av betydelse för friluftsliv och
rekreation och försöker att hitta lösningar på
hur dessa kan bli mer tillgängliga och samtidigt
bidra till biologisk mångfald. Robbjänsån,
kusten och närheten till Klintehamnsviken
ska genom programmets riktlinjer stärkas och
tillgängliggöras så att havet kan fortsätta att
prägla samhället även i framtiden.

•

För att lyckas med detta ska ekosystemtjänster
integreras i planläggningen av Klintehamns
utveckling.
Den omedelbara närheten till gröna och blåa
värden har stor potential att lyfta och utveckla
Klintehamn både som bostads- och turistort
genom närheten till såväl höga ekologiska
värden likväl som hög komfort och service.
Detta mål med tillhörande övergripande
riktlinjer bidrar till att synliggöra och stärka
besökspotentialen för den upplevelsebaserade
turismen.
För att uppnå målet anger programmet
följande riktlinjer
•

•
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Förutsättningarna för olika
ekosystemtjänster bör främjas genom
att aktivt arbeta med att stärka de
ekologiska sambanden. Målet bör
genomsyra utvecklingen både inom
befintlig bebyggelse, på allmänna
platser likväl som vid utbyggnad med
nya bebyggelseområden.
Vid utveckling med nya
bebyggelseområden och nybyggnation
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•
•

•

•

eller ombyggnation inom redan
i anspråkstagen mark, bör
grönstrukturer integreras med syfte
att i första hand stärka och i andra
hand bibehålla ekologiska samband
genom hela samhället till omgivande
naturområden. Detta kan till exempel
uppnås via gårdar, längs med gröna
stråk samt gröna väggar och tak
som programmeras med habitat och
växtlighet som stödjer den biologiska
mångfalden.
Robbjänsåns kapacitet som
dagvattenanläggning bör stärkas på ett
sådant sätt att den även främjar andra
ekosystemtjänster som exempelvis
biologisk mångfald och klimatreglering,
liksom förutsättningar för pedagogiska
och sociala värden. Insatser bör göras
så att ån och anläggningen klarar både
perioder med mycket nederbörd likväl
som perioder av torka.
Robbjänsån bör lyftas fram, synliggöras
och stärkas som en identitetsskapande
kvalitét i stadsbilden
Vid utökning av nya
bebyggelseområden bör dessa
disponeras så att befintliga flödesvägar
bibehålls och utvecklas som en del av
dagvattensystemet.
Gräsytor som inte har någon social
funktion bör undvikas inom befintliga
och nya bebyggelseområden. Med
fördel kan istället perenna växter som
bidrar till den biologiska mångfalden
och som på lång sikt bidrar till att
minska behovet av skötsel, som till
exempel gräsklippning, planteras på
dessa ytor.
Sammanhängande grönområden och
gatuträd som bidrar till att reglera och
utjämna temperaturen och dämpa

•

•
•

•

•
•

•

•

buller från väg 140, bör värnas och/
eller utvecklas.
Närliggande rekreationsområden
bör tillgängliggöras genom röjning.
Den fysiska miljön bör arbeta för att
överbrygga befintliga barriäreffekter
och förhindra att nya skapas.
Ny bebyggelse bör inte placeras inom
områden med höga naturvärden.
Ny bebyggelse i de föreslagna
utvecklingsområdena bör bidra till det
hållbara samhället genom att utgå från
omkring- och närliggande naturvärden
och sträva efter att dra nytta av dessa
vid planering för dagvatten, rekreation
och friytor m.m.
Där så bedöms möjligt, utan bekostnad
av landskapsbild eller kulturmiljö, kan
ny bebyggelse tillåtas på höjden för att
tillgängliggöra synintrycket från det
växlande landskapet och horisonten.
Utgångspunkten bör vara att addera
nya ekosystemtjänster samt att stärka
och utveckla redan befintliga.
Natur- och strövområden bör stärkas
genom stråktänk samt statushöjande
åtgärder för ekologiska- och sociala
upplevelsevärden och därmed
kunna bidra till att synliggöra och
stärka besökspotentialen för den
upplevelsebaserade turismen.
Klinteberget liksom VivesholmVarvsholm kan sägas utgöra större
sammanhängande ekosystem vilka bör
skyddas mot fragmentering.
Det lokala småskaliga kustfisket bör
ges förutsättningar att utvecklas för att
bidra till en lokal livsmedelsproduktion.

Förutsättningar och analys
Klintehamn är ett samhälle som är
sprunget ur närheten till havet. Ända från
förhistorisk tid har ortens strategiska läge
vid Klintehamnsvikens präglat samhället
genom fiske och sedermera industrier
knutna till sjöfart och handel. Lika stark
som den industriella närvaron fortfarande
är i Klintehamns hamn, lika tydlig är
de svåröverträffade naturupplevelser i
Klintehamns omedelbara närhet, som de
ensliga Karlsöarna, det historiska Varvsholm
eller den vida utblicken från Klinteberget.
För närvarande råder ett läge där den
industriella närvaron i hamnen är stark
vilket i sig är positivt för bygden genom

arbetstillfällen som skapar ett ekonomiskt
incitament för ytterligare satsningar. Hamnens
strategiska placering tvingar dock samhällets
bebyggelsestruktur att förhålla sig till ett läge
där det inte utan svårighet går att tillskapa
nya havsnära bostäder. En utveckling av
Klintehamn måste därför hitta andra vägar
fram för att stärka kopplingen till hav och
natur. En allt för ensidig fokusering på
industriella näringar riskerar också att grusa
andra möjliga utvecklingsmöjligheter som
utgår från Klintehamns redan befintliga gröna
och blåa värden och som kan bidra till att
göra Klintehamn till ett hållbart samhälle som
står rustat att klara klimatförändringar och
förändrade socioekonomiska förutsättningar.
I Klinte finns naturområden av olika storlekar
och karaktär där flera av dem används för
rekreation. Det är bland annat Klinteberget
och elljusspåret i öster, skogen i Sicklings
och söder om väg 140, det är kusten både
söder om hamnen vid vindkraftverken och
området norr om hamnen genom Varvsholm
och Vivesholm. I norra delen av Klintehamn
går en banvall genom Klause vidare upp till
Sanda genom omväxlande skogslandskap och
jordbrukslandskap. Dessa naturområden är
också viktiga habitat för olika ekosystem som
har spridningsvägar in genom Klintehamn, via
gröna partier och vattendrag som Robbjänsån
som rinner genom hela samhället vidare ut
till Klintehamnsviken. Dessa spridningsvägar,
eller ekologiska samband, för på så vis in
ekosystemtjänster av olika slag in i samhället.
Grönskans närvaro på olika platser i staden, i
privata trädgårdar, allmänna parker eller som
mellanrum mellan byggnader och gata är en
stor dela av Klintehamns karaktär. På sina håll
har den närvaron blivit identitetsskapande, t.ex.
där ett träd har fått stå kvar i en gata som på
Ekvägen i centrala Klintehamn.
Det finns också många gräsytor som inte har
någon uttalad social eller ekologisk funktion.
Dessa ytor har en potential att utvecklas
genom att istället förses med en mångfald av
växter och habitat som skulle kunna stärka de
ekologiska sambanden och gynna pollinerande
insekter och bidra med vackra inslag i staden.
Utformas de noggrant med perenna växter
som inte behöver betydande skötsel kan också
driftkostnader i längden sannolikt sänkas.
Det skulle kunna innefatta även andra saker
förutom att förse platser med växter. Det kan
handla om att anlägga en bibädd (sandblottor),
skapa småvatten eller veddepåer, sätta upp
en fågelholk eller bedriva ängsslåtter. En mer
Program Klintehamn 2030 för godkännade 17

diversifierad växtlighet har större förmåga
att motstå påfrestningar som de mer extrema
väderhändelser klimatförändringarna för med
sig, som t.ex. sönderbrända eller vattensjuka
gräsmattor. Detta är utgångspunkten i alla
klimatanpassningsåtgärder.
I värderosen framgår att social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet är beroende av flera
faktorer. De flesta av ekrarna i värderosen
så som ” Grönstruktur för rekreation”, ”
Kulturmiljö och identitet”, ”Möten, trygghet och
lokalt engagemang”, ”Hälsa och säkerhet”, ”Sociala
tillgångar”, ”Långsiktig resursförvaltning” och
”Investeringsvilja och projektekonom”; är beroende
av tillgången till olika ekosystemtjänster
och därav på ekosystemens robusthet och
integration i samhällsstrukturen. Det innebär
att ekrarna ”grönstruktur för ekosystemtjänster”
och ”blåstruktur för ekosystemtjänster” utgör
ett slags fundament för samhällets resiliens,
det vill säga dess förmåga att kunna motstå
oönskade förändringar och fortsätta utvecklas.
Ekrarna ”Grönstruktur för rekreation”, ”Sociala
tillgångar” och ”Hälsa och säkerhet” handlar
till exempel om både tillgång till rekreativa
grönområden, mindre parker och till större
strövområden med vildare naturlandskap vilka
har stor betydelse för vår mentala och fysiska
hälsa, men har också positiv påverkan på
fastighetsvärden och samhällets övergripande
attraktivitet. Det bidrar också till ”hälsa och
säkerhet” genom de ekosystemtjänster som
renar luft och vatten, absorberar solvärme
och skuggar vid värmeböljor. På samma sätt
påverkas ”Långsiktig resursförvaltning” och
”Investeringsvilja och projektekonomi” av viktiga
ekosystemtjänster i form av markens förmåga
att absorbera vatten vid kraftig nederbörd
vilket motverkar översvämningar med
efterföljande fuktskador, erosion av mark och
risken för rasolyckor.
Ekosystemen behöver därför värnas och
främjas, både i och utanför Klintehamns
samhälle, för att vi ska få ett tåligt och robust
samhälle; och som skapar bättre och bättre
förutsättningar för en långsiktig hållbar
ekonomisk och social utveckling.

18
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2.1.3 Mål 3. Klintehamn ska vara ett
sammanhållet jämlikt samhälle med gena och
trygga stråk för gång och cykel

Programmet vill omprioritera trafikslagen
och sätta fotgängares och cyklisters behov
före bilens. Det som upplevs som positivt
för den gående bidrar också till att förmå
den bilburna att vilja stanna upp och möta
Klintehamn. Bilen fyller fortsatt en viktig
roll som fortskaffningsmedel och dess behov
ska beaktas men fokus vid nya åtgärder ska
vara på att skapa ett vägnät som i första hand
utgår från gående och cyklisters behov. Målet
och de övergripande riktlinjerna bidrar till att
bevara och utveckla den småskalighet som
kännetecknar gaturummen i Klintehamn.
Programmet synliggör också motionsstråk i
samhällets närhet likväl som den lyfter fram
redan befintliga längre leder för rekreation
och eftertanke. Det föreslår nya vägar ut i
Klintehamns omgivande stora naturvärden och
har som ambition att tillsammans med övriga
mål och riktlinjer bidra till att väcka en gryende
besöksindustri som skattar dessa värden högst.
För en fortsatt positiv utveckling av
Klintehamn och dess attraktivitet både för
besökare och bofasta är ett tryggt, jämlikt och
tillgängligt transportnät. Detta mål har som
utgångspunkt att alla ska kunna röra sig fritt
mellan olika målpunkter i samhället, såsom från
bostad till centrum, rekreation, hamnen m.m.
utan att behöva ha tillgång till bil.

•

•

•

•

•

•

För att uppnå målet anger programmet
följande riktlinjer
•

Alla bör kunna röra sig fritt mellan
olika målpunkter i samhället utan att
behöva ha tillgång till bil; från bostad

•

till centrum, skola, rekreation, hamnen
med mera.
Gång- och cykelnätet inom
programområdet bör vara gent,
lättorienterat, innehålla alternativa vägar
och vara utan barriärer.
Otydliga gaturum där flera
transportslag samsas bör tydliggöras
och definieras med plats för gång och
cykel.
Ny bebyggelsestruktur bör koppla
till och utnyttja den redan befintliga
infrastrukturen i Klintehamn i syfte
att främja ett hållbart resande och en
resurseffektiv markanvändning.
Mötet mellan nya och befintliga kvarter
bör ges särskild uppmärksamhet med
en noga utformning av vägar, gaturum,
förgård, fasader, samt stråk mellan
och genom de nya kvarteren, för att
tillskapa en sammanhållen stadsstruktur
i en mänsklig skala. Detta bidrar
därmed till att förbättra gaturummet
för oskyddade trafikanter. Detta kan till
exempel uppnås genom riktlinjer i mål
4.
Fokus vid nya åtgärder bör vara på
att skapa ett vägnät som i första hand
utgår från gående och cyklisters behov
och i andra hand bilens behov.
En trygg koppling för gångoch cykel mellan Klinteberget,
Klintehamn och kustområdet bör
tillskapas för att tillgängliggöra olika
rekreationsområden, föra Klinte och
Klintehamn närmare varandra men
också möjliggöra för ett hållbart
resande, som cykelarbetspendling.
Placering av busshållplatser bör
analyseras för att de ska kunna nyttjas
på bästa sätt.
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•

•

•

Funktionella cykelparkeringar bör
iordningsställas i anslutning till
kollektivtrafikshållplatser, service och
målpunkter.
Lokalisering och utformning av
parkeringsplatser ska utföras med
omsorg för att minska parkeringarnas
påverkan på landskapsbilden samt för
att betona prioriteringsordningen till
förmån för andra trafikslag som gångcykel- och kollektivtrafik.
Barnperspektivet bör genomsyra alla
ovanstående riktlinjer.

Förutsättningar och analys
Det varierade och ofta småskaliga gaturummet
i Klintehamn medför att olika trafikslag tvingas
samsas om en begränsad yta där det senast
planeringsperspektivet helt utgått ifrån bilens
behov. Det finns i dagsläget få anvisade och
trygga stråk för gång och cykel och det saknas
säkra överfarter, vilket bidrar till en otrygg
upplevelse och en känsla av ett fragmenterat
samhälle. Väg 140 utgör en särskild barriär
som skär av samhället från vattnet och som
är mycket svår att överkorsa för gående och
cyklister. Oskyddade trafikanter tvingas dela
på vägen med såväl bilar som tung trafik. Den
förbisedda och bristande gestaltningen av
entréerna in till Klintehamn från länsvägarna
bidrar också till att förbipasserande har svårare
att uppfatta Klintehamns samhälle.
Några av Klintehamns styrkor är närheten
till hamnen, att det finns relativt god
kollektivtrafik, att avstånden är korta inom
samhället och till flera rekreationsområden.
Detta har stor potential då det genom relativt
enkla medel går att förbättra trafikmiljön och
därmed bidra till bland annat en förbättrad
folkhälsa, trygghet och bidra till ett mer
hållbart resande. Inom programområdet finns
det även ett stort socialt kapital i form av
föreningsverksamhet och samlingslokaler.
I Klintehamn finns redan många mötesplatser
och målpunkter som bidrar till flöden
av människor men som kan stärkas och
synliggöras ytterligare. På de statliga
länsvägarna saknas dock idag utrymme för
gång och cykel.
Rent geografisk är det alltid nära mellan
olika målpunkter inom programområdet. Ett
exempel är att det bara tar ca 10 minuter att
cykla från Klinte kyrka, via Donnersgatan
vidare till hamnen. Det innebär att insatser för
20

Program Klintehamn 2030 för godkännade

att främja trafiksäkra gång- och cykellösningar
genom att knyta ihop arbetsplatser i Klintebys,
hamnen med centrala Klintehamn och nya
bostadsområden har goda förutsättningar att
bidra till ett mer hållbart och mer jämställt
resande överlag. Det underlättar också
möjligheten att välja att åka kollektivt för
arbetspendling utanför Klintehamn då det
blir enklare att ta sig mellan bostad och
busshållplats
I hållbarhetsanalysen framgår att en
infrastruktur som är tillgänglig för alla och
med trygga väl gestaltade gaturum är viktigt
för både social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet. Ekrarna ”Grönstruktur för rekreation”,
”Möten, trygghet och lokalt engagemang”, ”Hälsa och
säkerhet”, ”Lokal ekonomi”, ”Sociala tillgångar”,
”Långsiktig resursförvaltning”, ”Investeringsvilja
och projektekonom” och ”Transportenergi” är alla
beroende av hur och om samhällsstrukturen
tillåter människor att röra sig tryggt och fritt
i samhället. Detta är i hög grad områden som
den fysiska miljön och planeringen har goda
möjligheter att åstadkomma förbättringar.
Ett exempel är ekern ”Transportenergi”, som
delvis handlar om att trygga gång- och
cykelvägar uppmuntrar till att välja bort bilen
genom en lättare färd till busshållplats, affär,
skola, rekreation eller andra målpunkter. Det
bidrar i sig till ”Hälsa och säkerhet” genom en
uppmuntran till fysisk aktivitet med bevisad
god påverkan på folkhälsan. Det stärker också
värdet för ekern ”Sociala tillgångar” när samhället
görs tillgängligare för fler målgrupper, särskilt
grupper som inte kan, får eller vill använda bil.
Vidare bidrar det till en större genomströmning
av människor genom gator, torg och allmänna
platser vilket stärker ”Möten, trygghet och lokalt
engagemang” liksom ”Lokal ekonomi” och
”Investeringsvilja och projektekonomi”.
Dock behövs ett antal åtgärder för att
länka samman och öka tillgängligheten för
gående och cyklister till olika målpunkter
inom programområdet. Rekreationsstråk
behöver utvecklas och tillgängliggöras genom
exempelvis röjning. För att öka trafiksäkerheten
och tillgängligheten för gående och cyklister
kan kopplingen mellan skola och torget
förbättras, cykelparkeringar kan anordnas vid
hållplatser och målpunkter som t.ex. Rondo
och torget, kvaliteten på befintliga gång- och
cykelvägar längs Robbjänsån kan höjas och
gatubelysning kan ses över så att den får en
strategisk utformning.
Klintehamns styrkor vad gäller socialt
kapital och folkhälsa är dess breda

föreningsverksamhet, attraktiva stråk för
promenad och cykel, goda förutsättningar
för fysisk aktivitet i form av elljusspår,
idrottsplats och utegym, lugna gröna områden,
havsstränder och utsiktspunkt för mental
avkoppling och kontemplation. När den
stora lekparken i centrala Klintehamn nu
ska byggas om blir detta också troligtvis en

mer attraktiv mötesplats. Klintehamns breda
föreningsverksamhet bidrar inte bara till
social hållbarhet utan kan även ge positiva
ekonomiska konsekvenser så som en stärkt
utveckling av det lokala näringslivet och kan
därmed minska samhällets kostnader för ohälsa
och utanförskap.

2.1.4 Mål 4. Klintehamn ska få fler bostäder av
god kvalitet och hållbar arkitektur

För att uppnå målet anger programmet
följande riktlinjer

Klintehamn karaktäriseras idag av ett
småskaligt, intimt samhälle med varierad
arkitektur och närhet till naturen. Det ger
goda förutsättningar för att den tillkommande
bebyggelsen skulle kunna utformas för att
stärka medvetenheten kring hur byggnader
och kvarter samverkar med större sociala och
ekologiska sammanhang.

•

•

Programmet möjliggör för 1000 nya invånare
i Klintehamn år 2030. Detta mål verkar för,
tillsammans med de övriga tre målen, att skapa
ett attraktiv Klintehamn med arkitektur av god
kvalitet och hållbara bostäder.
Förekomst av samhällsfunktioner
så som skolor, förskolor, vård- och
omsorgsinrättningar samt kollektivtrafik
utgör förutsättningar för ett hållbart samhälle,
men detta är ingenting programmet i sig kan
säkerställa. Det programmet kan göra är dock
att lägga en inriktning för bebyggelseutveckling
som inte påverkar de fysiska strukturerna för
dessa funktioner negativt.

•

•

•

Nya bebyggelse- och
verksamhetsområden bör utformas
med utgångspunkten att väva samman
programmets övergripande mål för
att skapa det långsiktigt hållbara
Klintehamn.
Vid utformningen av nya kvarter
och enskilda byggnader bör alla
övergripande mål som anges i
programmet, vara ledande under
planprocesser samt i prövningar genom
förhandsbesked och bygglov samt vid
utformning av nya tekniska lösningar
rörande samhällsnyttig infrastruktur.
Ett helhetstänk avseende hållbarhet,
arkitektoniska kvaliteter och
hantverksmässighet bör prägla
utformningen av bebyggelsen.
Nya byggnader bör vara hållbara
både i avseende energieffektivitet och
i val av material. Målsättning är att
hållbara material, som också kan brytas
ner genom biologiska processer ska
prioriteras likväl som material som
kapslar in och lagrar koldioxid. Material
som är ohälsosamma och kräver energi
för att kunna brytas ner eller har en
negativ påverkan på ekosystem och
klimat på annat sätt, bör undvikas.
Olika certifieringssystem för hållbart
byggande kan användas som stöd.
Utformning och disponering av ny
bebyggelsestruktur, eller vid nya
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•

•

•

•

•

•

•
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åtgärder som påverkar den befintliga
strukturen, bör anpassas så att
ekologiska samband gynnas. Syftet
är att på så vis verka för att mål 2
uppfylls samtidigt som exploatering
sker. Detta kan ske genom att
programmera grönytor på gårdar, via
stråk, vattendrag, på tak och väggar
m.m. med en hög biologisk mångfald
av växter viktiga för ekosystemen
i närområdet. På så vis kan de
övergripande ekologiska värdena
stärkas. För att uppnå detta kan
arbete enligt Grönytefaktor eller andra
liknande poängssystem vara ett stöd vid
planläggning och exploatering.
Plats för cykelparkeringar,
kollektivtrafik, bilpool och hållbara
energislag som t.ex. laddstolpar
eller biogas tillsammans med goda
möjligheter till källsortering bör
säkerställas i exploateringsprocessen för
att främja hållbara beteendemönster.
I anslutning till äldre
bebyggelsestruktur och kulturmiljöer
bör utformningen av ny bebyggelse
anpassas så att de harmoniserar med
det äldre bebyggelselagret.
Goda utemiljöer för sociala möten,
utevistelse och lek bör prioriteras
både på allmän plats och inom nya
bostadskvarter, gärna integrerat med
grönstrukturer som utformas i enlighet
med mål 2.
I samband med ny exploatering eller
ändrad användning inom det befintliga
bebyggelsebeståndet, bör plats ges för
boende för målgrupper med särskilda
behov. Dessa bör placeras integrerat
inom det ordinarie bostadsbeståndet
samt i nära anslutning till service och
kollektivtrafik.
I samband med att Klintehamn växer
ska plats ges för förskola och skola för
att tillgodose det utökade behovet av
skolplatser när antalet invånare ökar.
Barnperspektivet bör vara bärande
i utformningen av både kvarter och
enskilda byggnader. Kvarteren bör vara
trygga, väl belysta, ha goda miljöer med
plats för lek men också verka för att
nya gång- och cykelvägar placeras så
att en säker väg till skola, busshållplats,
lekplats och andra målpunkter skapas.
Det bör vara lätt för såväl barn som
personer med funktionsnedsättning
att röra sig i de nya områdena genom
medveten utformning av vägar, gårdar
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•

och entréer.
En variation av storlek,
pris och upplåtelseform på
bostadslägenheter bör uppmuntras
i exploateringsprocessen i syfte att
erbjuda bostäder för olika målgrupper i
olika skeden av livet.

Förutsättningar och analys
Klintehamn karaktäriseras idag av ett
småskaligt, intimt samhälle med varierad
arkitektur och närhet till naturen. Läget vid
havet, flera lätt tillgängliga rekreationsområden
och stråk tillsammans med blomstrande
trädgårdar och lummiga parker i de centrala
delarna av Klintehamn utgör idag en viktig
del av samhällets identitet. Klintehamn har
en tydlig småstadskaraktär, med variation av
gaturum och mötesplatser. Stad och natur
har på så vis en tydlig men inte särskilt
synliggjord relation till varandra. Det ger goda
förutsättningar för att den tillkommande
bebyggelsen skulle kunna utformas för att
stärka medvetenheten kring hur byggnader
och kvarter samverkar med större sociala och
ekologiska sammanhang.
I Klintehamn finns en stor matbutik, kaféer,
bibliotek, byggvaruhus samt dagligvarubutiker
i en omfattning som inte är alldeles vanligt
på den svenska landsbygden idag. Sågverk,
en livaktig mekanisk verkstad och en
expanderande hamn samt ett stort lokalt
engagemang för samhällsutvecklingsfrågor, ger
stabilitet och framtidstro på orten.
I Klintehamn finns kulturhistoriskt
intressanta bebyggelsemiljöer representerade
av Donnerska huset – nu Klintehamns
bibliotek, Tullhuset, 1600-talsbyggnaderna
Björkqvistska gården och Bachérska huset
samt en mängd fina skiftesverkshus. Med
några mindre fiskelägen, den medeltida kyrkan
och järnåldersgravfält, skeppssättningar
samt ett trettiotal förhistoriska husgrunder i
socknen finns sammantaget en fantastisk lokal
kulturmiljö åtkomlig för Klintehamns invånare
inom ett litet avstånd.
Programmet vill möjliggöra för 1000 nya
invånare att bosätta sig inom programområdet.
Detta innebär en befolkningsökning med ca
67 procent vilket kräver nya bostadsområden.
Om detta ska genomföras till år 2030 innebär
det en utbyggnadstakt som inte genomförts
i Klintehamn sedan 1960-talet. En sådan
utbyggningstakt kräver planlagd mark.

I värderosen framgår att den sociala,
ekonomiska och ekologiska hållbarheten
är beroende av flera olika faktorer som
samspelar när vi utvecklar och bygger om i
befintliga miljöer, likväl som när vi tillskapar
nya bebyggelseområden. Hur den fysiska
miljön utformas påverkar hur väl de andra tre
övergripande målen för Klintehamn uppfylls.
För t.ex. ekern ”Kulturmiljö och identitet” har den
fysiska utformningen en stor påverkan. Det är
genom en god arkitektur som nya kvarter och
byggnader kan bidra till att stärka en identitet,
genom en noga gestaltning av uttryck, material,
strukturer, skala och hantverksmässighet som
tar sin utgångspunkt i redan identitetsskapande
miljöer. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader
och miljöer kan också framhävdas genom
skötsel och skyltar.

för hållbart byggande.
Långsiktigt hållbar resursförvaltning handlar
bland annat om effektiv markanvändning
och stadsstruktur, men också om att säkra
ekosystemtjänster och skapa effektiva och
robusta tekniska system. I Klintehamn är
det möjligt att förlägga ny bebyggelse så att
den anknyter till befintlig bebyggelsestruktur,
infrastruktur, service och kollektivtrafik.

Utformningen av hur nya bebyggelseområden
ansluter till befintliga strukturer påverkar
också ekrarna ”Möten, trygghet och lokalt
engagemang” och ”Hälsa och säkerhet” genom hur
livsmiljöer i och utanför bostaden gestaltas
för att tillskapa sammanhang, trygga vägar,
mötesplatser m.m. Hur och med vilka material
enskilda byggnader och hela kvarter utformas
påverkar också hur bebyggelsen kan motstå
eller lindra effekter från klimatförändringar.
Detta är av betydelse för både ”Hälsa och
säkerhet” ”Grönstrukturer för ekosystemtjänster”,
”Blåstrukturer för ekosystemtjänster”. Detta
gäller även ”Kretsloppssystem och miljöteknik”
där utformningen kan bidra till önskad
energiförbrukning och att uppmuntra till
hållbara beteendemönster.
De bedömda värdena för ”Sociala tillgångar”,
”Lokal ekonomi” samt ”Investeringsvilja och
projektekonomi” beror på vilka typer av lokaler
som byggs, vilka flöden av människor som
därmed skapas och hur verksamhetslokaler
placeras förhållande till dessa strömmingar,
men också av viktiga mötesplatser och inte
minst vilken lokal identitet som främjas genom
utformningen. Arkitekturen, det vill säga
utformningen av staden, dess sammanhang,
dess kärna och dess kvarter, bostäder och
innergårdar är en avgörande del i hur hållbar
den fysiska miljön i Klintehamn kan bli.
I det hållbara samhället ska också
resursförbrukningen inordnas i hållbara
kretslopp för material, vatten och näring.
Programmet kan inte säkerställa att giftfritt
byggmaterial används vid exploatering eller att
byggavfall minimeras och återvinns. Däremot
kan programmet uppmuntra till att nya
byggnader certifieras enligt något av systemen
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2.2 Hantering av befintliga detaljplaner

En befolkningsökning med ca 67 procent
kräver nya bostadsområden. En sådan
utbyggningstakt kräver planlagd mark. I stort
sett hela Klintehamns samhälle omfattas redan
av någon form av planläggning. I stort sett alla
planer i Klintehamn är dock minst 30 år gamla
och inte anpassade för de utmaningar som
bland annat klimatförändringar medför. De
flesta äldre planer är redan fullt ut genomförda.
För de utvecklingsområden som omfattas av
redan planlagd mark föreslås att exploatering
föregås av planändring i syfte att uppnå en
ändamålsenlig struktur och klimatanpassning
av tillkommande bebyggelse. Undantaget
är den s.k. biotomten i centrala Klintehamn
som kulle kunna bebyggas enligt gällande
bestämmelser. Förslaget är dock att genom
planändring öka attraktiviteten t.ex. genom att
ytterligare våningar tillåts.
Av samma anledning finns det i samhällets
utkanter äldre planer som föreslås upphävas
för att kunna uppnå en ändamålsenlig
markanvändning inom programområdet, enligt
nu gällande riktlinjer och krav.
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Planer för upphävande
För att uppnå en önskad bebyggelseutveckling
och en ändamålsenlig markanvändning i
Klintehamn som utgår ifrån programmets
intentioner och allmänna bebyggelseriktlinjer
formulerade i Översiktsplan Bygg Gotland
2025, samt antagna styrdokument rörande
bland annat vatten- och avlopp och
dagvattenhantering föreslås att nedan listade
planer prövas för upphävande.
Förslag om upphävande berör äldre
avstycknings- och byggnadsplaner som ej, eller
endast delvis genomförts.
•
•
•
•

Kartan nedan visar berörda planer:

•

Nedan listas de planer (eller del av planer) som
föreslås för upphävande i programmet för
Klintehamn.

•
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09-PLS-27 Avstyckningsplan över en
del av fastigheten Klinte Rannarve 1:7,
laga kraft 1936-06-08
09-PLS-28 Avstyckningsplan för visst
område å fastigheten Klinte Sicklings
1:20, laga kraft 1936-07-24
09-PLS-29 Avstyckningsplan för visst
område å fastigheterna Klinte Valla
1:18 & 1:78, laga kraft 1936-07-24
09-PLS-32 Avstyckningsplan för visst
område å fastigheten Klinte Rannarve
1:7, laga kraft 1937-05-21
09-PLS-35 Avstyckningsplan för visst
område å fastigheten Klinte Odvalds
1:12, laga kraft 1938-06-13
09-PLS-49 Avstyckningsplan över
fastigheten Klinte Snögrinde Stora

•
•

1:14, laga kraft 1945-02-28
09-PLS-62 Byggnadsplan för del av
fastigheten Klinte Snögrinde Lilla 1:26,
laga kraft 1951-06-10
Del av 09-PLS-22C Byggnadsplan för
Klintehamns samhälle, laga kraft 193603-28. Berör fastigheterna Klinte Stora
Snögrinde 4:1, Klinte S:1, Sanda Övide
1:16, Klinte Valle 1:65, 1:152, 1:55 och
1:180.

Utvecklingsområde 8. Hamnen
•

09-PLS-103, Förslag till ändring och
utvidgning av del av byggnadsplanen
för Klintehamn omfattande området
kring lanthamnen, antagen 1960-07-04

Se mer: 7.2 Detaljplaner

Ändring av gällande plan
Följande detaljplaner (eller delar av) ingår i de
utvecklingsområden som pekas ut i förslaget
och där detaljplanerna kommer behöva ändras
för att få de relevanta utifrån dagens krav.
Utvecklingsområde 1. Sicklings
•

09-PLS-22C, Byggnadsplan för
Klintehamns samhälle, antagen 193603-28

•

09-KLI-478, Klinte Sicklings 1:112
(ändring av byggnadsplan), antagen
1966-06-16

Utvecklingsområde 2. Odvalds
•

09-KLI-582, Klinte Odvalds m.m.
(förslag till ändring och utvidgning av
byggnadsplan), antagen 1982-11-16

Utvecklingsområde 5. Centrala Klintehamn.
•

09-KLI-862, Detaljplan för Strands 9:2
i Klintehamn, antagen 1988-08-22

•

09-KLI-539, Ändring av byggnadsplan
för Sicklings 1:12 m.fl., antagen 197509-30

•

09-PLS-100, Stationsområdet
Klintehamn, antagen 1960-02-10

•

09-KLI-867, Centrala Klintehamn,
antagen 1990-01-17

•

09-PLS-22C, Byggnadsplan för
Klintehamns samhälle, antagen 193603-28
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2.3 Utveckling av fler bostäder i
Klintehamn

Ett av programmets syften är att möjliggöra
för en positiv befolkningsutveckling fram till år
2030. De föreslagna utvecklingsområdena kan,
om de byggs ut i enlighet med programmets
intentioner, erbjuda 1000 nya invånare en
bostad i Klintehamn.
Kustsamhället har god service och en mångfald
av attraktiva hus och bebyggelsemiljöer, från
stora kalkstensgårdar till små trähus med gröna
trädgårdar men även mer sentida områden vars
styrkor ligger mer i de trafiksäkra miljöerna
än det arkitektoniska uttrycket. Bebyggelsen
är starkt präglad av en äldre planläggning som
fortfarande är gällande. Sannolikt kommer
en liknande översyn av Klintehamns samlade
utvecklingsförutsättningar inte att utföras igen
på många år, varför de förslag som formulerats
i programmet strävar efter att kunna anses
aktuella och relevanta även i framtiden, i den
händelse delar inte genomförs fram till 2030.

måste därför i första hand hitta andra vägar för
att stärka kopplingen till hav och natur. Där
så bedöms möjligt kan nya bostäder tillåtas på
höjden för att tillgängliggöra synintrycket från
det föränderliga landskapet och horisonten.
Hur man hanterar Mål 1. Klintehamns identitet
ska stärkas som en attraktiv plats för verksamheter,
boende och besökare och Mål 3 Klintehamn ska vara
ett sammanhållet jämlikt samhälle med gena och trygga
stråk för gång och cykel har mycket stor påverkan
på hur nytillkommen bostadsbebyggelse ska
gestaltas och infogas i samhällsstrukturen.

Ny bostadsbebyggelse måste förutom att
vara prismässigt överkomlig också hantera
de utmaningar som klimatförändringarna
medför för att inte i framtiden förknippas
med oförutsedda kostnader kopplade till ett
förändrat klimat med allt oftare återkommande
extrema väderfenomen. Nya bostadsområden
ska bidra till det hållbara samhället genom att
utgå från de omkring- och närliggande blå och
gröna värdena och sträva efter att dra nytta av
De tio utvecklingsområdena, varav sex stycken dessa vid planering för dagvatten, rekreation
syftar till att möjliggöra eller utreda möjligheten och friytor m.m. Det är åtgärder som stärker
för nya bostäder i Klintehamn, har identifierats samhällets resiliens och som bidrar till en
identitetsskapande kvalitét i stadsbilden. Det
utifrån den tidiga medborgardialogen under
sommaren 2017 såväl som i fortlöpande dialog blir också ett pedagogiskt verktyg för såväl ung
som gammal att förstå och känna stolthet över
med exploatörer, politiker och medborgare.
de sociala och ekologiska kvaliteter de höga
Den bebyggelse som föreslås i programmet,
naturvärdena i Klintehamn har. De mellanrum
tillsammans med andra föreslagna åtgärder
mellan byggnader som inte fyller något
kan härledas till arbetet med värderosen och
uppenbart syfte kan också omprogrammeras
den övergripande hållbarhetsanalysen för
Klintehamns önskade framtid. Genomförande för att bidra till samhällsnyttan genom stärkta
ekossystemtjänster. Därför är mål 2 Klintehamns
av utvecklingsområdena vilar i dagsläget
gröna och blå värden ska stärkas och belysas så viktig
helt hos privata aktörer där Region Gotland
för Klintehamns nya bostadsbebyggelse.
är ansvarigt för att säkra ingående värden
genom planläggning och civilrättsliga
exploateringsavtal.
Mål 4 Fler bostäder av god kvalitet och hållbar
arkitektur med tillhörande riktlinjer anger att ny
bebyggelse kan bidra till ett långsiktigt hållbart
samhälle som lockar nya invånare och besökare
utan att göra avkall på ekologiska, sociala och
ekonomiska värden. Bebyggelseutvecklingen är
nära sammanlänkad med övriga övergripande
mål för programmet. Ingenstans i Klintehamn
är man långt ifrån en storslagen vy eller en
fantastisk naturupplevelse. Att på olika sätt
betona Klintehamns närhet till havet var
i dialogen en tydlig markör för att stärka
ortens attraktivitet och identitet. Hamnens
strategiska läge och det faktum att stora delar
av Klintehamn befinner sig lågt eller mycket
lågt i förhållande till havet medför att det är
svårt att tillskapa nya bostäder i ett direkt
havsnära läge. En utveckling av Klintehamn
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2.3.1 Utvecklingsområde 1 – Sicklings

Utvecklingsområde ett, söder och öster om
Smitterbergsvägen på fastigheterna Klinte
Sicklings 1:133 och Sicklings 5:1 föreslås för
bostäder där de nya bostadskvarteren utvecklas
i samklang med de gröna och blå värdena som
finns i områdets närhet. Programområdet
kräver bestämmelser som syftar till att
klimatanpassa nya byggnader och allmänna
ytor.
Planförslaget möjliggör för ca 100 bostäder i
radhus och flerfamiljshus.
Områdets förutsättningar och
karaktärsdrag
Området är till delar planlagt och viss byggrätt
finns. Området utgörs av två fastigheter, Klinte
Sicklings 1:133 som är i privat ägo samt Klinte
Sicklings 5:1 som ägs av Region Gotland.
Närområdet präglas av villabebyggelse från
senare 1900-tal och framåt i raka rader med
grund förgårdsmark. Tomterna är kultiverade
och förhållandevis små men omgivna av breda
lokalgator, vilket präglar området som helhet.
Angränsande i sydost finns stora naturområden
med höga naturvärden, vilka också fungerar

som rekreationsområden. Genom skogarna
går flertalet stigar och här finns även mer
eller mindre i landskapet synliga fornminnen.
Skogsområdet närmast Garvaregatan – där
radhus och flerbostadshus möter befintlig
villabebyggelse – är planlagt som parkmark
men är numera kraftigt igenväxt. En
röjningsåtgärd skulle gynna lek, rekreation och
friluftsliv i området samt insekter knutna till
solbelysta äldre träd och död ved.
Området i sydväst, fastigheten Sicklings 1:133,
utgörs i huvudsak av jordbruksmark som
möter den befintliga villabebyggelsen med
en smalt naturområde som ingår i Sicklings
5:1. Naturområdet används idag främst som
avlastningsyta för villaägarna.
Strax söder om det föreslagna programområdet
på Sicklings 5:1 finns en känd markförorening
där Klintehamns koksupplag (kol) tidigare låg.
Någon inventering är ej påbörjad enligt MIFO
(Metodik för Inventering) varför någon vetskap
om föroreningens faktiska utbredning eller
miljö- och hälsorisker inte finns i dagsläget.
Dagvatten
Dagvattenutredningen pekar ut två flödesvägar
genom åkrarna och åkerholmarna, vilka rör
sig i västlig riktning i mindre diken. Områdets
öppna läge mot söder präglas av väg 140

Förslag utvecklingsområde 1
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och den trafik som går där. Infrastrukturen
finns lätt tillgänglig genom förberedande
gatudragningar som härrör från den ej
utbyggda byggnadsplanen som omfattar
delar av Sicklings 1:113. Se mer: Bilaga 2
Dagvattenutredning för Program Klintehamn
2030

förberedas för separering av avloppsfraktioner
i väntan på att det allmänna ledningsnätet
i framtiden byts ut och förses med dubbla
ledningar. Se mer: 7.7.1 Kommunalt vatten och
avlopp

Vid nyetablering av bostäder och verksamheter
kommer lokala dagvattenlösningar att krävas
för att uppfylla Region Gotlands vatten- och
avloppsplan med tillhörande dagvattenhandbok
och dagvattenstrategi. Se mer: 2.3 Utveckling
av fler bostäder i Klintehamn och 2.4 Utveckling av
Klintehamns Gröna och Blå värden

I medborgardialogen framkom önskemål
om att bygga bostäder i detta område. En
exploatering som efterfrågas är spektakulära,
snygga, hållbara och attraktiva bostäder.
Gärna radhus men också hyresrätter. Det
framkom också önskemål om att tillgängliggöra
skogspartiet som ligger i den nordöstra delen
av Sicklings 5:1 mellan gamla Donnergymnasiet
och Garvarevägen genom att röja fram
befintliga stigar. Önskemål finns också om
att tillskapa en lekplats med tema skog/natur,
anlägga sittplatser och en grillplats.

Vatten och avlopp
Sicklingsområdet har möjlighet att ansluta
till det kommunala vatten- och avloppsnätet
så fort Klintehamns Avloppsreningsverk
renoverats/byggts ut och Kvarnåkershamns
Vattenverk tas i bruk under 2019/2020.
Nyetablering av bostäder och verksamheter bör
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Medborgardialog

Se mer: Bilaga 1 Dialog Klintehamn 2030

Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
•
•

•

•
•

Utredning av ytterligare byggrätter
för bostäder föreslås genom
detaljplaneläggning.
Möjliga typologier som skulle
kunna utredas är en kombination av
radhus, flerbostadshus, lamellhus och
punkthus. Med höjd kommer vyer
mot Karlsöarna som inte återfinns
någon annanstans i Klintehamn vilket
skulle bidra till områdets attraktivitet.
En andel av hyresrätter förordas inom
området.
Lämplig höjd och bebyggelsestruktur
bör i kommande detaljplaneprocesser
utredas genom volymstudier som en
del i att tillskapa alla de kvaliteter som
eftersträvas i de övergripande målen.
Angående höjd ska försvarsmaktens
intressen beaktas för att säkerställa
riksintresset för totalförsvarets militära
delar enligt 3 kapitlet 9 § Miljöbalken.
Områdets exploateringsgrad bör utgå
ifrån hänsynen till naturvärdena och
jordbruksmarken på platsen.
Bebyggelsen bör utformas för att stödja
befintliga ekosystem, genom gröna
spridningsvägar via gröna gårdar, stråk,
tak och väggar som bidrar till att stärka
biologisk mångfald.

•

•

Skogsområdet i sydost bör
tillgängliggöras och integreras som en
kvalitet i de nya bebyggelseområdena
där de höga naturvärdena bibehålls och
främjas.
I områdets närhet finns även en
förskola vars formella användning bör
legaliseras i samma planprocess.

Se mer: 2.3 Utveckling av fler bostäder i Klintehamn
och 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och Blå
värden
Förslag till riktlinjer för dagvatten
•

Tillkommande bebyggelse
bör utformas enligt antagna
riktlinjer och styrdokument kring
kretsloppshantering och dagvatten
(Regionens Kretsloppsstrategi samt
Dagvattenhandbok). Befintliga diken
som idag utgör flödesvägar och
markavvattning kan t.ex. utvecklas till
öppna dagvattensystem som också
kommer att fungera som en kvalitet i
både bostads- och grönstrukturen.

Förslag till riktlinjer för vatten och avlopp
•

Området bör anslutas till kommunalt
vatten och avlopp.

Program Klintehamn 2030 för godkännade 29

Förslag till riktlinjer för infrastruktur
•

•

•

Området är delvis beläget i närhet
till väg 141 varför riktlinjer för buller
bör hanteras i detaljplaneprocessen.
Bullervall eller dylikt är ej lämpligt som
bullerdämpande åtgärd. Att arbeta med
trädplantering eller annan växtlighet
kan i detta fall vara lämpligt.
Befintlig infrastruktur i områdets
närhet bör nyttjas och användas
optimalt med hänsyn till en god
bebyggelsestruktur samt områdets
naturvärden.
I sydvästra delen finns exempelvis släpp
mellan byggnaderna som med fördel
kan utgöra nya kopplingar, i första
hand för gång och cykel, i andra hand
också för fordonstrafik.

Se mer: 2.6 Utveckling av Trafik och Infrastruktur i
Klintehamn och 3.5 Buller
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2.3.2 Utvecklingsområde 2. – Odvalds

För utvecklingsområde 2 föreslås fler bostäder
genom detaljplaneläggning. Området är beläget
på fastigheten Klinte Odvalds 1:2 m.fl. på
den norra sidan om Donnersgatans östra
entré. Hela området är planlagt och byggrätt
finns redan, men delar kan genom utredning
via detaljplan ges möjlighet för ytterligare
byggrätter. Programområdet kräver också
bestämmelser som syftar till att klimatanpassa
nya byggnader och allmänna ytor vilket
också medverkar till en mer ändamålsenlig
disponering av området.
Planförslaget möjliggör för 250-300 bostäder i
flerbostadshus, villor, parhus och radhus.
Områdets förutsättningar och
karaktärsdrag
Området Klinte Odvalds 1:2 m.fl. är till fullo
planlagt, men endast delvis utbyggt. Området
utgörs av fyra fastigheter i regional ägo. En av
fastigheterna, Odvalds 1:35 har under 2018
markanvisats till en privat aktör och planeras
efter genomfört bygglov övergå i privat ägo.
De utbyggda delarna av Odvaldsområdet
utgörs av ett varierat byggnadsbestånd från

senare del av 1900-talet. Radhus i ett plan utgör
allmännyttans bostäder medan Riksbyggens
bostadsrättsområde närmare Donnersgatan har
en högre byggnadshöjd. I området finns också
ett fåtal fristående villor uppförda i ett och ett
halvt plan. Odvalds präglas av en tydlig idé om
funktionsindelning med utsidor som fungerar
som angörings- och parkeringsytor och bilfria
insidor med olika gårdssystem. Gårdarna är
förbundna med gång- och cykelstråk som ur ett
barnperspektiv skapar trygga miljöer.
Cirka en tredjedel av området omfattas idag av
jordbruksmark i produktion.
I de oexploaterade delarna av området finns
redan en grundläggande teknisk infrastruktur
Landskapet präglas av öppna vyer över de
omgivande åkerfälten. Grönstrukturen inom
området, utöver jordbruksmarken, utgörs
uteslutande av gräsmarker med mindre buskage
och dungar och alléer längs Donnersgatan. I
områdets västra del finns en befintlig gångoch cykelväg som ansluter till gatunätet i de
äldre villakvarteren som omgärdar centrala
Klintehamn. I området finns en befintlig lokal
avsedd för förskoleverksamhet men byggnaden
nyttjas inte idag.
Dagvatten

Förslag utvecklingsområde 2
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Dagvattenutredningen visar främst två
flödesvägar med avrinning västerut mot
Klintehamnsviken via parkytan i områdets
nordvästra del. Dagvattenutredningen visar att
en exploatering av området medför ett behov
av att utveckla delar av parkmarken för att
möta klimatförändringar som yttrar sig t.ex.
genom ökade nederbördsmängder och häftiga
skyfall där vatten riskerar att bli stående i
landskapet. Se mer: Bilaga 2 Dagvattenutredning
för Program Klintehamn 2030
Vatten och avlopp
Odvaldsområdet kan ansluta till det allmänna
vatten- och avloppsnätet så fort Klintehamns
avloppsreningsverk renoverats/byggts ut och
Kvarnåkershamns vattenreningsverk tas i bruk
under 2019/2020. Se mer: 7.7.1 Kommunalt
vatten och avlopp
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Medborgardialog
I medborgardialogen var ett av de tydligaste
önskemålen att färdigställa den påbörjade
utvecklingen av området. Dialogen efterfrågade
främst hållbara och attraktiva bostäder.
Det framkom även att förskolan skulle
öppna på nytt alternativt att hitta andra
användningsområden för den befintliga
byggnaden t.ex. asylboende. Se mer: Bilaga 1
Dialog Klintehamn 2030

Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
En mer rationell och tidsenlig exploatering
av området som bygger på förtätning med
varierad typologi och byggnadshöjder,
småskaliga gaturum och utvecklade
ekologiska och sociala värden knyter an till
de övergripande riktlinjerna för Program
Klintehamn 2030. Den redan delvis anlagda
infrastrukturen i området utgör en fördel för
områdets i anspråkstagande. Området ligger
i samhällets ytterkant men skola och mataffär
nås via befintliga vägar per gång- och cykel på
mindre än fem minuter. Inne i området kan
dock infrastrukturen behöva anpassas för ett
optimalt utnyttjande av byggbara ytor.
•

•
•

•

•

Området bör utredas genom för en
utökning av byggrätten, särskilt på
höjden, genom planändring. Detta
skulle kunna innebära oöverträffade
vackra vyer i 360 grader över
odlingslandskapet, Klintehamns
samhälle, Klinteberget och Karlsöarna.
Lämplig höjd och bebyggelsestruktur
bör i kommande detaljplaneprocesser
utredas genom volymstudier som en
del i att tillskapa alla de kvaliteter som
eftersträvas i de övergripande målen.
Angående höjd ska försvarsmaktens
intressen beaktas för att säkerställa
riksintresset för totalförsvarets militära
delar enligt 3 kapitlet 9 § Miljöbalken
Områdets exploateringsgrad bör utgå
ifrån hänsynen till jordbruksmarken på
platsen.
Området skulle gagnas av en varierad
bostadsbebyggelse med både
flerbostadshus, radhus och friliggande
villor.
Vid ytterligare exploatering
bör programområdet förses
med bestämmelser rörande
klimatanpassningsåtgärder.
Förändrad skötsel av de befintliga

gräsytorna genom insådd av perenna
växter har också potential att både
stärka ekologiska värden och nätverk
samt på sikt minska regionala
underhållskostnader.
Förslag till riktlinjer för dagvatten

•

•

Parkområdet är redan idag en lämplig
infiltrationsyta men som bör stärkas
med infiltrationsåtgärder som t.ex.
svackdike, makadamdike eller en öppen
dagvattendam.
Vid nyetablering av bostäder och
verksamheter kommer lokala
dagvattenlösningar att krävas
för att uppfylla Region Gotlands
vatten- och avloppsplan med
tillhörande dagvattenhandbok och
dagvattenstrategi.

Förslag till riktlinjer för vatten och avlopp
•
•

Området bör anslutas till kommunalt
vatten och avlopp.
Nya bostäder bör förberedas för
separering av avloppsfraktioner
i väntan på att det allmänna
ledningsnätet i framtiden byts ut och
förses med dubbla ledningar.
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Förslag till riktlinjer för infrastruktur

•

Vid en eventuell exploatering bör
gång- och cykelvägar iordningsställas
i enlighet med programmets förslag
kring utveckling av trafik och
infrastruktur.

2.3.3 Utvecklingsområde 3. – Klause

I utvecklingsområde 3 – Klause, i den norra
delen av Klintehamn, föreslås ny bebyggelse
genom välplanerade radhus eller parhus.
Området utgör en mindre del av fastigheten
Klinte Klause 1:5. Ny bebyggelse bör utformas
i samklang med omgivande gröna och blå
värden och ha bestämmelser som syftar till
klimatanpassning. Bebyggelsen kräver också ett
ändamålsenligt förhållande till den intilliggande
jordbruksmarken och rekreationsstråket längs
gamla banvallen mot Sanda.
Planförslaget möjliggör för 15-25 bostäder i
parhus och/eller radhus. 1-3 våningar.

Se mer: Bilaga 2 Dagvattenutredning för Program
Klintehamn 2030, 2.3 Utveckling av fler bostäder i
Klintehamn, 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna
och Blå värden, 4. Risk och sårbarhet, 2.6 Utveckling
av Trafik och Infrastruktur

Förslag till utvecklingsområde 3
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Områdets förutsättningar och
karaktärsdrag
Klinte Klause 1:5 ägs av Region Gotland. Den
del av fastigheten som föreslås för förtätning är
inte tidigare planlagd.
Den till utvecklingsområdet angränsande
villabebyggelsen har inga högre
kulturhistoriska värden. Kombinationen
av de breda kvartersgatorna och den
förhållandevis småskaliga och regelbundna
bostadsbebyggelsen med sin låga
tomtavgränsning utgör ett gott exempel på den
planeringsinriktning som gällde vid tiden för
planläggning av området. Det är dock inslagen
av naturmark med olika trädbestånd, som ger
ett välbehövligt stöd åt de förhållandevis små
bostadshusen, samtidigt som den skapar en
större variationsgrad i den något likformade
bebyggelsen, som är värd att belysa vid en
exploatering av utvecklingsområdet. Även
den gamla banvallen som löper genom
området i nordlig riktning samtidigt som
den har potential att stärka gång- och
cykelmöjligheterna i nordvästlig riktning.
Merparten av fastigheten arrenderas ut som
stödberättigad jordbruksmark. En mindre
del utgörs av impedimentsmark som delvis
används som uppställningsyta och passage av
de närboende.

genom Klaves Hage och Klausevägen. Den
gamla banvallen mot Sanda har både höga
naturvärden och erbjuder rekreativa intryck
Dagvatten
Dagvattenutredningen visar att en exploatering
av området medför ett behov av att möta
klimatförändringar som yttrar sig t.ex. genom
ökade nederbördsmängder och häftiga skyfall
där vatten riskerar att bli stående i landskapet.
Utvecklingsområdet är flackt och idag obebyggt
vilket kommer påverkas av ny bebyggelse och
en högre grad hårdgjorda ytor. Dock finns
det relativt goda infiltrationsmöjligheter. Se
mer: Bilaga 2 Dagvattenutredning för Program
Klintehamn 2030
Vatten och avlopp
Klauseområdet har möjlighet att ansluta till
det allmänna Vatten- och Avloppsnätet när
Klintehamns avloppsreningsverk byggts ut och
Kvarnåkershamns vattenverk tas i bruk under
2019/2020. Se mer: 7.7.1 Kommunalt vatten och
avlopp
Medborgardialog

Området förbinds med befintlig infrastruktur
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I medborgardialogen efterfrågades en ny
användning av området genom nya bostäder.
Dialogen visade också på värdet av gamla
banvallen som rekreationsstråk. Vallen har
dock behov av tillgänglighetsförbättrande
åtgärder. Se mer: Bilaga 1 Dialog Klintehamn 2030
Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
•

•

•

•
•
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Utvecklingsområdet föreslås för

bostäder genom planläggning
Som helhet bedöms den
tillkommande bebyggelsen gagnas
av varierade volymer som utgår
mer ifrån omgivande trädhöjd
än ifrån den angränsande låga
villabebyggelsen.
Andra värden att bejaka är de
rekreativa och ekonomiska värden
som finns i områdets närhet t.ex. den
angränsande jordbruksmarken och
tillgången till den gamla banvallen
mot Sanda.
Områdets exploateringsgrad bör utgå
ifrån hänsynen till de närliggande
naturvärdena och jordbruksmarken.
Den nya bebyggelsen har
förutsättningar att uppföras i
anslutning till redan framdragen
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•

•

•

teknisk infrastruktur via Klaves Hage
och Klausevägen.
Bebyggelsestrukturen för de nya
byggnaderna bör planeras för att
möjliggöra en eventuell framtida
exploatering vidare nordväst ut mot
Sandavägen.
En exploatering av området innebär
utmaningar och ställer krav på en
ändamålsenlig struktur och behovet
av klimatanpassningsåtgärder.
Gemensamma grönytor i området
bör utformas för att stärka ekologiska
värden och nätverk samtidigt som
en ändamålsenlig dagvattenhantering
säkras. Exempelvis kan odlingslotter
ges utrymme i kommande
detaljplaneläggning

Förslag till riktlinjer för dagvatten

•

•

Vid nyetablering av bostäder och

verksamheter kommer lokala
dagvattenlösningar att krävas
för att uppfylla Region Gotlands
vatten- och avloppsplan med
tillhörande dagvattenhandbok och
dagvattenstrategi.
Ny exploatering måste ta hänsyn till
behovet av avrinningsvägar mot ån
genom utvecklingsområdet.

Förslag till riktlinjer för vatten och avlopp
•

•

Nyetablering av bostäder bör
förberedas för separering av
avloppsfraktioner i väntan på att det
allmänna ledningsnätet i framtiden
byts ut och förses med dubbla
ledningar.
Området bör anslutas till kommunalt
vatten och avlopp.

Se mer: 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och
Blå värden, 4. Risk och sårbarhet, 2.3 Utveckling av
fler bostäder i Klintehamn
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2.3.4 Utvecklingsområde 4 – G:a Donner

Planprogrammet föreslår att området med
gamla Donnergymnasiet, vårdcentralen och
idrottsplatsen ska ges utrymme att utvecklas.
Vårdcentralen bör vara kvar och möjligheter
för ny bebyggelse bör anpassas så att de
kompletterar de publika funktionerna på
platsen idag. Platsen anses särskilt lämplig för
bostäder för äldre i olika skeden som gynnas
av en placering i närhet till vårdcentralen, likväl
som det stärker vårdcentralens lokalisering på
platsen. Ytterligare funktioner som kan ses som
lämpliga är bostäder, skola, idrott och kontor.
Planförslaget möjliggör för ca 30-40 nya
bostäder i radhus eller flerbostadshus samt en
utveckling av verksamheter i befintliga lokaler.

Områdets förutsättningar och
karaktärsdrag
Det utpekade området omfattar fastigheterna
Klinte Sicklings 1:132 och 1:13 som
ligger i hörnet mellan Sicklingsvägen och
Donnersgatan.
Klinte Sicklings 1:132 är i privat ägo och Klinte
Sicklings 1:13 ägs av Region Gotland. Området
är ej planlagt.
Utöver vårdcentral och gamla
Donnergymnasiet innefattar området också
en idrottsplats med fotbollsplaner samt
en bit mark som idag är grusad och ligger
längs södra sidan av Donnersgatan. De tre
tegelbyggnaderna i norra och nordvästra delen
av fastigheterna har ett visst arkitektoniskt
och kulturhistoriskt värde och finns nämnda
i regionens Kulturmiljöprogram. En ny
användning av dessa byggnader bör därför
anpassas för att bevara dessa värden. Området
omfattas också av riksintresse för totalförsvaret
höga objekt, influensområde luftrum och
område med särskilt behov av hinderfrihet
samt riksintresse för rörligt friluftsliv. Inom
området finns alvarmark.
De omgivande grönområdena har höga naturoch rekreationsvärden. Robbjänsån rinner längs
västra sidan av området.

Förslag till utvecklingsområde 4
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Dagvatten

Förslag till riktlinjer för utveckling

Enligt dagvattenutredningen sluttar området åt
sydväst mot Robbjänsån. Vid byggnation bör
det säkerställas att fastigheterna anläggs högre
än angränsande vägar och/eller gräsytor. Om
befintliga markhöjder behålls vid byggnation
innebär detta att dagvatten kommer att rinna
från Donnersgatan in mot byggnaden, vilket
riskerar att orsaka skada.

Som en följd av en ökad äldre befolkning
kommer också ett behov av boende för
äldre som kan erbjuda vård och omsorg
i livets senare skeden. En lokalisering av
seniorboende, trygghetsboende eller vårdoch omsorgsboende nära vårdcentralen
skapar en gynnsam inbördes relation, och
utgör ett incitament för vården att verka och
utvecklas på den specifika platsen. Den äldre
tegelbebyggelsen kan anpassas för senior- eller
trygghetsboenden med ett visst, men begränsat
omsorgsbehov, och ny bebyggelse i anslutning
till dessa kan anpassas för vårdboende i
människors slutskeden.

Medborgardialog
I medborgardialogen framgick att det är
viktigt med närheten till vård i Klintehamn
och därför angeläget att vårdcentralen och
barnavårdscentralen stannar i Klintehamn.

•

•

För området föreslås en utveckling
av funktioner som vård, boende och
eventuellt idrott. Ytterligare funktioner
skulle kunna vara skoländamål och
kontor.
Större förändringar av
markanvändningen bör utredas i sitt
sammanhang genom detaljplan. Mindre
omfattande ändringar av befintlig
bebyggelse kan eventuellt göras genom
bygglov, i de fall åtgärderna inte
bedöms ha sådan omgivningspåverkan
som anges i plan- och bygglagen 4 kap.
2§
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•
•

•

•

Under detaljplaneprocessen bör hänsyn
tas till befintliga och framtida behov av
idrotten
Utformning av gårdsmiljöer och
placering av ny bebyggelse bör göras
medvetet för att tillgängliggöra
grönområdena ytterligare utan att dess
naturvärden går förlorade.
Vid en ny användning av
tegelbyggnaderna bör eventuell
ombyggnation anpassas för att bevara
de arkitektoniska och kulturhistoriska
värdena.
Det naturnära läget, särskilt i söder
utgör en potential att arbeta med
ekologiska samband via gårdsmiljöer
och eventuellt gröna väggar och tak
på ny bebyggelse, som kan bidra
till spridningsvägar in mot centrala
Klintehamn likväl som till Odvalds.

Förslag till riktlinjer för dagvatten
•

Med närheten till Robbjänsån bör
också dagvattenhanteringen anpassas
så att den inte påverkar Robbjänsån
negativt eller de ekologiska samband
som ekosystemen på plats är beroende
av.

Förslag till utvecklingsområde 5
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•

Vid byggnation bör det säkerställas
att fastigheterna anläggs högre än
angränsande vägar och/eller gräsytor.

Förslag till riktlinjer för vatten och avlopp
•

•

Nyetablering av bostäder och
verksamheter bör förberedas för
separering av avloppsfraktioner
i väntan på att det allmänna
ledningsnätet i framtiden byts ut och
förses med dubbla ledningar.
Området bör anslutas till kommunalt
vatten och avlopp.

Länsstyrelsens synpunkter på
utvecklingsområdet
I Länsstyrelsens yttrande på samrådsförslaget
anger de att de anser att all exploatering bör
föregås av utredning genom detaljplan. Region
Gotland och Länsstyrelsen skiljer sig därför i
sina bedömningar då Region Gotland bedömer
att mindre omfattande ändringar av befintlig
bebyggelse eventuellt kan göras genom
bygglov, i de fall åtgärderna inte bedöms ha
sådan omgivningspåverkan som anges i planoch bygglagen 4 kap. 2§

2.3.5 Utvecklingsområde 5. – Centrala
Klintehamn

I utvecklingsområde 5 – Centrala Klintehamn,
finns hela Klintehamns rika byggnadshistoria
representerad med anor flera hundra år tillbaka
i tiden fram till idag. Utvecklingsområdet
omfattas i huvudsak av den västra delen av
Donnersgatan med omgivande bebyggelse,
grönområden och centrala anknytningsgator,
korsningen Norra Kustvägen/Verkstadsgatan,
Cedergrens Mekaniska Verkstad tillsammans
med ”Mejeritomten” och ”gamla biotomten”
samt Coop, Marknadsplatsen och ”parken” vid
Robbjänsån upp till Klintevallen.
I utvecklingsområdet bör åtgärder sträva efter
att bygga vidare på befintliga ekologiska- och
sociala värden och foga samman ett tudelat
centrumområde. Ny bebyggelse av hög
arkitektonisk klass kan skapa ett tydligt och
tillgängligt centrumområde som erbjuder
ytterligare plats för boende, verksamheter och

möten. Tillsammans men nya användningar av
äldre lokaler bidrar det till att skapa incitament
för ökad lokal service, nya arbetsplatser och en
stärkt lokal identitet.
I utvecklingsområdet föreslås åtgärder
för att främja för bostäder, handel och
centrumändamål tillsammans med utveckling
och formaliserande av befintligt parkområde
i syfte att lyfta fram Robbjänsån och därmed
också klimatanpassa centrala Klintehamn.
Åtgärder som kräver ny användning av
befintliga lokaler bör i första hand ske genom
bygglov, och i undantag genom planändring.
Vid ändrad markanvändning krävs alltid
planändring. Hela området är planlagt
men såväl befintliga som tillkommande
byggnader och markområden är i behov av
klimatanpassningsåtgärder. Fastigheter som
efter planändring bedöms tåla högre höjder
än gällande plan idag medger, är Klinte
Strands 1:161 (”gamla Biotomten”) och Klinte
Sicklings 1:131 (gamla ICA-affären).
Beroende på om viss omlokalisering går
att genomföra kan antalet bostäder inom
centrumområdet öka med mellan 10-60
bostäder.
Områdets förutsättningar och
karaktärsdrag
Hela det centrala Klintehamn är planlagt men
det kvarstår fortfarande ett fåtal outnyttjade
byggrätter och oexploaterade fastigheter i de
mest attraktiva centrala delarna på fastigheten
Klinte Strands 1:161, och den s.k. ”Gamla
Biotomten”.
Inom utvecklingsområdet centrala Klintehamn
finns ett gatunät och flera byggnader, t.ex.
Donnerska huset och Tullhuset m.fl. som har
anor från 1700-talet. Klintehamns framväxt
som en del i ett regionalt handelsnätverk knutet
till in- och utskeppning av kalk och timmer,
industri, båtvarv och fiske har gett upphov till
en intressant och dynamisk bebyggelsestruktur
tydligt präglad av ett ekonomiskt välstånd.
Över tid har funktionsnyttan och behovet av
att tillgodose utrymme för olika verksamheter
i centrala Klintehamn gett upphov till en
struktur där såväl bostäder som verksamheter
samexisterar. Gaturummet i de centrala
delarna av Klintehamn är därför många gånger
varierande och levande i en tät och behaglig
skala som gör samhället unikt för södra
Gotland.
Längs Verkstadsgatan, där Coop, My
Way-kiosken, Cedergrens Mekaniska och
Program Klintehamn 2030 för godkännade 41

Kustgrillen utgör de huvudsakliga dragarna,
är handeln stabil. Men utan något tydligt
centrum, och med ett tudelat tillstånd där
två verksamhetsgator vänder sig bort ifrån
varandra, kan centrala Klintehamn upplevas
som splittrat.
Under 2018 har nya verksamheter som
vilar mer på besöks- och upplevelsekultur
och dessutom kombinerar handel via nätet,
etablerats i lokaler på Donnersgatan som
tidigare nyttjats för helt andra ändamål.
Etableringarna av nya lokala näringar som
ser potentialen i de mycket höga natur- och
kulturvärden som finns i Klintehamn och dess
omedelbara närhet är positivt för framtida
utveckling.

På Marknadsplatsen beräknas en ny lekplats
stå färdig sommaren 2019. Marknadsplatsen
utgör den huvudsakliga kopplingen mellan
Donnersgatan och Verkstadsgatan. Stråket
behöver ur ett socialt perspektiv kontinuerligt
utvärderas och anpassas i syfte att stärka flödet
mellan de två gatorna. Ett genomförande
av detaljplanen för Klinte Strands 1:160
”Gamla Biotomten” med verksamhetsytor i
bottenvåningarna skulle sannolikt ha en mycket
positiv effekt för denna koppling.
Ur ett trafikperspektiv medför det varierade
och ofta småskaliga gaturummet att olika
trafikslag tvingas samsas om en begränsad
yta med en uppenbar fara för fotgängare och
cyklister. Ofta saknas kantstenstrottoarer och
säkra övergångar. Se mer: 2.6 Utveckling av
Trafik och Infrastruktur, Bilaga 3. Trafikräkning
Donnersgatan dec 17 sammanställning
Under 2018 har frågan väckts om att
undersöka möjligheterna att ytmässigt utöka
livsmedelshandeln på fastigheterna Klinte
Strands 9:2 och Strands 1:157. En sådan
åtgärd kräver planändring. För verksamheten
nödvändiga parkeringsytor arrenderas i
dagsläget av Region Gotland. Det råder för
närvarande en problematik kring områdets
parkeringssituation som behöver lösas i
planarbetet, i sig en förutsättning för att kunna
bevilja bygglov för en utökad verksamhet.
Fastigheterna Klinte Strands 9:1, Klinte Strands
1:150 och del av Klinte Vägmarken 1:1 närmast
Coop är i regional ägo och utgör idag plats
för Klintehamns deltidsbrandkår, hållplats
för kollektivtrafiken och återvinningsstation
samt även ett mindre centralt parkområde med
övervägande äldre träd med högre ekologiska
och sociala värden. Användningen av området
är i behov av formalisering då den avsedda
användningen är trafikändamål vilket kan
härledas till den gamla järnvägen som lades ner
1960.
Dagvatten
Dagvattenutredningen visar att Donnersgatan
har en lutning västerut medan den
huvudsakliga avrinningen i centrala Klintehamn
sker till Robbjänsån.. Anläggningen är i behov
av att klimatanpassas och översvämningssäkras
samtidigt som dess ekologiska värden måste
stärkas ytterligare för att uppnå god ekologisk
status i recipienten Klintehamnsviken.
Se mer: 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och
Blå värden och Bilaga 2. Dagvattenutredning för
Program Klintehamn 2030
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Vatten och avlopp
Samtliga fastigheter i det centrala Klintehamn
är anslutna till det allmänna vatten- och
avloppsnätet.
Medborgardialog
Att återuppväcka en levande stadskärna
är den åtgärd som tydligast efterfrågas i
medborgardialogen.
Medborgardialogen visade hur viktig de
centrala delarna av Klintehamn är för
helhetsintrycket av samhället. Biblioteket längs
Kustvägen är en viktig mötesplats och har
såväl höga kulturvärden likväl som det är en
viktig institution med ett högt signalvärde för
samhället. Donnersgatan är både en favoritplats
och en källa till besvikelse. Gatan erbjuder en
unik småstadskänsla men tomma byggnader
och butikslokaler med renoveringsbehov ger
ett trist intryck. Dessa bör enligt dialogen
göras om för att passa nya ändamål. Gatan
saknar trafiksäkra övergångar och trottoarer
där hastigheten hos passerande fordon bidrar
till dålig tillgänglighet och otrygga gaturum för
fotgängare och cyklister. Dialogen önskar se en
vitaliserad Donnersgata. Från Marknadsplatsen,
som skulle kunna fyllas med ytterligare
användningar, når man samtliga delar av
centrala Klintehamn. Det finns parkrum i alla
riktningar genom Donnersparken, Ekparken
och parken vid busshållplatsen, vilka nyttjas

för promenader och rekreation. Fler lekplatser
efterfrågas.
Den till Marknadsplatsen angränsande
fastigheten ”gamla biotomten”, används
som uppställningsplats för tyngre
anläggningsfordon och bör enligt de
synpunkter som inkom i dialogen ”städas
upp” och maskinerna flyttas ut ur det
centrala samhället till förmån för bostäder
och handel. Fastigheten, med sitt A-läge i
utvecklingsområdet har med rätt planering all
potential att lyfta Klintehamn. Detsamma gäller
även grannfastigheten ”Sågverkstomten” som
huserar Cedergrens Mekaniska Verkstad.
Verkstadsgatan önskas få kantstenstrottoarer
och tydligare parkeringsmöjligheter vid
pizzerian. Dialogen önskade även att
Klintevallen restaureras och inramas med en
trädplantering. Närliggande gator anses i behov
av lämpliga trafiklösningar för att skapa ett
säkrare gaturum för bland annat skolelever. Se
mer: Bilaga 1 Dialog Klintehamn 2030
Förslag till riktlinjer för utveckling
•

•

Inom centrala Klintehamn bör
ny användning av lokaler prövas i
första hand via bygglov, i andra hand
detaljplaneändring.
Ändrad markanvändning prövas alltid
genom planprocess.
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•

•

•

•
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Ny bebyggelse och ny eller ändrad
användning bör i första hand utgå
ifrån att tydliggöra rumslighet och
lokalisering av service kontra bostäder.
Klinte Strands 1:161 bör utvecklas
för angiven markanvändning enligt
gällande detaljplan. Vid exploatering
kan möjligheten att utöka byggrätten
på höjden undersökas. Detta bör ske
genom volymstudier med syftet att
undersöka möjligheten med hänsyn
till skala, stadsbild och landskapsbild.
Om en sådan utökning bedöms lämplig
behöver den föregås av en planändring
eller en helt ny detaljplan.
Gårdar, friytor och
verksamhetsområden inom
kvartersmark och allmän platsmark
inom utvecklingsområdet bör planeras
utifrån att undvika rena gräsytor
vilka istället ersätts med en varsam
mångfald av växter och träd. Syftet
är att säkra en klimatanpassad och
ändamålsenlig dagvattenhantering
likväl som att understödja lokala och
övergripande ekologiska nätverk i hela
Klintehamnstrakten.
Busshållplatsen och båda sidorna av
Robbjänsån fram till Klintevallen bör
genom planändring formaliseras som
ett nytt och ändamålsenligt parkområde
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•

där vattendragets ekologiska och sociala
värden likväl dess tekniska egenskaper
lyfts fram. Åtgärden kommer även
tillgängliggöra och stärka ån som en del
i Klintehamns identitet.
Hela det nordöstra centrumområdet
bör hanteras i ett sammanhang.

Se mer: 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och
Blå värden
Förslag till riktlinjer för dagvatten
•

•

Vid etablering av nya bostäder
och verksamheter kommer lokala
dagvattenlösningar att krävas
för att uppfylla Region Gotlands
vatten- och avloppsplan med
tillhörande dagvattenhandbok och
dagvattenstrategi.
Vattendraget Robbjänsån fungerar idag
som centrala Klintehamns primära
dagvattenanläggning utöver habitat för
växter och djur. Åtgärder bör därför
genomföras för att framtidssäkra
dagvattenanläggningens användning
samtidigt som vattendragets ekologiska
och sociala värden stärks.

Förslag till riktlinjer för vatten och avlopp
•

•

Nyetablering av bostäder och
verksamheter bör förberedas för
separering av avloppsfraktioner
i väntan på att det allmänna
ledningsnätet i framtiden byts ut och
förses med dubbla ledningar.
Ny bebyggelse inom
utvecklingsområdet bör anslutas till
kommunalt vatten och avlopp.

Förslag till riktlinjer för infrastruktur
•

Vid ny exploatering bör planering av
gatunätet i första hand utgå från att
säkra ett gent och tillgängligt gång- och
cykelvägnät före behov av parkering
och angöring via bil.

För åtgärdsförslag gällande gång- och
cykelinfrastruktur, gångfartsområde mm
i centrala delar av Klintehamn se 2.6
Utveckling av Trafik och Infrastruktur, 2.6.82.6.12 Förbättringar för gång och cykel i centrala
Klintehamn
2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och
Blå värden

Klintehamn är ett samhälle som är sprunget ur
närheten till havet. Ända från förhistorisk tid
har det strategiska läget vid Klintehamnsviken
präglat det framväxande samhället genom fiske
och sedermera industrier knutna till sjöfart
och handel. Lika stark som den industriella
närvaron fortfarande är i Klintehamns
hamn, lika tydliga är de svåröverträffade
naturupplevelser i Klintehamns omedelbara
närhet, som de ensliga Karlsöarna, det
historiska Varvsholm eller den vida utblicken
från Klinteberget. Det är Klintehamnstraktens
lättillgängliga naturvärden som i ett närmast
symbiotiskt förhållande bidragit till att
skapa en ort där hamnens strategiska roll
för utskeppning av kalk och trä medfört ett
historiskt välstånd åt Klintehamns samhälle.
In- och utskeppningen av gods till och från
Klintehamns hamn bedöms så viktig för
Gotland och Sverige att hamnen i sig utgör ett
statligt riksintresse. För närvarande råder ett
läge där den industriella betydelsen i hamnen
är stark vilket i sig är positivt för bygden
genom arbetstillfällen som i sin tur skapar
ett ekonomiskt incitament för ytterligare
satsningar. En långsiktigt hållbar och positiv
utveckling av Klintehamns samhälle med

omnejd kan dock inte ensidigt utgå ifrån
utskeppningsvolymer, utan måste också
baseras på andra möjliga utvecklingsvägar
som t.ex. natur- och upplevelseturism, för
vilket Klintehamnstrakten har mycket goda
förutsättningar. Utvecklingen framöver ska
dessutom kunna garantera en bibehållen eller
stärkt förmåga att klara klimatförändringar
så att Klintehamn har en lika lång framtid att
vänta som det har förflutet.
Programmets övergripande mål och riktlinjer
ska bidra till att göra Klintehamn till ett
långsiktigt hållbart samhälle som förmår
bibehålla och locka nya invånare och besökare.
De gröna och blåa värdena i Klintetraktens
omnejd har stor potential att lyfta och utveckla
Klintehamn som bostadsort. Natur- och
strövområden av mycket hög kvalitet finns
alltid nära i Klintehamn tillika hög komfort och
samhällsservice. Sammantaget bidrar detta även
till att synliggöra och stärka besökspotentialen
för den upplevelsebaserade turismen.
Under arbetet med programmet har mål
och åtgärdsförslag utarbetats utifrån
insamlade synpunkter i medborgardialogen
utöver de behov som identifierats av
programmets arbetsgrupp. Åtgärder knutna
Program Klintehamn 2030 för godkännade 45

till blåa och gröna värden är i nuläget
inte kostnadsberäknade. Ansvaret för
genomförande kan vila på Region Gotland,
Länsstyrelsen eller andra statliga myndigheter,
likväl som på enskilda markägare, föreningar
och verksamhetsutövare. Utvecklade
samarbetsformer kommer att krävas för att
kunna genomföra åtgärdsförslagen till fullo.
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Förslag till riktlinjer
•

•
•

•

•

Bebyggelse och verksamhetsytor
planeras utifrån antagna riktlinjer och
strategier rörande bebyggelseutveckling,
kretslopp, vatten- och avloppshantering
inklusive dagvatten tillsammans med
andra relevanta styrdokument för att
säkra ekologiska och sociala värden.
Exploatering bör alltid sträva efter att
dra nytta av befintliga gröna- och blåa
värden i områdets närhet.
Befintliga lågpunkter inom
programområdet bör nyttjas för lokal
dagvattenhantering som med lämplig
växtlighet skapar estetiskt tilltalande
miljöer som samtidigt jämnar ut
flödestoppar och hjälper till att rena
dagvattnet innan det når vattendrag och
hav.
Vid detaljplaneläggning bör
ekosystemtjänstkartläggning vara en
del av planeringsprocessen för att
främja ekosystemen i området och
för att säkra de ekosystemtjänster de
tillhandahåller.
Nya byggnader, anläggningar och
kvarter bör, i så hög mån som möjligt,
förses med grönytor som får utgöra
dessa spridningsvägar, via bland annat
gårdar, impedimentsytor, tak och
väggar för att understödja ekosystemen
enligt föregående riktlinje och bidra till

•

•

•

att minska det ekologiska fotavtrycket.
Befintliga impediment och gröna luckor
i samhället som inte bedöms lämpliga
för förtätningsåtgärder föreslås förses
med noga utvalda självunderhållande
perenna växter som bidrar till lokal
fördröjning av dagvatten, stödjer den
biologiska mångfalden och samtidigt
minskar skötselbehovet i form av
klippning och övrigt underhåll.
Marknadsplatsen och Donnersparken
bör förses med en ändamålsenlig
växtlighet som bidrar till att stärka
interna ekologiska samband mellan
närliggande grönområden.
I anslutning till båtklubbens
fiskeläge och impedimentsytan
mellan korsningen över väg 140
vid den så kallade. ”Sillgrisslan”
kan en allmän mötes- och rastplats
anläggas med till exempel toalett och
uppställningsplats för husbilar. Från
platsen kan sedan anslutas en övergång
över Robbjänsåns mynning till det
föreslagna rekreationsstråket längs
Klintehamnsviken. Marken är belägen
på en gammal deponi och är därför
i behov av sanering. Programmet
föreslår att sanering genomförs,
till exempel genom ett försök med
fytoremediering, en teknik där växter
med sanerande egenskaper används för
att sanera.

Illustration över ekologiskt nätverk
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•

Grönområden inom Klintehamns
samhälle ska tillgängliggöras både
genom röjning samt genom att erbjuda
plats för umgänge, vila och lek, till
exempel genom sittplatser, grillplatser
och mindre lekplatser.

2.4.1 Klinteberget

2.4.2 Robbjänsån

Vattendraget Robbjänsån fungerar idag
som centrala Klintehamns primära
dagvattenanläggning men är i behov av att
klimatanpassas och översvämningssäkras
samtidigt som dess ekologiska värden måste
stärkas ytterligare för att uppnå god ekologisk
status i recipienten Klintehamnsviken.
Förslag till riktlinjer
•

•

Klinteberget är ett av de viktiga
rekreationsområdena inom programområdet.
Här finns förutom möjlighet till vila
och återhämtning, även ett rikt system
av skogsvägar, stigar och markerade
kilometerspår för promenader,
joggingturer, skidåkning och ridning.
Platsen används flitigt av närboende
men är också ett populärt utflyktsmål
för gotlänningar. På utkiksplatsen ordnas
sedan lång tid tillbaka Valborgsmässobål
och Midsommarfirande, och på senare år
även yoga och andra aktiviteter. Föreningen
Klintebergets Framtid ansvarar för all skötsel
av området. Marken ägs av Klinte sockens
Skifteslag sedan 1867.
Förslag till riktlinje:
•
•
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Området bör undantas från
exploatering.
Möjligheten att utveckla
rekreationsområdet i området kring
Klinteberget bör undersökas. Till
exempel genom att koppla ihop de
olika strövområdena med varandra
samt leda in dessa mellan Hunninge
gård, Snögrinde och Klinteberget samt
eventuellt koppla den till pilgrimsleden.
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•

•

Busshållplatsen och båda sidorna av
Robbjänsån fram till Klintevallen bör
genom planändring formaliseras som
ett nytt och ändamålsenligt parkområde
där vattendragets ekologiska och sociala
värden, likväl dess tekniska egenskaper
lyfts fram.
På impedimentsmarken på den östra
sidan om ån föreslås att vattendraget
ges en ny utformning genom
ekologisk restaurering i form av anlagd
meandring, det vill säga en återgång
till åns naturliga slingrande dragning,
samt att lämplig låglänt yta görs om
till en mindre dagvattendamm. Även
möjligheten till att tillskapa mindre
fall och större vattenspeglar bör
undersökas vid genomförandet. Likaså
bör ytan väster om utvecklingsområde
4, Donner, undersökas för liknande
utvecklingsåtgärder av Robbjänsån.
Åtgärden medför en viktig
klimatanpassning av Klintehamn
då vattendraget kommer att kunna
hantera fluktuerande flöden och
flödestoppar vilket tillsammans med
en estetiskt tilltalande utformning
stärker åns roll som habitat och källa till
ekosystemtjänster.
Programmet identifierar ett antal
platser där gata möter Robbjänsån
på olika sätt och där åtgärder
kan genomföras för att bättre
tillgängliggöra vattendraget och
stärka ån som en del av Klintehamns
identitet. Åtgärderna bör genomföras
med hänsyn till livsmiljökrav hos
förekommande skyddsvärda arter
(havsöring och flodnejonöga).
Möjligheten att till fots eller med
cykel följa Robbjänsåns dragning till/
från utloppet i Klintehamnsviken upp
till centrala Klintehamn och vidare
bör stärkas, i den mån tillträde till
åns dragning så tillåter. Gång- och
cykelstråk i anslutning till ån kan förses
med exempelvis bänkar och enhetlig
skyltning i lämpliga lägen.

Att tillgängliggöra Robbjänsån kan även bidra till
pedagogisk användning för skola och förskola i Klintehamn

Att belysa Robbjänsån ger nya upplevelser

Illustration över hur ett synliggörande av Robbjänsån
kan bidra med kvaliteter till bebyggelsemiljön.
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Illustration av möjlig utveckling vid idrottsplatsen
Robbjänsån bidrar med ekosystemtjänster så som
temperatursänkning, dagvattenhantering, luftrening och
biologisk mångfald.
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2.4.3 Utveckling av rekreationsstråk

Grönstrukturen spelar en central roll
för människors hälsa och välbefinnande.
I en hållbar fysisk struktur ska gröna
rekreationsområden finnas nära människor
och samtidigt vara lätta att nå, helst inom
gångavstånd. De behöver också kunna erbjuda
en variation av karaktärer, aktiviteter och
funktioner och vara av god kvalitet. Barns
tillgång till grönområden är särskilt viktigt.
En utveckling av Klintehamn måste därför
också hitta lösningar för att stärka kopplingen
till hav och natur. Flera av de åtgärdsförslag
för trafik och infrastruktur som föreslås i
programmet stärker också tillgängligheten till
rekreationsstråk. Se mer: 2.6 Utveckling av Trafik
och Infrastruktur.
Förslag till riktlinjer
•

•

Nya och befintliga vandringsstråk med
övergångar över Klintehamnsviken,
Sandbovikens inlopp och Varbosån bör
iordningsställas och förbättras för att
ytterligare tillgängliggöra Varvsholm
och Vivesholm.
Ett synliggörande och en uppgradering
av berörda delar av kustvandringsleden
Klintehamn-Fröjel-Eksta, Pilgrimsleden
på Klinteberget och Rannarveleden
(elljusspåret) bör genomföras, till
exempel genom att tillskapa ett
sammanhållet stråk mellan Fröjel
och Klintehamn. Det tillgängliggör
Klintehamnstraktens fantastiska
naturförutsättningar ytterligare

•

•

vilket torde stärka besöksindustrins
förutsättningar. Möjligheten att skapa
spångar på särskilda delsträckor där det
är blött bör undersökas. Möjligheten
att tillgängliggöra leden för målgrupper
med funktionsvariationer och småbarn
(barnvagn) bör också undersökas.
I samband med utveckling av
rekreationsområden bör möjligheten
att tillskapa en slinga som hälsans stig
undersökas för att främja folkhälsan.
Strandängar inom programområdet bör
röjas för att förbättra tillgängligheten,
bibehålla havsutsikt och rika
naturupplevelser.

Klintehamnsviken
Klintehamnsviken är den närmaste kontakten
med havet i de centrala delarna av Klintehamn.
Tillgängligheten till viken och kustavsnittet
behöver förbättras. Detta skulle även bättre
binda samman de publika delarna på hamnen
med Varvsholms rekreationsområde.
Klintehamnsviken med sitt rika fågelliv är
en viktig del av samhällets historia och nära
sammanlänkad med de marina strandängarna
på Varvsholm.
Förslag till riktlinjer
•

För att tillgänggöra Klintehamnsvikens
inre delar och stärka kontakten med
havet bör en form av promenadstråk
längs med viken anläggas. En möjlig
anläggning skulle kunna vara en
träkonstruktion som illustreras nedan.

En träkonstruktion stärker anknytningen till
Klintehamnsviken året om
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Varvsholmsbron
Bron över till Varvsholm förbinder samhället
med naturen och besöksnäringarna på halvön.
Bron bör genomgå mindre underhållsåtgärder
för att även i framtiden kännas trygg och säker.
Se mer: 2.4.7 Utvecklingsområde 7. Besöksnäring
Varvsholm
Förslag till riktlinjer
•

Bron mellan norra delen av hamnen
och Varvsholm bör genomgå mindre
underhållsåtgärder för att minska risken
för olyckor.

2.4.4 Paddelled och Kanal

För att stärka inriktningen på
upplevelsebaserad turism och friluftsliv inom
programområdet, och för att tillgängliggöra
de blåa värdena som finns i Klintehamn,
föreslås en kajak/kanot- och SUP-led (Stand
Up Padelboard) som förbinder kuststräckan
Klintehamns hamn, Varvsholm, Björklunda
och Tofta Södra. Ett anläggande av en grävd
kanal mellan Sandboviken och badplatsen
Sandviken skulle sannolikt stärka ekologiska
värden i Sandboviken såväl som förlänga
föreslagen padelled. Detta var en utvecklingsidé
som tillkom under den tidiga dialogen.
En paddelled regleras inte inom plan- och
bygglagen men det kan uppstå behov av
anläggande av bryggor eller andra anläggningar
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för att möjliggöra exempelvis uthyrning av
kanoter.
Region Gotland ställer sig positiv till att
möjliggöra nödvändiga anläggningar för att
utveckla denna typ av turism och friluftsliv.
Förslag till riktlinjer
•

Paddelledens placering bör planeras
med hänsyn till de naturvärden som
finns i området för att undvika negativ
påverkan på bland annat fågellivet.

2.4.5 Hamnen och Karlsöarna

Från norra piren nås naturreservaten
Karlsöarna. Utvecklade förutsättningar
på piren genom t.ex. fler ställplatser
för husbilar, utökad småbåtshamn, fler
fiskebodar, vindskydd m.m. stärker pirens
och Klintehamns attraktionskraft. Fiskebodar
och båtplatser kan vara knutna till föreslagna
utvecklingsområden för bostäder vilket
stärker bostädernas koppling till havet. Under
arbetet med programmet har flera olika sätt
att utöka småbåtshamnen undersökts. För
närvarande är det svårt att hitta utrymme i
hamnen för fler båtplatser för fritidsbåtar.
Detta kan dock vara möjligt i framtiden
och behöver närmare undersökas i dialog
med exempelvis Karlsötrafiken och Region
Gotland. Se mer: 2.6.14 Utveckling av Norra
piren, 2.5.1 Utvecklingsområde 8. Hamn, Industri och
besöksnäring.

2.4.6 Utredningsområde 6. – Bostäder vid
Varbosåns mynning?

Planprogrammet föreslår att det för område
6, vid Varboåns mynning nära infarten till
Varvsholm, görs en djupare utredning av
möjligheterna att tillskapa bostäder. Åtgärder
ska föregås av en miljökonsekvensbeskrivning
inklusive naturvärdesinventering över
befintliga värden och ekologiska samspel med
närområdet. Planprogrammet förordar att
målsättningen bör vara att bebyggelsen ska
utformas på sådant vis att den bibehåller och
främjar de ekosystem som finns på platsen,
något som kräver en för Gotland och Sverige,
exceptionell kompetens i förmågan att
sammanföra arkitektur med biologiska värden
och behov.
Förslag till utredningsområde 6.
Områdets förutsättningar och
karaktärsdrag
Det utpekade området ligger längs Varboåns
mynning, precis i gränslandet till Varvsholm,
på gränsen mellan Sanda och Klinte socken.
Det föreslagna utredningsområdet är inte
tidigare planlagt. Området angränsar till
fem bostadsfastigheter längs med den gamla

dragningen av Klintevägen.
Utredningsområdet skulle kunna angöras
från två håll, i norr och söder via väg 140
och via ”Varvsholmsvägen”. Området
utgörs av tre stycken skiften av fastigheten
Sanda Hemmungs 1:8. Själva ån omfattas av
samfälligheten Sanda S:9. Även fastigheten
Sanda Hemmungs 1:67 och Sanda Stenhuse
1:13 berörs.
Angöringsvägen till turistområdena
Snäckan och Pensionat Warfsholm från
väg 140 går rakt igenom det föreslagna
utredningsområdet. Varvsholmsområdet har
mycket höga naturvärden och omfattas av
riksintresse för naturvård. Inom området
finns värdefulla naturtyper av typen vattendrag
och laguner som skyddas i habitatdirektivet
och utgör också lekplats för olika fiskarter.
Inom området finns också våtmark av typen
marina strandängar med höga naturvärden.
Området omfattas delvis av strandskydd
och Naturreservat Gotlandskusten. Region
Gotlands kulturmiljöprogram pekar ut området
som värdefullt kultur- och odlingslandskap.
Inom eller norr om området finns sannolikt
en medeltida hamnplats som ej undersöks.
Hela Varvsholm är utpekat riksintresse för
naturmiljövården. Se mer 5. Riksintressen inom

Förslag till utredningsområde 6.
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programområdet.

Medborgardialog

Invid södra infarten till utredningsområdet
finns registrerade markföroreningar. Se mer:
3.1 Förorenad mark

I medborgardialogen framkom tydligt
hur vital tillgången till Varvsholm är för
Klintehamnsborna. Halvön medger en
lättillgänglig plats för naturstudier, rekreation,
bad och umgänge. Dialogen visade också på
önskemål om nya sätt att uppleva Varvsholm
och Vivesholm via natursköna vandrings- och
paddelleder runt halvöarna och in och runt
Klintehamns- och Sandboviken.

Dagvatten
Av dagvattenutredning framgår att
marknivån ligger under 2 meter i förhållande
till havsnivån, vilket innebär en förhöjd
översvämningsrisk. Det är ett kommunalt
ansvar att ordna en samhällsplanering som
inte medför bebyggelse på olämpliga platser.
Olämpligt placerad bebyggelse kan leda till att
Region Gotland i framtiden blir ekonomiskt
ersättningsskyldigt. Nu gällande översiktsplan,
Bygg Gotland 2025, anger att ny etablering
inte ska tillåtas på marknivåer under två
meter. Förhöjda havsnivåer som en följd av
klimatförändringar kan leda till risker för
människors hälsa och säkerhet genom olyckor
och erosion som en följd av översvämningar.
Se mer: 4. Risk och sårbarhet och Bilaga 2
Dagvattenhantering för Program Klintehamn
2030
Vatten och avlopp
Området kan vid behov sannolikt ansluta
till det allmänna vatten- och avloppsnätet. I
området kan andra VA-lösningar vara tänkbara,
förutsatt att en god säkerhet för människor,
miljö och hälsa kan säkras.
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Se mer: Bilaga 1 Dialog Klintehamn 2030
Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
Programmet förordar att målsättningen bör
vara att bebyggelsen ska utformas på sådant
vis att den bibehåller och främjar de ekosystem
som finns på platsen, något som kräver en för
Gotland och Sverige, exceptionell kompetens
i förmågan att sammanföra biologiska värden
och behov med arkitektoniska uttryck.
En exploatering skulle kunna innebära en
påverkan på våtmarken med tillhörande värden
och funktioner. Den mer exakta påverkan
och lämpligheten i detta behöver utredas i
en miljökonsekvensbeskrivning. Kommer
man fram till att det är lämpligt, men att
höga naturvärden och/eller andra viktiga
ekosystemtjänster går förlorade, bör utredning
om kompensationsåtgärder göras.
Region Gotland ser potentialen i att ett projekt
av denna typ kan bidra till att Varvsholm blir

ett nationellt, kanske internationellt, landmärke
avseende ekologiskt byggande. Projektet skulle
sätta Gotland på kartan som en föregångare
inom hållbart byggande och sannolikt även
medföra en lokal kunskapsspridning bland
exploatörer och byggindustri. Inspiration
skulle kunna hittas inom några skolor, som till
exempel regenerative design, biomimik och
biofil design.
•
•

•

•

I det fall som utredning visar att
exploatering är möjlig bör detta ske via
detaljplaneläggning.
Begreppet utredningsområde har valts
istället för utvecklingsområde, för att
förtydliga området är osäkert som
utvecklingsområde på grund av de
ovanligt komplexa förutsättningarna,
med naturvärden riksintressen och den
låga marknivån under 2-meterkurvan.
Programmet förordar att målsättningen
bör vara att eventuell bebyggelse
ska utformas på sådant vis att den
bibehåller och främjar de ekosystem
som finns på platsen, något som
kräver en för Gotland och Sverige,
exceptionell kompetens i förmågan
att sammanföra biologiska värden och
behov med arkitektoniska uttryck.
Om exploatering anses lämplig,
men att höga naturvärden och/
eller andra viktiga ekosystemtjänster

•

•
•
•

•

går förlorade, bör utredning om
kompensationsåtgärder göras.
I den mån en exploatering för bostäder
bedöms möjlig, krävs att projektet
genomsyras av synnerligen hög
ambitionsnivå avseende ekologiskt
byggande, vars motsvarighet helt
saknas på Gotland och är sällsynt i
Sverige idag.
Typologier bör väljas helt utifrån vad
utredningar visar är lämpligt.
Exploateringen får inte påtagligt skada
riksintressena vilket är syftet med den
kravnivå som utmärker riktlinjerna.
Exploateringen bör främja friluftslivet
på platsen till exempel genom att på
strategisk plats
uppföra ett naturrum eller tillskapa
en plats där det går att nå ån för
paddling. Till exempel kan den före
detta uppställningsplatsen i södra
hörnet mellan väg 140 och vägen in till
Varvsholm undersökas för det.
Eventuell påverkan av vägbuller
från väg 140 behöver beaktas vid
exploatering.

Se mer: 2.3 Utveckling av fler bostäder i Klintehamn
och 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och Blå
värden
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Förslag till riktlinjer för dagvatten och låga
marknivåer
Den låga marknivån riskerar att medföra
att bebyggelse och omgivning drabbas av
konsekvenserna av klimatpåverkan i form av
höjda vattennivåer som kan medföra risk för
människors hälsa och säkerhet samt skada
på privat egendom och innebära att Region
Gotland blir ersättningsskyldigt i egenskap
av ansvarig myndighet för att uppnå en
ändamålsenlig användning av mark och vatten.
•

Programmet föreslår att området
genomgår en utredning av markens
lämplighet för bostäder med hänsyn
till två-meterskurvan och områdets
naturvärden.

Förslag till riktlinjer för att stärka
rekreationsstråk
•

•

•
•

Bebyggelse inom utredningsområdet
kan länka samman befintliga och nya
rekreationsstråk via bron över till
Varvsholm och i förlängningen även
Vivesholm och Sandboviken vidare
tillbaka till Klintehamnsviken.
En eller flera övergångar över
Varbosåns mynning i Sandboviken
kan medföra möjligheten att till fots
röra sig runt hela Sandboviken och
Klintehamnsviken i en obruten sträcka.
För att inte påverka det rika djur- och
fågellivet förordas naturstigar.
En grävd kanal vid Vivesholms
anslutning till fastlandet möjliggör för
nya kopplingar till Björklunda.
Friluftslivets intressen ska säkras
genom att säkerställa en ogenerad
tillgång till naturområdet.

Se mer: 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och
Blå värden

Länsstyrelsens synpunkter på
utredningsområdet
I Länsstyrelsens yttrande på samrådsförslaget
avstyrker de hela utredningsområde 6. Region
Gotland och Länsstyrelsen skiljer sig därför i
sina bedömningar.
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2.4.7 Utvecklingsområde 7. – Besöksnäring
Varvsholm

Utvecklingsområdet omfattar utvalda delar av
halvön Varvsholm, där sekelskiftespensionatet
Villa Wöhler, i dagligt tal Pensionat Warfsholm,
och stug- och campinganläggningen Snäckan
ligger. Området föreslås för utveckling
av sina respektive turistiska ändamål. Ny
bebyggelse ska uppföras i samklang med de
gröna och blåa värden som gör Varvsholm
unikt. Bebyggelse avsedd för turistiska
ändamål ska vid behov alltid föregås av en
grundlig naturvärdesinventering och när så
krävs även en miljökonsekvensbedömning.
Programområdet kräver bestämmelser som
syftar till att klimatanpassa nya byggnader och
eventuella allmänna ytor då markförhållanden
och naturvärden ur bebyggelsesynpunkt är
mycket ogynnsamma.
I den händelse en miljökonsekvensbeskrivning
och övriga adekvata utredningar visar
att ny bebyggelse kan vara möjlig inom
utvecklingsområdet ska projektet genomsyras
av synnerligen hög ambitionsnivå avseende
ekologiskt byggande. Programmet förordar
att målsättningen bör vara att bebyggelsen
ska utformas på sådant vis att den bibehåller
och främjar de ekosystem som finns på
platsen, något som kräver en för Gotland och
Sverige, exceptionell kompetens i förmågan att

sammanföra biologiska värden och behov med
arkitektoniska uttryck.
Förslag till utvecklingsområde 7
Områdets förutsättningar och
karaktärsdrag
Varvsholm är en halvö bestående av fem
stycken fastigheter vilka alla är i enskild
ägo. Halvön har ingen bebyggelse förutom
de två turistanläggningarna. Inget av
bebyggelseområdena är tidigare planlagda. Till
halvön kommer man via en privat väg från
länsväg 140 och till fots via en gångbro från
Klintehamns hamn.
På Varvsholm har det bedrivits skogsbruk
och kalkbränning sedan åtminstone medeltid.
Villa Wöhler anlades kring sekelskiftet som
pensionat ämnat för en gryende besöksindustri
för en natur- och jaktintresserad överklass som
såg rekreationsmöjligheterna i den natursköna
Klintehamnstrakten och på Karlsöarna.
Sedan 2018 drivs Pensionat Warfsholm
som en hotell- och turistanläggning med
café, restaurang, konserter m.m. Snäckans
stug- och campinganläggning startades av
Missionsförbundet sent 1960-tal och drivs nu
av Equmeniakyrkan Gotland. Anläggningen
erbjuder förutom café bland annat
lägerverksamhet för konfirmander och övriga.

Förslag till utvecklingsområde 7
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Som mötesplats har Varvsholm en
särställning i det kollektiva medvetandet hos
Klintehamnsborna. Den lättillgängliga och
natursköna kulturmiljön har för generationer
Klintebor utgjort en plats för rekreation
och bad och erbjudit en länk mellan nu- och
dåtid. På både gott och ont är utvecklingen
för Varvsholm nära förknippad med ortens
självbild.
Turism och besöksnäring kan utgöra en
”motor” för den positiva utveckling mot
den natur- och kulturupplevelseturism
som efterfrågas i medborgardialogen.
Turistverksamheterna på Varvsholm har
potential att starkt bidra till att förverkliga stora
delar av planprogrammets förslag. Önskemål
finns att i framtiden ytterligare utveckla hotelloch turistanläggningarna på halvön men också
att anlägga någon form av bostäder.
Naturvärdena inom utvecklingsområdet
är mycket höga. I stort sett all bebyggelse
kring pensionatet omfattas av strandskydd
och naturreservat Gotlandskusten. Hela
halvön utgör riksintresse för naturvård.
Även Regionens kulturmiljöprogram pekar
ut halvön som ett kulturhistoriskt viktigt
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odlings- och kulturlandskap präglat av
mycket lång kontinuerlig mänsklig närvaro.
Inom området finns utpekade våtmarker
genom marina strandängar och ett stort antal
hotade arter och livsmiljöer som skyddas av
artskyddsförordningen och habitatdirektivet.
Gällande översiktsplan anger att våtmarker
inte ska exploateras då det kräver dränering.
Åtgärder som rör markavvattning kräver
tillstånd och dispens från Länsstyrelsen.
Restaurering och skötsel av befintliga
våtmarker kan därifrån också beviljas
ersättning. Se mer: 7.8 Naturvärden
Dagvatten
Av dagvattenutredning framgår att
marknivån ligger under 2 meter i förhållande
till havsnivån, vilket innebär en förhöjd
översvämningsrisk. Det är ett kommunalt
ansvar att ordna en samhällsplanering som
inte medför bebyggelse på olämpliga platser.
Olämpligt placerad bebyggelse kan leda till att
Region Gotland i framtiden blir ekonomiskt
ersättningsskyldig. Nu gällande översiktsplan,
Bygg Gotland 2025 anger att ny etablering
av bostäder inte ska tillåtas på marknivåer
under två meter. Förhöjda havsnivåer som

en följd av klimatförändringar kan leda till
risker för människors hälsa och säkerhet
genom olyckor och erosion som en följd
av översvämningar. De höjda nivåerna kan
orsaka att markens stabilitet försämras och
orsakar att byggnader sätter sig eller i värsta
fall rasar. Höjda ytvattennivåer riskerar
också att tränga in byggnader och orsaka
fuktskador och mögelangrepp. Se mer: Bilaga
2. Dagvattenutredning för Program Klintehamn
2030
Vatten och avlopp
De befintliga anläggningarna är anslutna till
kommunalt vatten och avlopp hela vägen fram
till anläggningen via en pumpstation belägen
vid den gamla campingen, vid infarten till
halvön. Vatten till pumpstationen leds från det
allmänna ledningsnätet under kanalen och väg
140.
Vattenledningsnätet fram till pumpstationen
och vidare ända fram till hotell- och
turistanläggningen har dimensioner som
sannolikt kräver att ledningarna behöver bytas
ut om verksamheten på pensionatet utökas.
Eventuella renoveringsåtgärder kan utredas i
samband med planläggning.

Medborgardialog
I medborgardialogen framkom tydligt
hur vital tillgången till Varvsholm är för
Klintehamnsborna. Halvön medger en
lättillgänglig plats för naturstudier, rekreation,
bad och umgänge. Det är som turistanläggning
pensionat Warfsholm blivit känt, men det är
som brygga över generationer Klintehamnsbor
sekelskiftesvillan och dess vackra naturoch kulturmiljö etsat sig in i det kollektiva
medvetandet. Dialogen önskade åter sin
mötesplats för majbrasor, skolavslutningar,
konserter m.m.
Vid tiden för dialogen var turistanläggningen
Warfsholm i privat ägo vilka valt att
begränsa tillträdet till halvön. Under 2018
bytte anläggningen ägare. De nya ägarna
har sedan dess renoverat och återställt
pensionatet och anläggningen till det skick som
Klintehamnsborna hoppats på.
Bron till Varvsholm från Hamnens norra
pir som är närmaste vägen över har behov
av att rustas upp. Dialogen visar att bron
har en viktig sammanlänkande effekt. Bron
anlades med bidrag från det lokala näringslivet.
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Ägarförhållandet och ansvaret för bron är
oklart.
Dialogen visade också på önskemål om nya
sätt att uppleva Varvsholm och Vivesholm via
natursköna vandrings- och paddelleder runt
halvöarna och in och runt Klintehamns- och
Sandboviken.

•

Naturreservatet Vivesholm erbjuder
fågelskådning och Kite-surf och föreslogs
kunna nås via en ny bro över från
Varvsholm. Dialogen efterfrågade också en
återuppbyggnad av ett numer rivet fågeltorn
för att från Varvsholm kunna beskåda
fågelskådespelet.

•

Även turist- och campinganläggningen Snäckan
som funnits på Varvsholm sedan 1967 är en
plats att vara rädd om. Stranden och miljöerna
vid Snäckan är omtyckta mötesplatser och
utgör ett populärt rekreationsstråk som också
erbjuder badmöjligheter. Dialogen lyfter förslag
om att tillgängliggöra naturmarkerna norr om
Snäckan genom spänger/naturstigar.

•

Se mer: Bilaga 1. Dialog Klintehamn 2030
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Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse för
turismändamål
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•

•
•

I direkt anslutning till den befintliga
turistiska bebyggelsen på de bägge
anläggningarna kan ny bebyggelse
avsedd för turiständamål kunna
uppföras om en god helhetsverkan
uppnås.
Ny bebyggelse bör uppföras i samklang
med de gröna och blåa värden som gör
Varvsholm unikt.
Ny bebyggelse bör vid behov
alltid föregås av en grundlig
naturvärdesinventering och när så krävs
även en miljökonsekvensbedömning.
För övriga ytor inom
utvecklingsområdet bör exploatering
alltid föregås av en grundlig
miljökonsekvensbedömning av
markens lämplighet för med hänsyn till
tvåmeterskurvan och områdets höga
naturvärden.
I det fall som utredning visar att
exploatering är möjlig bör en reglering
ske via detaljplan.
Typologier bör väljas helt utifrån vad
utredning visar är lämpligt.

Förslag till riktlinjer för dagvatten
•

•

Programområdet kräver bestämmelser
som syftar till att klimatanpassa nya
byggnader och eventuella allmänna
ytor då markförhållanden och
naturvärden ur bebyggelsesynpunkt är
mycket ogynnsamma. Region Gotland
riskerar att bli ersättningsskyldigt
vid olämplig exploatering ur
klimatanpassningssynpunkt.
Region Gotlands riktlinjer rörande
kretslopp, VA- och dagvattenhantering
och liknande styrdokument ska
användas i planeringen av ny
bebyggelse.

Förslag till riktlinjer för vatten och avlopp
•

•

•

I samband med renovering och
utökning av ledningsdimensioner
föreslås att de båda anläggningarna går
samman och även utökar ledningsnätet
de sista 300 meterna fram till Snäckan.
Vid nyetablering av bebyggelse och
verksamheter bör förberedas för
separering av avloppsfraktioner
i väntan på att det allmänna
ledningsnätet i framtiden byts ut och
förses med dubbla ledningar.
Vid nyetablering av bebyggelse
och verksamheter kommer lokala
dagvattenlösningar att krävas
för att uppfylla Region Gotlands
vatten- och avloppsplan med
tillhörande dagvattenhandbok och
dagvattenstrategi.
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Förslag till riktlinjer för att stärka
rekreationsstråk
De gröna och blå värdena på Varvsholm,
Vivesholm och i Sandboviken kan bli en
viktig faktor för den inriktning på ekoturism
som efterfrågats i medborgardialogen för
Klintehamn 2030.

•

•

Se mer: 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna
och Blå värden, 2.1.2 Mål 2 Lyft upp och belys
Klintehamns blåa och gröna värden
•
•

•
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Bron över till Varvsholm bör genomgå
mindre underhållsåtgärder för att även i
framtiden kännas trygg och säker.
Ett promenadstråk bör anläggas längs
den inre delen av Klintehamnsviken
som kan länka samman befintliga och
nya rekreationsstråk via bron över till
Varvsholm och i förlängningen även
Vivesholm och Sandboviken vidare
tillbaka till Klintehamnsviken. För att
inte påverka det rika djur- och fågellivet
förordas naturstigar. En naturstig är
inte tillgänglighetsanpassad utan utgår
från naturens villkor.
Ett tillgängliggörande av
naturreservatet på Vivesholm med
sitt rika fågelliv och internationellt
erkända Kite-surfförhållanden via en
bro från Varvsholm bedöms kunna bli
en stor tillgång för besöksnäringen i
Klintehamn.
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•

•

Möjligheten att uppföra fågeltorn längs
leden bör undersöka, till exempel i
talldungen cirka 40 meter nordväst om
kurvan av infartsvägen till Varvsholm
eller i anslutning till det föreslagna
stråket längs Klintehamnsvikens östra
sida.
Möjligheten att på lämpliga platser
lyfta fram de unika naturvärdena och
miljöerna i pedagogiskt syfte och som
upplevelse bör undersökas i samband
med genomförande av vandringsleden.
Till exempel kan det göras i form av
informationsskyltar som informerar
om särskilda arter eller livsmiljöer.
En eller flera övergångar över
Varboåns mynning i Sandboviken
kan medföra möjligheten att till fots
röra sig runt hela Sandboviken och
Klintehamnsviken i en obruten sträcka.
Dessa nya övergångar bör endast
tillskapas om det bedöms lämpligt i
erforderliga utredningar med hänsyn
till förutsättningarna, som till exempel
naturvärdena på platsen.
Genom en SUP- (Stand Up
Padelboard) och kajakled kan
kuststräckan Klintehamns hamn,
Varvsholm, Björklunda och Tofta
Södra förbindas vilket stärker
inriktningen på upplevelseturism.

Se mer: 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och
Blå värden

2.5 Utveckling av industri och
verksamheter

Programområdet har goda försättningar att
vidareutveckla industri och verksamheter.
Ytor för mer miljöstörande verksamheter
finns i utvecklingsområde 8, 9 och 10. Det
finns också stor potential att utveckla hållbar
energiförsörjning inom området, vilket ibland
kan vara behov av mark som inte ligger i
direkt anslutning till bostadsbebyggelse. Det
finns pågående diskussioner och projekt
som strävar åt att Klintehamn kan bli
självförsörjande på energi. Redan idag finns
vindkraftverk och förädling av skogsprodukter
i form av pelletstillverkning som bidrar till
hållbar energiförsörjning. Inom snar framtid
även möjlighet att röta avfall till biogas. Att
tillhandahålla lämplig mark för industriändamål
är viktigt för näringslivsutvecklingen på
Gotland. Närheten till godshamnen gör
läget också attraktivt för etablering av
nya verksamheter och kan innebära nya
arbetstillfällen till Klintetrakten.

2.5.1 Utvecklingsområde 8.– Hamn, Industri-och
Besöksnäring

Programmet föreslår att för hela Klintehamns
aktiva hamnområde, vilken utgör riksintresse
för hamnverksamhet och farled, och vars
roll för Klintehamn och Gotland fortsatt är
väldigt stor, beslutas om ny planläggning för
att säkra pågående och ny markanvändning.
Avgränsningen för hamnområdet utgörs
av området väster om Lamellvägen och
Hamnvägen inklusive norra piren och den
del av hamnområdet som leder fram till piren
d.v.s. den s.k. ”grisslan”, Båtklubben och
Klintehamns fiskeläge samt övergången till
Varvsholm.
Vid norra piren med övriga publika delar
föreslås åtgärder som tillgängliggör hela
området som mötesplats och förstärker
kopplingen till Klintehamns samhälle.
Utvecklingen ska ske på sådant vis att
verksamheter på den norra piren kan verka
och fungera jämte industriverksamheten i det
övriga hamnområdet.

Förslag till utvecklingsområde 8
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Områdets förutsättningar och
karaktärsdrag
Området består av fyra stycken fastigheter.
Klinte Strands 10:3 är i privat ägo medan
resterande Strands 9:3 och Lanthamnen
1:1 och 1:2 ägs av Region Gotland.
Hamnområdet är bara till delar planlagt. De
yttre sydvästra delarna som innehåller delar av
hamnverksamheten är idag utanför detaljplan.
Delar av industrin ligger också på mark som
enligt gällande detaljplan är parkmark.
Norra piren nås via Hamnvägen som
ansluter till länsväg 140 vid korsningen till
Verkstadsgatan. Norr om Hamnvägen finns ett
äldre fiskeläge och båtuppställningsplats. Den
norra piren är ett välbesökt besöksmål för både
gotlänningar och turister som ska ta färjan
vidare till Karlsöarna eller besöka Hamncaféet,
småbåtshamnen. bastun och fiskehamnen.
Verksamheter som bidrar till ett folkliv på piren
året runt och som skapar ett behov av såväl
parkeringsytor som allmänna toaletter. Från
hamnen finns en gångbro över till Varvsholm.
Övriga besöksmål som delvis utgår ifrån norra
piren är bland annat pensionat Warfsholm och
Snäckan.
I den aktiva delen av hamnområdet bedrivs
framför allt utskeppning av råvara från kalkoch träindustri samt ut- och inskeppning
av spannmål och gödning. Här finns en
stuveriverksamhet och en lotsbåtsplats för
Sjöfartverkets lotsverksamhet. Hamnen
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används också för transport av specialgods,
såsom vindkraftverk. Hamnen har nyligen
muddrats vilket tillåter mer djupgående fartyg
och utökar på så vis hamnens potential.
Hamnverksamheten är mycket viktig för
Gotland och Klintetrakten. Det strategiska
läget vid Klintehamnsviken har sedan mycket
lång tid tillbaka präglat det framväxande
samhället genom fiske och sedermera
industrier knutna till sjöfart och handel.
Samhällets historiska relativa välstånd är knutet
till hamnen både som arbetsplats och som port
till omvärlden. Den industriella närvaron är
fortsatt väldigt viktig och hamnen omfattas av
riksintresse enligt 3 kap. 8§ Miljöbalken. För
tillfället pågår en precisering av riksintresset
hamnindustrin på Gotland. Hamnens läge i
bebyggelsestrukturen och landskapet medför
att den stänger av delar av kustlinjen för
allmänheten. Utbredningen präglar kraftig
synupplevelsen av kustlinjen både norr och
söker om hamnområdet. Tidigare kunde både
Lilla och Stora Karlsö skådas från norra piren
vilket sedan anläggandet av den yttre armen
inte längre är möjligt.
Utöver riksintresset för hamnen, omfattas
området också av riksintresse för totalförsvaret
– höga objekt, influensområde luftrum och
område med särskilt behov av hinderfrihet
samt riksintresse för rörligt friluftsliv. I
anslutning till hamnens riksintresse ingår också
riksintresse för farleden in och ut i hamnen. Se
mer: 5. Riksintressen inom programområdet

Ett planuppdrag från år 2000 finns, dock
omfattas inte hela hamnens nuvarande
utbredning i det uppdraget.
Verksamhetsbuller
Gällande bullervillkor för hamnverksamheten:
Buller från verksamheten inklusive transporter
inom hamnområdet och hjälpmaskiner ombord
på fartyg när dessa befinner sig i hamn ska
begränsas så att de ekvivalenta ljudnivåerna
utomhus vid bostadshus och vid Pensionat
Warfsholm inte överskrider
50 dB (A) dagtid 07-18
45 dB (A) kvälls- och nattetid kl. 18-07.
Gällande bullervillkor för träindustrin i
hamnen:
Buller från verksamheten ska begränsas så
att det inte ger upphov till högre ekvivalent
ljudnivå som riktvärde vid intilliggande
bostäder än:
50 dB (A) dagtid (kl 07.00 -18.00) måndag fredag
45 dB (A) kvällstid (kl. 18-22), samt lördag,
söndag och helgdag (kl. 07.00 -18.00).
40 dBA nattetid /kl 22.00- 07.00)
Momentana ljud nattetid (kl. 22.00 – 07.00)
får maximalt uppå till 55 dBA. Kontroll av
ljudnivåer ska ske vid behov.
Dagvatten
Dagvattenutredningen visar att Hamnområdet
inklusive norra piren är relativt förskonat
från översvämningsrisk om man bortser ifrån

området närmast den avvattningsdamm som
finns på Klinte Strands 10:3. Dagvatten från
industriområdet samt intilliggande bebyggelse
leds via dagvattenledningar till Östersjön som
är recipient. Förändrade klimatförutsättningar
kommer innebära ökad och mer intensiv
nederbörd vilket ökar risken för urlakning
av skadliga ämnen från främst kalk- och
träindustrin. Region Gotland har ett ansvar
att minska mängden miljöskadliga ämnen i
vattenförekomster för att nå upp till antagna
nationella och lokala miljömål. Se mer: Bilaga
2. Dagvattenutredning för Program Klintehamn 2030
och 3.3 Miljökvalitetsnormer för vatten
Oavsett om hamnområdet beslutas för
planläggning bör klimatanpassningsåtgärder,
utifrån Region Gotlands VA-plan inklusive
dagvattenhandbok tillsammans med övriga
relevanta planeringsunderlag, införlivas i
hamnområdets gestaltning för att motverka
att skadliga ämnen når Östersjön. Se mer: 2.4
Utveckling av Klintehamns Gröna och Blå värden och
4. Risk och sårbarhet
Vatten och avlopp
Samtliga fastigheter är anslutna till det allmänna
vatten- och avloppsnätet.
Medborgardialog
I medborgardialogen har det framkommit
ett önskemål att tillgängliggöra hamnen för
allmänheten. Idag upplevs området som
otillgängligt då möjligheten att trafiksäkert ta
sig över väg 140 och vidare ut till hamnen är
små för fotgängare och cyklister. Önskemål
finns också om stråk/trädäck längs kustlinjen
närmast väg 140, för tillskapa en runda via
bron, ut på Varvsholm och vidare ner längs
kustlinjen tillbaka till korsningen väg 140/
Verkstadsgatan/Hamnvägen.
Se mer: Bilaga 1. Dialog Klintehamn 2030
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Förslag till riktlinjer för utveckling
•

•

•

•

•

•
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Industrin och de hamnrelaterade
verksamheterna bör regleras genom
planläggning för att definiera hur
och till vilken grad hamnindustrin i
framtiden ska kunna bedrivas och växa
om programmet i övrigt genomförs
enligt intentioner. Fler boende i
närområdet och en växande turistnäring
och hotellverksamhet på Varvsholm
är funktioner som är känsliga för den
miljöpåverkan som industrier kan ha.
Programmet föreslår att befintligt
planuppdrag avskrivs utifrån
förändrade planeringsförutsättningar
och att ett nytt planuppdrag ges utifrån
planprogrammets intentioner.
En utbyggnad av infrastrukturen främst
i form av gång- och cykelvägnät i
enlighet med programmets förslag bör
genomföras. Se mer: 2.6 Utveckling av
Trafik och Infrastruktur
I kommande prövningar genom Planoch bygglagen ska det säkerställas att
ytterligare störningar, i form av bland
annat bullerpåverkan på omgivande
bostäder, håller sig till gällande lagkrav.
Riksintresset Klintehamn hamn
ska särskilt beaktas i kommande
prövningar. I skrivande stund pågår en
riksintresseprecisering av riksintresset.
I kommande detaljplaneprocess bör
riksintressepreciseringen inväntas
innan ett planförslag går ut på samråd,
för att kunna beakta riksintresset i
detaljplanen.
I samband med att en ny detaljplan tas
fram bör hänsyn tas till allmänhetens
behov av att nyttja kustlinjen för
rekreation. Möjligheten att förlägga
en gång- och cykelväg någonstans i
området som förbinder strövområden
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•

•

längs den norra och södra kustlinjen
bör därför utredas i samband med
utredning genom detaljplan.
I anslutning till båtklubbens
fiskeläge och impedimentsytan
mellan korsningen över väg 140
vid den så kallade. ”Sillgrisslan”
kan en allmän mötes- och rastplats
anläggas med till exempel toalett och
uppställningsplats för husbilar. Från
platsen kan sedan anslutas en övergång
över Robbjänsåns mynning till det
föreslagna rekreationsstråket längs
Klintehamnsviken. Marken är belägen
på en gammal deponi och är därför
i behov av sanering. Programmet
föreslår att sanering genomförs,
till exempel genom ett försök med
fytoremediering, en teknik där växter
med sanerande egenskaper används för
att sanera.
Från platsen kan sedan anslutas en
övergång över Robbjänsåns mynning
till det föreslagna rekreationsstråket
längs Klintehamnsviken.
Det ekologiska nätverket där
Donnersparken ingår kan förslagsvis
förlängas hit för att omprogrammera
platsen och göra den mer estetiskt
tilltalande. Marken är belägen på en
gammal tipp och är i behov av sanering.
Programmet föreslår ett försök med
plantering av lämpliga växter med
sanerande egenskaper.

Se mer: 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och
Blå värden
Förslag till riktlinjer för dagvatten
•

En planläggning av hamnområdet
bör hantera behovet av
klimatanpassningsåtgärder.

2.5.2 Utvecklingsområde 9 – Klintebys

Den storskaliga livsmedelsindustri som bedrivs
inom utvecklingsområde 9 är en mycket
viktig verksamhet för Klintetrakten. Bolaget
Foodmark Sweden AB förädlar gotländska
jordbruksprodukter för vidare export till
övriga Sverige och Norden. Industrin bidrar
med arbetstillfällen och rörelser in- och ut
till samhället, genom arbetspendling och
leveranser av grönsaker och andra grödor
samtidigt som verksamheten sätter Klintehamn
på kartan. Programmet föreslår en ny gångoch cykelväg längs väg 562 och en gång och
cykelstig genom Odvaldsområdet och över
det intilliggande jordbrukslandskapet vilket
medför att arbetspendlingsbehovet med bil
till arbetsplatsen minskar och att ängs- och
skogsområden i närheten tillgängliggörs. Se
mer: 2.6 Utveckling av Trafik och Infrastruktur
Området är i dagsläget inte planlagt men
har sedan mycket lång tid nyttjats för
förädlingsindustri och jordbruk. Foodmarks
möjligheter att fortsätta växa i Klintebys
bör i första hand prövas genom bygglov
och i andra hand genom planläggning,
i det fall utbyggnaden har en betydande
omgivningspåverkan. Vidare bör Foodmarks
möjligheter att bedriva sin verksamhet beaktas
i prövningar av fler bostäder i matindustrins
närhet så att dess framtid inte äventyras.

Områdets förutsättningar och
karaktärsdrag
Området är inte tidigare planlagt.
Industriområdet Klintebys består av två stycken
privata fastigheter, Klinte Klintebys 3:1 och
1:4 beläget ca 3,5 kilometer från Klintehamn
samhälle längs med väg 562 mot Hejdeby.
Jordbruket på Klintebys har anor från
1700-talet och familjen Donner som
invandrade från Lübeck till Visby och
Klinte där familjen köpte flera gårdar. Bland
dem Klintebys där familjen även ligger
begravd. Konservfabriken grundades kring
sekelskiftet 1900 av Willy Wöhler. Området
kring Klinteberget är kulturhistoriskt starkt
präglat av det industriella jordbruket och
förädlingsprocessen som bedrivits på Klintebys
inför vidare utskeppning från Klintehamns
hamn.
Omgivningarna runt anläggningen har höga
naturvärden i form av bland annat en löväng
med ädellövskog som utgör nyckelbiotop,
vattendrag och alléer som omfattas av
biotopskydd. Vidare finns det också
fornminnen och fornlämningar i närområdet.
På Klintebys finns en rik arbetarhistoria och
flertalet äldre statarbostäder knutna till den
industriella verksamheten. Själva fabriken är
också utpekad som en värdefull industriell
bebyggelsemiljö, som en del i inventeringen av
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Hembygdsföreningarnas 1900-tal vilken ingår
i Region Gotlands Kulturmiljöprogram. Även
i anläggningens angränsning finns intressanta
byggnader och bebyggelsemiljöer upptagna i
Kulturmiljöprogrammet.
Delar av utvecklingsområdet utgörs idag av
jordbruksmark.
Restprodukter från grönsaksindustrin
kan utnyttjas för rötning vid Klintehamns
avloppsreningsverk vilket medför
energiutvinning som kan återföras till
anläggningen. Se mer: 2.5.3 Utvecklingsområde 10
– Robbjäns Industri- och verksamhetsområde
Verksamhetsbuller
Gällande bullervillkor för
industriverksamheten:
Angående buller från verksamheten, inklusive
till verksamheten hänförliga transporter, skall
senast den 31 januari 2008 ha begränsats så att
ljudnivån som riktvärde vid närmaste bostäder
och rekreationsytor i bostäders grannskap inte
ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå än:
50 dB(A) dagtid 07.00-18.00
45 dB(A) kvällstid 18.00-22.00 samt lördag,
söndag och helgdag dagtid 07.00-18.00.
40 dB(A) nattetid 22.00-07.00
Om ljudet innehåller hörbara tonkomponenter
eller återkommande impulser, skall riktvärdena
sänkas med 5 dB(A). momentana ljud nattetid
får som riktvärde högst uppgå till 55 dB(A) vid
bostäder.
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Dagvatten
Dagvattenutredningen visar att delar av
industrin ligger på sand/grus vilket medför
mycket goda infiltrationsmöjligheter.
Omlastning och hantering av kemikalier bör
ske på hårdgjorda ytor där det finns möjlighet
att samla upp ev. spill eller läckage innan det
infiltrerar ner i marken. Nya byggnader och
verksamhetsytor bör klimatanpassas för att inte
äventyra grundvattnets kvalitet
Vatten och avlopp
Klintebys är anslutet till det allmänna vattenoch avloppsnätet. Anläggningen tar upp
grundvatten för eget bruk ifrån vattentäkten
Klinte Loggarve. När Kvarnåkershamns
avsaltningsverk tas i bruk 2019/2020 kommer
sannolikt grundvatten från Loggarvetäkten
blandas in i det avsaltade vattnet för att
motverka jonisering.
Medborgardialog
I dialogen har behovet av att säkerställa
industrins verksamhetsområde identifierats.

Förslag till riktlinjer för industriell
utveckling
•

•

•

•

Foodmarks möjligheter att fortsätta
växa i Klintebys bör i första hand
prövas genom bygglov och i andra
hand genom planläggning, i det
fall utbyggnaden har en betydande
omgivningspåverkan.
Vidare bör Foodmarks möjligheter
att bedriva sin verksamhet beaktas
i prövningar av fler bostäder i
matindustrins närhet så att dess framtid
inte äventyras.
I kommande prövningar genom Planoch bygglagen ska det säkerställas att
ytterligare störningar, i form av bland
annat bullerpåverkan på omgivande
bostäder, håller sig till gällande lagkrav.
Ängs- och skogsmarkerna väst,
nordväst och sydväst om anläggningen
är inte möjliga att exploatera
på grund av fornminnen och
nyckelbiotopsområde. Området har
rekreativa värden som strövområde
och bör om möjligt röjas och den
rekreativa användningen lyftas fram
som ett värdefullt grönområde i en
kulturhistoriskt intressant miljö.

Förslag till riktlinjer för dagvatten
•

Det finns ett behov av att säkra en
ändamålsenlig dagvattenhantering
i samband med planläggning
och framtida bygglov inom
utvecklingsområdet. Ny bebyggelse
och verksamhetsytor bör utgå ifrån
antagna riktlinjer och strategier rörande
kretslopp, VA- och dagvattenhantering
eller liknande styrdokument.

Se mer: 4.Risk och sårbarhet , 2.4 Utveckling av
Klintehamns Gröna och Blå värden
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2.5.3 Utvecklingsområde 10– Robbjäns
industri- och verksamhetsområde

Utvecklingsområde tio – Robbjäns föreslås
att i framtiden utgöra basen för de industrier
och verksamheter i Klintehamn som
kräver särskilda behov i form av ytor och
för buller och/eller annan miljöstörande
verksamhet. Området är i dagsläget inte
planlagt men nyttjas sedan lång tid tillbaka
av olika industri – och handelsverksamheter.
Utvecklingsområdets karaktär och
markförutsättningar bör säkerställas genom
planläggning för en ändamålsenlig disponering
av området och omkringliggande värden.
Dagvattenutredningen visar ett tydligt behov
av att anpassa nya och befintliga byggnader
och verksamhetsytor för att inte äventyra
grundvattnets kvalitet.
Områdets förutsättningar och
karaktärsdrag
Området är varierat både i form av
tomt- och byggnadsstorlek, placering och
fastighetsuppdelning och har växt fram under
lång tid. Industri- och verksamhetsområdet
är sammanbundet med bostadsbebyggelse
längs Södra Kustvägen via Näktergalsstigen.
I anslutning till bebyggelse och industri finns

Förslag till utvecklingsområde 10
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aktiv jordbruksmark.
Merparten av utvecklingsområdet är i regional
ägo genom Klinte Robbjäns 1:63 som förutom
omgivande natur- och jordbruksmarker hyser
befintlig industriverksamhet genom arrende till
verksamhet för trä- och virkeshantering. Övriga
fastigheter inom utvecklingsområdet är mindre
och i privat ägo.
De delar av utvecklingsområdet som i
dagsläget är oexploaterade utgörs i huvudsak
av skogsmark eller gräsbeklädd och igenväxt
alvarmark vars restaureringsmöjligheter
bedömts som ringa av Länsstyrelsen.
Skogsområdet öster om sågindustrin har
sannolikt högre naturvärden med ett äldre och
varierat trädbestånd. Igenom området finns
stigar som främst utnyttjas av de närboende
längs Södra Kustvägen. Vid en framtida
planläggning av industriområdet finns förutom
natur- och rekreationsvärden ett stort behov av
skyddande buffertmark varför skogen bedöms
särskilt skyddsvärd.
Flertalet identifierade markföroreningar finns
i området, liksom flertalet flödesvägar och
lågpunkter på platsen.

Dagvatten
Dagvattenutredningen visar att
utvecklingsområdet har förutsättningar som
kräver hänsynstagning vid planläggning
och exploatering. Verksamhetsområdet är
beläget ovanpå kalkberggrund och sand/
grus. Läckage av kemikalier och oljeutsläpp
från industriverksamheten riskerar därför att
tränga ner till grundvattenförekomsten som
ligger under Klintehamn. Se mer: Bilaga 2
Dagvattenutredning för Program Klintehamn 2030, 4.
Risk och sårbarhet

Förslag till utgångspunkter för utveckling
•

•

Vatten och avlopp
Robbjänsområdet bedöms ha möjligheter
att ansluta till det allmänna vattenoch avloppsnätet så fort Klintehamns
Avloppsreningsverk och Kvarnåkershamns
Vattenverk tas i bruk under 2019/2020.

•

•

Medborgardialog
I medborgardialogen föreslogs området
för ytterligare industri samt för bostäder.
Området pekades också ut som en
favoritplats och en plats att vara rädd om.
Dialogen visade på förslag på åtgärder för de
verksamheter som redan är befintliga t.ex. att
minska nedskräpningen från återvinningen
eller att förbättra reningstekniken i
avloppsreningsverket samt att flytta
utsläppspunkten i havet ännu längre ut för att
minska näringsläckaget i kustområdet.

•

•

Området föreslås att i framtiden
utgöra basen för industrier och
verksamheter i Klintehamn och därför
ge utvecklingsmöjligheter för nya
etableringar av företag på platsen.
Förutom att formalisera
och klimatanpassa befintliga
verksamhetsytor är behovet av
exempelvis långtidsförvaring knuten
till hamnens in- och utskeppning något
som bör hanteras i planläggningen av
området.
Planläggningen bör också i
förlängningen verka för att uppnå en
mer ändamålsenlig disponering av
planlagda ytor i centrala Klintehamn.
Bostäder är ej möjligt att kombinera
med den befintliga användningen
av området. De närliggande
vindkraftsverken kräver en buffert om
1000 meter enligt riktlinjer i regionens
översiktsplan. Avloppsreningsverket
kräver en buffertzon om 300 meter på
rund av risker för framförallt lukt.
Planläggning bör sträva efter att
minska negativ påverkan i närområdet
från avloppsreningsverket och
återvinningscentralen.
Övriga värden att belysa och lyfta
fram i en planprocess är befintliga
skogsstigar och befintliga skogsoch åkermarker. Dessa medger

Se mer: Bilaga 1 Dialog Klintehamn 2030
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•
•
•

•

goda förutsättningar att skapa
platskänsla, säkra ekosystemtjänster
och spridningsvägar samtidigt som
de kan tjäna som buffertzoner
för störningskällor gentemot den
närliggande bebyggelsen.
I planläggningen bör en
naturvärdesinventering av
utvecklingsområdet ingå.
De delar inom utvecklingsområdet som
idag utgörs av jordbruksmark föreslås
undantas en framtida planläggning.
I kommande prövningar genom Planoch bygglagen ska det säkerställas att
ytterligare störningar, i form av bland
annat bullerpåverkan på omgivande
bostäder, håller sig till gällande lagkrav.
Infarten till utvecklingsområdet
från väg 140 trafiksäkras genom ny
ändamålsenlig utformning

•

Se mer: 4.Risk och sårbarhet och 2.4 Utveckling av
Klintehamns Gröna och Blå värden
Förslag till riktlinjer för vatten och avlopp
•

•
Se: 2.6 Utveckling av Trafik och Infrastruktur
och 2.5.1 Utvecklingsområde 8. Hamn, Industri
och besöksnäring
Förslag till riktlinjer för dagvatten
•

•
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Ny bebyggelse och verksamhetsytor
bör utgå ifrån antagna riktlinjer och
strategier rörande kretslopp, VA- och
dagvattenhantering eller liknande
styrdokument.
Gemensamma grönytor i området
bör utformas för att stärka ekologiska
värden och nätverk samtidigt som
en ändamålsenlig dagvattenhantering
säkras.
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Planarbetet får visa om det lämpligaste
sättet att hantera dagvatten och risk
för läckage är genom en gemensam
öppen dagvattenanläggning eller
genom mindre åtgärder knutna till varje
fastighet.

I anslutning till Klintehamns
avloppsreningsverk bör möjligheten
att samordna verksamheten med
rötning av biogas och tillhörande
energiutvinning undersökas enligt
Region Gotlands kretsloppsstrategi,
tillsammans med möjligheten att
anlägga en tankstation för fordons gas.
Området bör anslutas till kommunalt
vatten och avlopp.

2.6 Utveckling av Trafik och Infrastruktur

En förutsättning för en fortsatt positiv
utveckling av Klintehamn och dess attraktivitet
både för besökare och bofasta är ett tryggt,
jämlikt och tillgängligt transportnät. I
Klintehamn är utgångspunkten att alla ska
kunna röra sig fritt mellan olika målpunkter
i samhället, såsom från bostad till centrum,
rekreation, hamnen m.m. utan att behöva
ha tillgång till bil. Det varierade och ofta
småskaliga gaturummet i Klintehamn medför
att olika trafikslag tvingas samsas om en
begränsad yta där planeringsperspektivet
tidigare helt utgått ifrån bilens behov. Detta
avsnitt tar avstamp i det övergripande målet
3 Klintehamn ska vara ett sammanhållet jämlikt
samhälle med gena och trygga stråk för gång och cykel
som syftar till att omprioritera trafikslagen
och sätta fotgängares och cyklisters behov
före bilens. Målet utgår ifrån tron att det som
upplevs som positivt för den gående också
bidrar till att förmå den bilburna att vilja stanna
upp och möta Klintehamn.
I Klintehamn ska gång och cykelstråk finnas,
de ska vara tillräckligt breda och fysiskt
möjliga att använda för alla. Gångnätet ska
vara gent, innehålla alternativa vägar och
vara utan barriärer som gör det svårt eller
omöjligt att ta sig fram. Otydliga gaturum
där flera transportslag samsas ska tydliggöras
och definieras. Bilen fyller fortsatt en viktig
roll som fortskaffningsmedel och dess behov
ska beaktas men fokus vid nya åtgärder ska
vara på att skapa ett vägnät som i första
hand utgår från gående och cyklisters behov.
Föreslagna infrastrukturåtgärder bidrar även
till förbättrad tillgänglighet till de närliggande
rekreationsområdena Varvsholm och
Klinteberget.
Även det övriga tre övergripande målen med
tillhörande riktlinjer har bäring på trafik- och
infrastrukturplanering då den bidrar med att
fylla Klintehamns gator med nytt innehåll
där människan är i fokus. Detta uttrycks
bland annat i förslaget att under delar av
året omvandla en sträcka av Donnersgatan
till gångfartsområde och möjliggöra ändrad
användning från parkeringsplatser till
marknadsplats eller mötesplats/grönområde i
anslutning till Robbjänsån för att bringa liv till
det slumrande gaturummet.

samhällsbyggnadsförvaltningen och
regionstyrelseförvaltningen från Region
Gotland samt representanter från
Trafikverkets planeringsavdelning särskilt
studerat möjligheter till förbättringar för
infrastrukturen inom programområdet med
särskilt fokus på förbättringsåtgärder för
oskyddade trafikanter. Då ansvarsfördelningen
för vägarna inom programområdet både är
statliga och kommunala (samt enskilda) har
ett samarbete mellan Region Gotland och
Trafikverket varit avgörande för att nå fram
till en fungerande helhet. Trafikverket har
tagit fram en bullerutredning för de statliga
vägarna inom programområdet. Se mer: Bilaga
4 Bullerutredning och 3.5 Buller
Alla län tar vart fjärde år fram länsplaner för
regional infrastruktur. Länsplanen för Gotland
2018 – 2029 antogs av regionfullmäktige
2018-11-19. I länsplanen fördelas statliga
medel till den statliga infrastrukturen och till
medfinansiering av trafikinvesteringar som
gäller trafiksäkerhet (tekniska nämndens
verksamheter) i regionen. Planen omfattar 248
miljoner kr, för de fyra första åren 95 miljoner
kr, 42 av dessa är avsatta till cykelleden
Västergarn – Klintehamn.
Länsplanen har fyra insatsområden:
kollektivtrafik (hållplatser), trafiksäkerhet,
cykelutveckling och stads- och
tätortsutveckling. Årligen kommer
regionstyrelsen att besluta om prioriteringar av
åtgärder inom dessa områden.
Möjligheter till att medfinansiera kommuners
och landstings trafikinvesteringar finns även
genom de s.k. stadsmiljöavtalen (förordning
2015:579 om att främja hållbara stadsmiljöer).
Det gäller investeringar som ska vara
genomförda senast under 2029. Syftet är
att främja hållbara stadsmiljöer genom att
skapa förutsättningar för att en större andel
persontransporter i städer ska ske med
kollektivtrafik eller cykeltrafik.
Medborgardialog

Se mer: 2.1 Övergripande mål och riktlinjer

Förbättringar av trafiksituationen för gående
och cyklister har länge varit ett behov som
uttryckts av befolkningen i Klintehamn.
Detta blev även mycket tydligt under den
tidiga medborgardialogen som genomfördes
2017. Därmed blev det även en av de viktiga
nyckelfrågorna för Klintehamns utveckling.

Under arbetet med programförslaget
har en arbetsgrupp bestående av
tjänstemän från teknikförvaltningen,

Arbetsgruppen har utifrån medborgardialogen
och i linje med de övergripande målen för
Program Klintehamn 2030 identifierat ett antal
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problemområden som kräver någon form
av åtgärd. Dessa är markerade på plankartan
och redovisas mer i detalj i detta avsnitt. I
arbetet har även en uppskattad översiktlig
kostnadsuppskattning för åtgärdsförslagen
tagits fram.

•

2.6.1 Korsning väg 140/ Hamnvägen (väg 566)
/Verkstadsgatan

Väg 140 är idag en relativt kraftig barriär
för oskyddade trafikanter mellan tätorten
och de målpunkter som finns inom
hamnområdet, som exempelvis hamnkafé,
bastu, småbåtshamn, Karlsöbåten och bron
som leder vidare mot Varvsholm. Antalet
fordon per medeldygn (ÅDT) för väg 140 är
cirka 3000 men uppgår till 5000 sommartid och
hastigbegränsningen är 60 km/h. Idag finns
en enkel passage över den norra anslutningen
men utan koppling för cykeltrafiken. Mellan
de motriktade körfälten finns endast en målad
refug och i och med vänstersvängkörfältet
måste passage ske över två körfält.

•

Åtgärdsförslag
•

Åtgärdsförslaget på lång sikt
är att korsningen byggs om till

Illustration av cirkulationsplats vid korsningen
väg 140/Hamnvägen/Verkstadsgatan med angörande gång- och cykelnätverk
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•

cirkulationsplats. Med tanke på
den relativt begränsade trafiken
räcker kapacitetsmässigt ett körfält i
cirkulationen. Passage för gång- och
cykeltrafik utförs tvärs den norra och
den östra anslutningen.
Åtgärden bör samordnas med
utbyggnad av gång- och cykelväg i
öst-västlig riktning på Verkstadsgatan
och Hamnvägen. Kostnaden för ett
genomförande av åtgärden bedöms
uppgå till mellan 6 och9 miljoner
kronor.
Ett alternativ som kan utföras på
betydligt kortare sikt är att utveckla den
befintliga passagen och att befintlig
refug görs till en kantstensrefug för
att underlätta passage i flera steg.
Ytterligare förbättring kan göras
genom en refug mellan även rakt
fram- och vänstersvängfält så att
passage kan ske av ett körfält i taget.
Åtgärden inkluderar ombyggnad av
anslutningarna. En bedömning är att
ett genomförande av denna åtgärd
uppgår till 0,4 och 0,7 miljoner kronor.
För att åtgärden ska ge en bra effekt
för cykeltrafiken är det viktig att

samordning sker med utbyggnad av
gång- och cykelbanan på ömse sidor i
öst-västlig riktning på Verkstadsgatan
och Hamnvägen.
Övriga studerade alternativ
Under dialog med invånare i Klintehamn
har önskemål om en bro eller tunnel över/
under väg 140 inkommit. Detta har därför
prövats under arbetets gång. Slutsatsen är
att eftersom befintlig mark bara ligger ett
par meter över havsnivån är en sänkning av
vägen alternativt en gång- och cykeltunnel

under befintlig väg knappast realistisk av
kostnads- och grundvattenskäl. En höjning
av vägen med gång- och cykeltunnel under
skulle få omfattande konsekvenser för både
bullerutbredning från vägtrafiken och för
landskapsbilden. En bro över vägen med gångoch cykelbana skulle behöva bli relativt lång för
att klara tillgänglighetskrav gällande exempelvis
lutning då den även behöver utformas för
att tyngre fordon ska kunna passera under
den. Brofästet skulle sträcka sig förbi infarten
till båtklubben och fiskeläget längs med
Hamnvägen. Kostnadsuppskattningen visar att
åtgärden beräknas uppgå till mellan 25 och 35
miljoner kronor.

Illustration av en åtgärd på kort
sikt för förbättrad gång- och
cykelpassage över väg 140.
Program Klintehamn 2030 för godkännade 75

2.6.2 Hamnvägen (väg 566)

Vägen är cirka 7 meter och utan vägrenar.
Hastighetsbegränsningen är 50 km/h
med en hög andel lastbilstrafik som går
framförallt till sågverket med infart mitt på
sträckan. Sommartid fördubblas den totala
trafikmängden med framförallt personbilar till
norra piren.
Åtgärdsförslag
•

Programmet föreslår en utbyggnad av
gång- och cykelbana ut till norra piren.
Gång- och cykelbanan byggs med en
grön remsa mot vägen med plats för
belysning. Utbyggnaden bör samordnas
med en ombyggnad av korsning med
väg 140 och gång- och cykelbana
längs Verkstadsgatan för att erhålla
ett komplett system av gång- och
cykelnätverk från centrala Klintehamn
till norra piren. Kostnadsuppskattning
mellan 1,5 och 2,5 miljoner kronor.

Illustration av friliggande gång- och cykelväg, 2,5
m bred med belysning, längs med Hamnvägens norra
sida

Illustration över gång- och cykelväg
längs Hamnvägen.
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2.6-3 Hamnvägen (väg 566) - vändplan

Vid anslutningen mellan väg 566, Lamellvägen
och piren är det idag en stor vändplan. Den
skapar en otydlighet och osäkerhet för i första
hand oskyddade trafikanter. Den används inte
heller idag av den tunga trafiken som vändplan.
Hamnverksamheten har behov av större yta på
platsen.
Åtgärdsförslag
•

Vändplanen tas bort och
hamnområdet utökas för att svara mot
hamnverksamhetens behov och för att
renodla och tydliggöra trafikrörelserna.
Kostnaden beräknas uppgå till 0,1
miljoner kronor.

Illustration av föreslagen reducering av korsning och flytt av stängsel för att utöka hamnens
verksamhetsområde.
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2.6.4 Korsning väg 140/Lamellvägen

2.6.5 Korsning väg 568/Norra Kustvägen

Befintlig korsning är utformad
som A-korsning, utan refuger.
Hastighetsbegränsningen är 60km/h på
väg 140 och 50km/h på Lamellvägen.
Trafikmängderna är så pass låga att en större
ombyggnad motiveras.

Den sedan tidigare planerade gång- och
cykelvägen mellan Västergarn och Klintehamn
kommer att ansluta till Norra Kustvägen.
Strax söder om anslutningen korsar gång- och
cykelleden väg 568 mot Sanda. Väg 568 har
hastighetsbegränsning 70 km/h. Eftersom
anslutningen till väg 140 endast ligger cirka 100
m västerifrån har trafiken därifrån inte hunnit
upp i så hög hastighet.

Åtgärdsförslag
•

För att tydliggöra för fordonstrafiken
föreslås att korsningen byggs
om genom att komplettera
med en refug i anslutande väg,
Lamellvägen. Uppskattad kostnad för
ombyggnationen beräknas till mellan
0,1och 0,2 miljoner kronor.

Siktförhållandena på platsen är goda i båda
riktningarna förutom österut för gång- och
cykeltrafiken söderifrån. Där begränsas sikten
något av vegetation. Det finns dock en bom
som gör att snabbt inkommande cykeltrafik
blir tvungen att bromsa in vilket gör att
siktförhållandena redan har förbättrats både för
cyklister och för bilister.
Åtgärdsförslag
•

•

Illustration över föreslagen refug, inklusive eventuell mindre breddning.

Illustration av gång- och
cykelpassage inklusive mindre vägbreddning över v 568 mot Sanda.
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Med tanke på den begränsade trafiken
på vägen och att passagen ligger relativt
nära korsningen med väg 140 vilket
begränsar hastigheten föreslås endast
röjning för att förbättra sikten åt öster.
Som ytterligare åtgärd föreslås anlägga
en refug väster om korsningen
vilket även medför en breddning av
vägen. Detta ger emellertid en lite
omständligare lösning för cyklister
på den norra sidan av korsningen.
Åtgärden beräknas kosta mellan 0,2
och 0,3 miljoner kronor.

2.6.6 Korsning väg 140/infarten till Varvsholm

Hastighetsbegränsningen förbi korsningen är
idag 60km/h. På den östra sidan om vägen
börjar gång- och cykelvägen in till Klintehamn
och den nya gång- och cykelvägen upp till
Västergarn kommer att ansluta i den punkten.
Varvsholm är en viktig målpunkt för boende
och besökare till Klintehamn. Programmet
föreslår ytterligare utvecklingsmöjligheter
för turism och besöksnäring samt ett
utredningsområde med möjlighet att pröva
förutsättningarna för att tillskapa bostäder
vid Varbosåns mynning strax efter bron till
Varvsholm. Därmed uppstår ett utökat behov
för oskyddade trafikanter att passera över
vägen.
Åtgärdsförslag
•

För att förbättra tillgängligheten för
fotgängare och cyklister till Varvsholm
föreslås att en gång- och cykelpassage
anordnas söder om korsningen med
refug i mitten så att passagen kan ske i
två steg. Kostnaden beräknas till mellan
0,2 och 0,3 miljoner kronor.

Illustration över föreslagen gång- och
cykelpassage över v 140 mot Varvsholm.
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2.6.7 Vägarna 141 och 562 från Donnersgatan
österut fram till Hunninge

Längs med både väg 141 och 562 förekommer
en hel del tung trafik som kör mellan hamnen
och täktverksamheten vid Snögrinde och
Hunninge samt exempelvis timmertransporter
från övriga Gotland som ska till Klintehamns
hamn. De innebär en otrygghet för framförallt
den längsgående gång- och cykeltrafiken.

Väg 562 mot Hejde fram till Hunninge
Vägen är cirka 6 m bred,
hastighetsbegränsningen är 40 km/h cirka
300 m närmast korsningen med väg 141 och
därefter 60 km/h. Vägen är försedd med
belysning. Linjeföringen är relativt god men
sträckan har ett flertal tomtutfarter där sikten
begränsas av siktskymmande häckar.

Sammantaget utgör befintliga vägförhållanden
så som vägbredd, räcken, dålig sikt och
bebyggelse, svårigheter att tillskapa
Vägen är mellan 7 och 7.5m bred, hastigheten
dubbelriktad gång- och cykelbana längs väg
är 80 km/h en kortare sträcka närmast
141 från Donnersgatan till Klintebergets övre
Klintehamn samt från Snögrinde och söderut
infart. På de allra största delarna är det mycket
mot Hemse. Under en kortare sträcka , ca 300
meter åt vardera hållet från korsningen Bönders svårt att bredda vägen beroende på tomter som
backe och väg 562, är hastighetsbegränsningen ligger alldeles intill. En breddning av vägen
kräver också en formell planläggningsprocess i
40 km/h. I övrigt är hastighetsbegränsningen
60km/h. Vägen är försedd med belysning från form av vägplan.
Klintehamn och bort till söder om korsningen
Åtgärdsförslag
där hastighetsbegränsningen övergår till
60km/h. Delar av sträckan har relativt små
• Programmet inriktar sig på en lösning
horisontalradier med ett flertal tomutfarter och
som innebär en breddning av vägrenen
siktskymmande häckar/staket.
enligt illustrationen nedan. Eftersom
det finns belysningsstolpar på södra
När väg 141 fortsätter mot Hemse söder om
sidan om vägarna finns möjlighet att,
korsningen vid Bönders backe finns en sträcka
inom vägområdet på den sidan, bredda
med räcken på ömse sidor. Resterande del
något och tillskapa en bättre yta för
av vägen är bredare, har god sikt och är av
fotgängare och cyklister. Dock måste
landsbygdskaraktär.
Väg 141 mot Hemse

Illustration över sträckning mellan utfarten
Donnersgatan fram till infarten till Hunninge
där en breddning av vägrenen kan genomföras
för att förbättra för oskyddade trafikanter längs
väg 141 och 562.
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•

hänsyn tas till att dikenas funktion
säkerställs. Av detta skäl utförs
breddningen som en avgrusad yta.
En förlängning av
Hastighetsbegränsningen 40 km/h
föreslås från och med infarten till
Klinte kyrka till 300 meter efter
korsningen vid Bönders backe på väg
562.

Åtgärderna beräknas kosta mellan 0,3 och 0,5
miljoner kronor.
•

För väg 141 mot Hemse söder
om korsningen Bönders backe är
förhållandena besvärliga på första delen
med räcken på båda sidor och tomter
som ligger lägre än befintlig väg, vilket
således inte ger utrymme för breddning
av vägen. Därför föreslås inte några
åtgärder för den delen av väg 141.

2.6.8 Förbättringar för gång- och cykel inom
centrala Klintehamn

Trafiksituationen för fotgängare och cyklister
har varit eftersatt i Klintehamns centrala delar.
Under medborgardialogen och dialogen med
Klinteskolans elever framkom att många
barn och unga upplever trafiksituationen som
otrygg inom vissa delar av Klintehamn, främst
för att nå Norra piren på andra sidan om väg
140. Att cykla nämnde många elever vara en
av deras främsta fritidsaktiviteter. Idag saknas
cykelvägar både inom centrala Klintehamn
och mellan målpunkter. Planförslaget föreslår
därför en rad åtgärder för att förbättra
trafiksäkerheten. Se 2.6.9 Åtgärder längs Norra
och Södra kustvägen, 2.6.10 Förbättringsåtgärder
för gång- och cykeltrafikanter VerkstadsgatanSkolgatan, 2.6.11 Korsningen Norra/södra Kustvägen
och Verkstadsgatan, 2.6.11 Utveckla delar av
Donnersgatan till gångfartsområde.

Illustration över förslag till åtgärder
för gång- och cykeltrafikanter i centrala Klintehamn.
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2.6.9 Åtgärder längs Norra och Södra Kustvägen

Trafikverket ska anlägga en cykelväg mellan
Västergarn och Klintehamn. Planerad byggstart
är våren 2019 med mål att den ska stå färdig
inför sommaren 2020. Leden ska gå på den
östra sidan av väg 140. Cykelleden avslutas i
höjd med infarten till Varvsholm.
Åtgärdsförslag
•

•

•

•

•
•
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Anslutningen mot Klintehamn föreslås
ske via den gamla genomfartsvägen,
Norra Kustvägen. Planförslaget
redovisar också ett åtgärdsförslag kring
hur en överfart för gång- och cykel
till Varvsholm bör utformas. Se 2.6.6.
Korsning väg 140/Infarten till Varvsholm.
Vid anslutningen vidare mot
Klintehamn behövs tydlig skyltning
om cykling vidare mot Klintehamns
centrum och Klintehamns hamn.
Norra Kustvägen är smal men
glest trafikerad. Cykling bör även
fortsättningsvis kunna ske i blandtrafik
utan särskilda trafiksäkerhetsåtgärder.
Den äldre betongvägen är
bevarandevärd och ger karaktär åt
Klintehamn.
Vid korsningen med bensinmacken
är sikten dålig och en företrädesskylt
till förmån för trafiken från den
vägen finns. En lösning bör vara att
företrädeskylten flyttas så att istället
företräde lämnas för trafik på Norra
Kustvägen.
Skylt om varning för cyklister bör sättas
upp.
Vid pumpstationen som ligger på
västra sidan av Norra Kustvägen finns
väg som leder mot korsningen väg
140. På denna väg kan cyklister ledas
in vidare mot hamnen. Detta kräver ett
iordningställande av gång- och cykelväg
samt ny skyltning. Regionen äger
marken.
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•

•

I övrigt behöver hållplats för
kollektivtrafiken iordningsställas med
möjlighet för cykelparkering längs
Norra Kustvägen. Bussen stannar
där idag men det saknas busstolpe
i riktning norrut vilket bör åtgärdas
snarast.
Längs Södra Kustvägen görs samma
bedömning, vägen är smal men
glest trafikerad. Cykling bör även
fortsättningsvis kunna ske i blandtrafik
utan särskilda trafiksäkerhetsåtgärder.
Den äldre betongvägen är
bevarandevärd och ger karaktär åt
Klintehamn.

2.6.10 Förbättringsåtgärder för gång- och
cykeltrafikanter Verkstadsgatan - Skolgatan

Hela sträckan Verkstadsgatan – Skolgatan
fram till Klinteskolan och Rondo behöver
trafiksäkerhetssäkras för cyklister och gående.
•
•

•

Genom målning längs någon sidan av
gatorna lämnas cyklister företräde längs
med sträckan.
Markägarförhållandena längs
med sträckan är delvis oklara och
problematik kring parkeringsfickor,
parkering och dålig sikt vid korsningen
Järnvägsgatan liksom vid korsningen
Valldammsvägen är frågor som
närmare behöver studeras vid ett
genomförande.
I förlängningen bör detaljplanenen
för Klinte Strands 1:161 (”Gamla
Biotomten”) genomföras inklusive
de trafiksäkerhetsåtgärder som däri
föreslås som kantstenstrottoarer
mot såväl Verkstadsgatan som
Marknadsgatan.

Sträckan beräknas vara ca 600 meter och
kostnaden för åtgärden beräknas till ca 100.000
kr.

2.6.11 Korsningen Norra/Södra Kustvägen och
Verkstadsgatan

Korsningen Norra/Södra Kustvägen/
Verkstadsgatan är en viktig entré till
Klintehamns samhälle. Innan ombyggnationen
av väg 140 gick all trafik i syd -västlig
riktning genom denna korsning. Idag har
fyrvägskorsningen en annan funktion
och behöver utvecklas för detta ändamål.
Korsningen upplevs idag som osäker och
många trafikslag trängs på platsen. Korsningen
är mycket bred och korsningsradien behöver
minskas för att förbättra trafiksäkerheten för
främst gående och cyklister.
Åtgärdsförslag
•
•

•

Genom att höja upp korsningen
minskas hastigheten och
trafiksäkerheten ökar.
Korsningsradien minskas och lämnar
större utrymme framför kiosken
i hörnet Verkstadsgatan/Södra
kustvägen vilket kan möjliggöra för en
utveckling av exempelvis uteservering
på platsen.
Med tydliga markeringar för gående
och cyklister ökar tryggheten i
korsningen.

•

Längs med Verkstadsgatan västerut
mot korsningen med väg 140 föreslås
att en separat gång- och cykelväg
med kantsten mot gatan anläggs
vilket kräver en breddning av vägen.
Österut efter den föreslagna upphöjda
korsningen föreslås en målad cykelbana
som sedan fortsätter mot Skolgatan.
Se 2.6.10 Förbättringsåtgärder för gångoch cykeltrafikanter Verkstadsgatan –
Skolgatan).

Dessa åtgärder är ett i ledet för att förbättra för
gående och cyklister i centrala Klintehamn och
knyter även samman den anslutande cykelvägen
från Västergarn och från Hamnvägen, liksom
leden till Skolgatan. De bidrar även till att höja
kvaliteten till entrén till Klintehamns samhälle.
Åtgärden för att höja korsningen samt att
förbättra för gående och cyklister enligt
förslaget beräknas kosta mellan 0,5 och 0,8
miljoner kronor.

Illustration över ny gång- och cykelbana
samt upphöjning av korsningen Verkstadsgatan/Norra/Södra Kustvägen.
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2.6.12 Utveckla delar av Donnersgatan till gångfartsområde

De västra delarna av Donnersgatan utgör idag,
och även historiskt, del av de kommersiella
delarna av Klintehamn. Idag upplevs
trafikmängden och hastigheten som otrygg av
de boende på Donnersgatan.
Gatan i sig är ett viktigt karaktärsdrag för
centrala Klintehamn. Ballasten med sina olika
fraktioner framnötta i den gamla betongvägen
från mitten av 1930-talet, ger nästintill en
upplevelse av stenlagd mosaik. Ett särdrag som
med rätt drift och underhåll kan ge tidsprägel
åt den centrala delen av Klintehamn ytterligare
en lång tid framöver.

Åtgärdsförslag
•

•

För trevligare och säkrare trafikmiljö
bör delar av Donnersgatan på sikt
omvandlas till en gångfartsgata från
Södra Kustvägen fram till korsningen
vid Järnvägsgatan. Åtgärden kan
inledningsvis prövas under delar av året
för att därefter permanenteras.
Parkeringen vid korsningen
Donnersgatan och Södra Kustvägen
bör iordningsställas gällande skyltning,
anslagstavla och staket. Parkeringsytan
är stor nog att också kunna utvecklas
med mer innehåll så som väderskyddad
cykelparkering, sittplatser och utrymme
för marknadsplats. Åtgärden skulle
kunna bidra till ett lyft för denna
kommersiella del av Klintehamn
och skapa en tydligare upplevelse av
centrumkärna.

Bildtext: Betongvägen längs bl.a. Donnersgatan med
ballasten utgör nästintill en mosaik.

Illustration över föreslaget gångfartsområde
och utveckling av torgplats och parkeringsplats längs med Donnersgatan
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•

•

•

Parkeringsmöjligheter i anslutning till
Marknadsgatan bör lyftas fram. Det
strategiska läget medger tillgång till
hela marknadsstråket. Parkeringen
bör få en mer estetiskt tilltalande
inramning. Denna åtgärd tillsammans
med de föreslagna åtgärderna för
förbättrade förutsättningar för gående
och cyklande längs med Skolgatan,
Verkstadsgatan samt Södra och Norra
Kustvägen bildar en sammanhängande
struktur för människor att tryggt röra
sig i Klintehamn.
Längre österut på Donnersgatan finns
en bro över Robbjänsån, dess bärighet
har visats sig inte klara tyngre fordon
vilket innebär att tung fordonstrafik
förutom kollektivtrafik inte längre bör
trafikera Donnersgatan.
Vid Donnersgatan finns idag en
parkering som tillkom när det fanns
större behov att parkera närmare f
d Donnergymnasiet. Idag används
parkeringen i mycket ringa utsträckning
och platsen skulle istället delvis kunna
omvandlas till en del av det gröna och
blåa stråket längs med Robbjänsån
som föreslås i programförslaget. Se 2.4
Utveckling av Klintehamns Gröna och Blå
värden.

Illustrationer över möjlig utformning av gångfartsområde på Donnersgatan.

Illustration av möjlig ny torgplats vid f.d.
järnhandeln längs Donnersgatan.
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2.6.13 Cykel- och gångstig binder samman
Odvalds med Klinteberget

En viktig målpunkt för invånare och besökare
är Klinteberget. För boende längs väg 141 och
väg 652 finns även behov att kunna ta sig till
fots eller med cykel till Klintehamn samhälle.
Väg 141 och v 562 trafikeras idag av tung trafik
som gör trafikmiljön osäker för oskyddade
trafikanter. Då länsvägarna är smala med
bebyggelse nära vägarna på flera platser är det
svårt att bredda vägen i tillräcklig utsträckning
för att iordningsställa en komplett gång- och
cykelväg.

Åtgärdsförslag
•

•

Programmet föreslår att en breddning
av väg 141 och väg 562 i höjd med
Hunninge görs i den mån det är möjligt
för att ändå förbättra tillgängligheten,
dock innebär det inte en fullgod gångoch cykelväg.
Programmet föreslår därför att en ny
dragning av en gång- och cykelstig
iordningsställs som binder samman
Odvalds med Klintebergets nedre
entré tvärs över området enligt
illustrationen nedan. Det skulle
möjliggöra ett sammanhängande gångoch cykelstråk från Verkstadsgatan via
Klinteskolan, genom Odvalds och till
Klintebergets fot. Delvis skulle den
nya sträckningen gå över åkermark
och kunna nyttja en befintlig åkerväg,
men behöver också passera genom ett
änge med fornlämningar innan den
når fram till väg 141. Region Gotland
äger en del av marken men åtgärden
kommer att kräva ett samarbete med
privata markägare. Lutningen mot
väg 141 är delvis brant och vissa
partier kan även vara blöta varför
en exakt möjlig sträckning vidare
behöver utredas. Kartan illustrerar

Illustration över möjlig gång- och cykelstig
som binder samman Odvalds med Klinteberget, en förbättrad entré vid Klintebergets fot samt en breddning av väg 141
och väg 562 mot Hejde för att förbättra
tillgängligheten för oskyddade trafikanter.
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•

endast en tänkbar sträckning.
Förslaget innebär att tillskapa en
grusad gång- och cykelstig och inte
en fullt ut tillgänglighetsanpassad
asfalterad cykelbana. Den preliminära
sträckningen av en grusad gångoch cykelstig är 1.3 km varav ca 0,4
km utgöras av befintlig åkerväg.
Den uppskattade kostnaden för
iordningsställande av denna sträcka
uppgår till mellan 1 och 2 miljoner
kronor.
Den nedre entrén till Klinteberget
har idag en iordningsställd mindre
parkeringsplats för motorfordon
och cykel. Denna skulle då
behöva upprustas något för att
möjliggöra fler parkeringsplatser
för cykel och göras mer trafiksäker.
Hastighetsbegränsningen 40 km/h bör
då också förlängas till och med infarten
till Klinte kyrka.

2.6.14 Utveckling av Norra piren

Norra piren i Kintehamns hamn är en mycket
uppskattad plats under årets alla delar för

både besökare och boende i Klintehamn. På
piren finns idag en restaurang, anläggning för
gästhamnen samt en bastu. Sommartid avgår
även båttrafik till Karlsöarna härifrån och
platsen är välbesökt av barn och unga för ett
dopp i havet eller för fiske. Här finns även en
hållplats för kollektivtrafiken.
Under medborgardialogen har framkommit
ett tydligt behov av att göra området mer
trafiksäker för gående och cyklister och
programförslaget föreslår därför åtgärder
för att tillskapa en högre trafiksäkerhet och
förbättra tillgängligheten för dessa grupper. I
dialogen har också framkommit ett önskemål
om att utöka antalet båtplatser i gästhamnen.
I dagsläget är det svårt att tillskapa nya
båtplatser, detta är dock något som bör
hanteras i en kommande planläggning för
hamnen. Se mer 2.5.1 Utvecklingsområde 8.Hamn,
Industri och Besöksnäring. I norra hamnbassängen
har Sjöfartsverkets lotsverksamhet behov av
ytor.
Parkeringsplatserna kan omstruktureras för att
utnyttja marker mer effektivt och väderskydd
tillkomma både för väntande resenärer för
Karlsötrafiken liksom för kollektivtrafiken.
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3

Hälsa och säkerhet

3.1 Förorenad mark

Inom programmets avgränsning finns ett antal
kända förorenade platser. Föroreningarna
kan både härledas till historisk och pågående
markanvändning knuten till såväl industriella
verksamheter eller privat hantering av
miljöskadliga ämnen. Gamla nedlagda
deponier är idag klassade som miljöfarlig
verksamhet. Hamnen består till största del av
utfyllnadsmassor. Man var förr inte särskilt
nogräknad med vilka material som användes
för att fylla ut och anlägga hamnen varför
området klassas som deponi.
Pågående miljöfarlig verksamhet är
huvudsakligen belägen till områden som redan
tidigare utsatts för förorenande verksamhet.
Både kända föroreningar och befintliga
verksamheter där det bedrivs störande
verksamhet av sådant slag att det krävs ett
miljötillstånd kan innebära begränsningar
för möjligheter att t.ex. etablera bebyggelse
i nära anslutning. I de fall det finns kända
markföroreningar kan det medföra att
utredningar behöver göras inför exploatering
i den omfattning som krävs för att inte skapa
onödiga risker för miljö och människors hälsa.
Nedan är en förteckning över kända
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föroreningar och pågående miljöfarlig
verksamhet inom utpekade utvecklingsområden
(samtliga fastigheter inom Klinte socken om
inte annat anges).
Utvecklingsområden – Bostäder och Kontor
Utvecklingsområde 1-Sicklings
•

Koksupplag Ansvarig tillsynsmyndighet: Region
Gotland.

Utvecklingsområde 2 – Odvalds
•

Inga kända föroreningar

Utvecklingsområde 3 – Klause
•

Inga kända föroreningar

Utvecklingsområde 4 – G:a Donners
•

Förbränningsanläggning (Klintehamn
värmecentral).Ansvarig tillsynsmyndighet:
Region Gotland.

Utvecklingsområde 5 – Centrala Klintehamn
•
•
•

Marknadsplatsen sv hörnet. Ansvarig
tillsynsmyndighet: Region Gotland.
Hörnet Donner/Marknadsgatan.
Drivmedelshantering. Bilvårdsanläggning.
Ansvarig tillsynsmyndighet: Region Gotland.
Donnersgatan. Ansvarig tillsynsmyndighet:
Region Gotland.

•
•
•
•

•

Parkeringen framför g:a ICA.
Drivmedelshantering. Bilvårdsanläggning.
Ansvarig tillsynsmyndighet: Region Gotland.
G:a ICA (baksidan). Grafisk industri. Ansvarig
tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen.
Mejeritomten. Ytbehandling av trä. Ansvarig
tillsynsmyndighet: Region Gotland.
Verkstadsgatan. Tungmetallgjuteri och
Verkstadsindustri med halogenerade
lösningsmedel. Ansvarig tillsynsmyndighet:
Region Gotland.
Oljetank. Ansvarig tillsynsmyndighet: Region
Gotland.

Utvecklingsområde 10. Robbjäns
•
•
•
•
•

Träimpregnering. Ansvarig tillsynsmyndighet:
Region Gotland.
Verkstadsindustri med halogenerade
lösningsmedel. Ansvarig tillsynsmyndighet:
Region Gotland.
Mellanlagring och sorteringsstation avfall.
Ansvarig tillsynsmyndighet: Region Gotland.
Avloppsreningsverk. Branschklass 4. Ansvarig
tillsynsmyndighet: Region Gotland.
Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier.
Ansvarig tillsynsmyndighet: Region Gotland.

Utvecklingsområde 9. Klintebys
•

Industrideponi. Branschklass 2. Ansvarig
tillsynsmyndighet: Region Gotland.

Utredningsområde 6. – Bostäder Varbosåns mynning?
•

Övrigt BLK 3. Ansvarig tillsynsmyndighet:
Region Gotland.

Utvecklingsområde 8.– Hamn, industri och besöksnäring
•
•
•
•

Avfallsdeponier – icke farligt/farligt avfall.
Ansvarig tillsynsmyndighet: Region Gotland.
Hamnar – handelstrafik med miljöfarliga varor.
Ansvarig tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen.
Oljedepå. Ansvarig tillsynsmyndighet:
Länsstyrelsen.
Sågverk med doppning & tillverkning av plast
– polyester. Ansvarig tillsynsmyndighet: Region
Gotland.

3.2 Radon

Programområdet utgör lågriskområde för
radon. Behovet av markradonundersökningar
prövas i bygglovsprocessen och bör göras
i samband med tekniskt samråd för att
konstatera om det finns lokala områden med
förhöjda radonhalter. Utan mätningar byggs
med radonskyddad konstruktion.
En mindre yta uppe på Klinteberget
omfattas av en högre riskklassning där det
vid karstpåverkad berggrund måste utföras
strålningsmätning i samband med byggnation.
Området föreslås ej för bostadsbebyggelse.
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3.3 Miljökvalitetsnormer för vatten
3.3.1 Klassade vattenförekomster

Planprogrammet berör fyra klassade
vattenförekomster, V Gotlands mellersta
kustvatten (SE572000-180001), Klintehamnsviken
sek namn (SE572350-180930), Varbosån
(SE637280-165077) och grundvattentäkten
Mellersta Gotland – Klintehamn (SE637298164664).
V Gotlands mellersta kustvatten utgör hela
Gotlands västra kustområde från Tofta södra
ner till Stora Karlsö. Enligt vattendatabasen
VISS (2018-09-27) når området endast upp
till måttlig ekologisk status och når ej god
kemisk ytvattenstatus, främst på grund av
övergödning samt för höga halter av kvicksilver
och flamskyddsmedel som polybromerade
difenyletrar (PBDE). En stor del av tillförseln
kommer från andra delar av Östersjön och
från global atmosfärisk deposition. Merparten
orsakas dock av läckage från konsumtionsvaror
och avfallsupplag samt urlakning från jord- och
skogsbruk.
Klintehamsviken sek namn utgörs av kustvattnet
från Kronholmen i norr ner till strax söder
om Klintehamn, och både Varbosån och
Robbjänsån mynnar ut i vattenförekomsten
genom Klinteviken och Sandboviken. Vikarna
är på väg att grunda upp och har tappat sin
betydelse som lekområden för gädda och
abborre. Enligt vattendatabasen VISS (201809-27) nås endast måttlig ekologisk status
på grund av övergödningsproblematik och
miljögifter. I övrigt har bottenfauna och
makroalger god ekologisk status. På grund
av halter av kvicksilver och flamskyddsmedel
som polybromerade difenyletrar (PBDE),
som kan härledas till punktutsläpp från
Klintehamns hamn men främst från urlakning
genom jord- och skogsbruk, läckage från
varor och avfallsupplag samt atmosfäriskt
nedfall sprunget från tung industri och
stenkolsförbränning, kan inte målet om god
kemisk ytvattenstatus nås till år 2021.
I Klintehamnsviken har också Svartmunnad
smörbult påträffats. Smörbulten är en
invasiv främmande art med stor potential att
konkurrera ut inhemska arter och därmed
förändra ekosystemet i området. Enligt
Länsstyrelsen har smörbulten dock inte rört
sig upp i Varbosån eller Robbjänsån som
efter restaureringsinsatser återigen utgör
aktiva lekplatser för öring och havsnejonöga.
Sannolikt rör sig vattnet i dessa vattendrag
med för hög hastighet för den svagsimmande
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Smörbulten.
Eftersom mer än hälften av näringspåverkan
och miljöföroreningar bedöms komma
från källor utanför förekomsten har
Klintehamnsviken fått en tidsfrist att nå god
ekologisk status till senast år 2027. Åtgärder
behöver däremot utföras innan år 2021 för att
nå den föreslagna miljökvalitetsnormen. God
kemisk ytvattenstatus år 2021 kan, på grund av
de mångåriga utsläppen av miljögifter i Sverige
och utomlands, bara uppnås om kvicksilver
och PBDE undantas i bedömningen. I Sverige
idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla
ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och
kustvatten. Trots insatser för att minska
utsläppen av kvicksilver kan några förändringar
inte förväntas inom en snar framtid.
Varbosån är ca 26 km lång och springer från
Älsmyr i Vall socken. Ån löper söderut genom
sex socknar innan den når den huvudsakliga
mynningen i Klintehamnsvikens nordöstra
ände. En mindre del mynnar i Sandboviken
och skärmar därmed helt av Varvsholm
från övrigt fast land på Klintesidan. Ån når
enligt VISS (2018-09-27) bara upp till måttlig
ekologisk status på grund av att ca 70 % av
ån är rätad och kanaliserad samt omfattas av
dikningsföretag vilket innebär regelbundna
rensningar. Detta påverkar habitatsmöjligheter
för de flesta vatten- och strandkantslevande
arter. Varbosån når, om kvicksilver inkluderas
i bedömningen, inte upp till god kemisk status
2021 utan har fått en tidsfrist att uppnå god
ekologisk status först till år 2027.
Åtgärder som t.ex. kantrestaurering och
skyddzoner i åkermarken måste dock utföras
i så stor omfattning som möjligt till år 2021
för att målet ska kunna nås till år 2027. Med
mindre stränga krav för kvicksilverföreningar
och PBDE kan ån nå god kemisk
ytvattenstatus till år 2021.
Grundvattentäkten Mellersta Gotland – Klintehamn
omfattar en yta om 339 km2 från Västerhejde
ner till Fröjel i söder och Hejde i öster. Det
motsvarar ca 1/10 av Gotlands samlade areal.
Grundvattenmagasinet utgörs enligt VISS
(2018-09-27) sannolikt av vatten bundet i
kalkstensbergrunden. Huvudavrinningen sker
till Gothemsån som mynnar på öns östra sida
men också till kustvattnet Klintehamsviken.
Det finns ekosystem som är helt beroende av
grundvattentäkten.
Den bedömda uttagsmöjligheten bedöms
ligga mellan 6 000 - 20 000 l/h. Inom
förekomsten gör dock uppmätta värden

av klorid och polyaromatiska kolväten
(PAH), vilka härstammar från den nu
nedlagda Södervägs brädgård i Vall, att den
kemiska statusen bedöms otillfredsställande.
Kloridhalten indikerar också att det finns
risk för saltvatteninträngning på grund av för
djupt borrade brunnar eller att vattenuttaget
överstigen grundvattenbildningen.
Om inte markföroreningen åtgärdas finns
det risk för att miljökvalitetsnormen för
god kemisk status inte kan uppnås till 2021.
Vattenförekomsten har fått tidsfrist till år
2027 men åtgärder måste genomföras till
år 2021. Även om åtgärder genomförs är
bedömningen att det kommer att ta tid att
uppnå miljökvalitetsnormerna.
3.3.2 Oklassade vattenförekomster

Planprogrammet berör också de oklassade
vattendragen Robbjänsån, som springer
från Hoxelmyr i Fröjel socken och som
mynnar i recipienten Klintehamnsvikens
södra del, samt Loggarveån som springer
från Hunningemyr på gränsen mellan Klinte
och Hejde strax nordost om Klinteberget.
Hunningemyr utgör en del av Klinte,
Loggarve vattenskyddsområde. Loggarveån
rinner i västlig riktning genom det utdikade
odlingslandskapet norr om Klintehamn
innan den angör Varbosåns mynning i
Klintehamnsvikens norra ände.
Robbjänsån är en central del i Klintehamns
samhälle och har sannolikt alltid använts för
avledning av oönskat spillvatten. Idag leds
dagvatten från centrala Klintehamn ut i ån,
via ett antal dagvattenrör anlagda mellan 1975
och 1996. Flera privata fastigheter längs ån
nyttjar sannolikt också vattendraget för egen
avledning av dagvatten. Den största delen av
ån, både uppströms och i själva samhället,
ingår i dikningsföretaget Valle Värsände
dikningsföretag från år 1960. Rätning och
kanalisering påverkar vattendragets ekologiska
och kemiska sammansättning. Efter flera
fiskerivårdande insatser har ån dock åter ett
bestånd av havsöring och havsnejonöga.
I stort sett hela Loggarveån ingår i
dikningsföretaget Anderse – Valla från 1939
som avvattnar ett stort åkerkomplex om
ca 400 ha knutet till nuvarande Klintebys
grönsaksindustri.

3.3.3 Programmets påverkan på
miljökvalitetsnormen

Planprogrammet bedöms inte medföra
någon negativ påverkan på de klassade och
oklassade vattenförekomsterna. Flera biotopoch fiskvårdande insatser pågår eller har
genomförts i Klinteviken och Robbjäns- och
Varbosån, exempelvis muddring, återutläggning
av stenblock, restaurering av lekgrund m.m.
Programmets genomförande medför att
Robbjänsåns flerfunktionella egenskaper
lyfts fram och förstärks ännu mer. Åns
ekologiska värden som habitat, dess sociala
aspekter som mötesplats och vistelsemiljö,
som plats för pedagogiskt lärande samt
dess tekniska roll som Klintehamns primära
dagvattenanläggning betonas och utvecklas
i planprogrammet. Belysta värden bedöms
sannolikt stärka kunskapen om Klintehamns
vatten och bidra till ett identitetsskapande
där en fortsatt ekologisk restaurering och ett
tillgängliggörande av främst Klintehamnsviken
och Robbjänsån (men även övriga berörda
vattendrag och recipienter) har mycket hög
prioritet.
Programmet föreslår uppförande av byggnader
på ytor som idag ej är i anspråkstagna. Ytorna
utgörs till största del av sedan länge planlagd
mark, men som idag inte är bebyggd eller
hårdgjord. I de flesta fall föreslås att gällande
planer ändras, delvis för att möta högre krav
på klimatanpassning och för att undvika
exploatering som med dagens kunskap
skulle bedömas som olämplig på platsen.
Programmet föreslår att lämplig mark inom
utvecklingsområdena och längs Robbjänsån
avsätts för att stärka lokal dagvattenhantering
och ekologiska värden genom t.ex.
återmeandring och som översvämningsyta/
dagvattendamm.
Programmets målsättningar bedöms
kunna bidra till en positiv utveckling för
miljökvalitetsmålet för vatten. I bygglov
och detaljplan behöver det säkerställas att
åtgärder för att främja lokalt omhändertagande
genomförs både på platsmark och på
kvartersmark för att minska mängden förorenat
dagvatten som kan nå grund- och kustvatten
jämfört med idag.
Bedömningen kan anses gälla för
samtliga berörda vattenförekomster inom
planprogrammets avgränsning.
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3.4 Miljökvalitetsnorm för luft

Region Gotland ansvarar för att
kontrollera luftkvaliteten för de flesta
miljökvalitetsnormerna. De flesta
miljökvalitetsnormer för luft är så kallade
gränsvärdesnormer som ska följas, medan
några är så kallade målsättningsnormer som ska
eftersträvas. Normerna baseras huvudsakligen
på krav i EU-direktiv.
Kontrollen sker främst i form av mätning och
modellering. Mätningar sker främst i Visby
där den mesta trafiken finns. Som referens
för övriga Gotland används en mätstation för
Hoburgen, längst ner på Gotlands södra udde.
Luftkvalitén på Gotland är generellt sett bra.
Endast miljökvalitetsnormen för partiklar
(PM10 - partiklar mindre än tio mikrometer)
överskrider det godkända gränsvärdet.
Samtliga övriga mätta parametrar har legat
under uppsatta gränsvärden. Det finns många
olika källor till partiklar i luften, både från
naturliga källor och från mänsklig påverkan.
Naturliga källor kan vara damm och havssalt.
De vanligaste orsakerna till höga partikelhalter
i gatumiljö i tätorter kan däremot härledas
till slitage av vägbeläggning, bromsar, däck
och vägsand. Framför allt är det risk för höga
halter under vårvintern, där vägbanorna på
Gotland inte saltas och det därför är vanligt
med dubbade däck, samtidigt som väglaget är
is- och snöfritt.
Efter en rad årliga mätningar har ett
åtgärdsprogram tagits fram för att
minska mängden partiklar i luften i Visby.
Åtgärdsprogrammet har varit ute på remiss
under 2018.
Kvävedioxid
Kvävedioxid och kvävemonoxid bildas vid
all slags förbränning och orsakar bland annat
försurning, övergödning och marknära ozon.
Sedan mätningarna av kvävedioxid började har
halterna minskat med närmare 50 %. Enligt
miljökvalitetsnormen får inte medelvärdet för
ett år överstiga 40 mikrogram/m3 I Visby
ligger värdet på ca 6-8 mikrogram/m3, medan
det vid Hoburgen är ca 4-5 mikrogram/m3
Svaveldioxid
När svaveldioxid kommer i kontakt
med luft oxideras det till svavelsyra som
försurar mark och vatten. Halterna av
svaveldioxid har minskat betydligt sedan
mätningarna påbörjades i slutet av 1970-talet.
Minskningen är framför allt ett resultat av
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att vi slutat använda högsvavlig olja. Enligt
miljökvalitetsnormen får inte dygnsmedelvärdet
överstiga 100 mikrogram/m3. Under hela
2000-talet har uppmätta halter i Visby varit
mellan 0,8-2,5 mikrogram/m3. Vid Hoburgen
är halterna något högre.
3.4.1 Programmets påverkan på
miljökvalitetsnormen

Några mätningar eller moduleringar för
Klintehamn har inte genomförts i samband
med framtagandet av planprogrammet. Den
största utsläppskällan till framförallt PM10 och
kvävedioxid är biltrafik. I Klintehamn torde de
mest trafikerade vägarna vara länsväg 140/141
tillsammans med Verkstadsgatan. Utifrån att
använda de uppmätta halterna i Visby som
referens bedöms det inte finnas ett behov
av att särskilt utreda luftmiljösituationen i
Klintehamn.
De åtgärder som föreslås syftar till stor del till
att främja gång- och cykel tillsammans med
en mer ändamålsenlig användning av gröna
impedimentsytor. Åtgärder som sammantaget
bedöms ha en positiv inverkan på luftmiljön.
Åtgärdsförslag som rör infrastruktur torde
medföra såväl sänkta hastigheter som ett
allmänt minskat behov av bilkörning vilket
medverkar till denna bedömning.
I Klintehamns hamn finns en
kalkstenshantering vilken sannolikt utgör
en källa till främst PM10. Hamnens tillstånd
att utöva störningsbenägen verksamhet som
t.ex. dammade kalkhantering prövas i en
separat miljötillståndsprocess och hanteras
inte närmare här. Programmet föreslår att
en ny detaljplan tas fram för hamnområdet.
I kommande planprocess kan det finnas skäl
att närmare studera effekterna från hamnens
verksamhet och eventuella åtgärder för att
lindra verksamhetens påverkan på närmiljön
däri föreslås eller fastställs.
3.5 Buller

Buller är enkelt uttryckt oönskad ljud, som
upplevs störande och helst undviks. Buller
påverkar hälsa och välbefinnande och hamnar
högt på listan över allvarligare störningar i
samhället.
Negativa effekter av buller kan vara
sömnsvårigheter, stress, förhöjt blodtryck.
Problem att kommunicera, minskad
koncentrationsförmåga samt hörselskador.
Den fysiska planeringen ska minimera risken

för framtida konflikter och störningar. Inom
programområdet finns det ett antal bullerkällor.
I dagsläget pågår en riksintresseprecisering
av hamnen i Klintehamn och programmet
avvaktar den kommande bullerutredningen
gällande hamnens verksamhet och eventuella
bullerstörningar. Därför redovisas enbart
underlag för trafikbuller i detta avsnitt.
3.5.1 Riktvärden för trafikbuller

För beskrivning av ljud vars styrka är konstant
i tiden används ofta ljudnivå decibel med
förkortningen dB(A). Detta störningsmått kan
direkt mätas med en ljudnivåmätare. I Sverige
används två störningsmått för trafikbuller;
ekvivalent respektive maximal ljudnivå.
Med ekvivalent ljudnivå avses en form av
medelljudnivåunder en given tidsperiod, i de
flesta fall ett dygn. Den maximala ljudnivån
är den högsta förekommande ljudnivån under
exempelvis en fordonspassage.

Exempel på ljudtrycksnivåer
Luftljud är ljud som transporteras genom
luften från bullerkällan till mottagarens öra.
När vi till vardags talar om buller är det i
allmänhet ljudluft som avses. Enheten för
luftljud är i dagligt tal decibel (dB[A]).
Trafikverket har tagit fram riktlinjer för vad
som anses vara god eller i vissa fall godtagbar
miljö med hänsyn till buller. I tabellen nedan
redovisas dessa riktvärden avseende bostäder
och skolor.

De riktvärden som normalt inte bör
överskridas vid nybyggnad av bostäder eller
vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur är:
•
•
•
•

30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus
45 dBA maximalnivå utomhus nattetid
55 dBA ekvivalent utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i
anslutning till bostad.
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Trafikverkets åtgärdsnivåer längs befintlig
infrastruktur
Åtgärder ska utföras om åtgärdsnivåer ovan
överskrids. Vid genomförande av åtgärder ska
motsvarande riktvärden enligt tabellen nedan
eftersträvas.
För en mer utförlig beskrivning av riktvärdena
se Bilaga 4. Bullerutredning Klintehamn, Ramböll/
Trafikverket
Bullerutredning vägtrafik längs länsvägar
inom programområdet
En bullerutredning som genomförts i
samarbete med Trafikverket har utgjort
underlag för Program Klintehamn 2030.
Utredningen behandlar väg 140, 141 samt
delar av v 562 genom tätorten Klintehamn, se
sträckning. Ett framtidsscenario för år 2040 har
beräknats med dagens hastighetsgränser och
uppräknad trafik.

Beräkningsmetod
Trafikmängderna som används i
bullerutredningen har utgått från ett scenario
år 2040 enligt en modell som först utgår från
en uppräkning av trafikflödena och sedan
tar hänsyn till säsongsvariationer (se vidare
Bilaga XX Bullerutredning Klintehamn).För
delar av sträckan har ytterligare 200 lastbilar
lagts till för att hantera att en eventuell
verksamhetsutveckling inom området leder till
ökad lastbilstrafik.
På nästa sida redovisas bullerberäkningarna för
sträckan

Lokaltyp
eller områdestyp

Ekvivalent
ljudnivå,
utomhus

Ekvivalent
ljudnivå,
utomhus
på uteplats/
skolgård

Maximal
ljudnivå,
utomhus på
uteplats/
skolgård

Ekvivalent ljudnivå,
inomhus

Maximal
ljudnivå,
inomhus

Bostäder

55 dB(A)

55 dB(A)

70 dB(A)

30 dB(A)

45
dB(A)

55 dB(A)

70 dB(A)

70 dB(A)

45
dB(A)

60 dB(A)
Skolor och 55 dB(A)
undervisningsloka- 60 dB(A)
ler

Tabell 1. Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer från väg- och spårtrafik.
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Sträckning där bullerutredning har genomförts.

Bullerutredning ekvivalent ljudnivå, dygn, framtidsscenario 2040

Bullerutredning maximal ljudnivå, framtidsscenario 2040.
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4 Risk och sårbarhet
Genom att tidigt i den fysiska planeringen
identifiera olika risker, blir det lättare att minska
de negativa konsekvenserna för människor,
egendom och miljö. Riskidentifieringen görs
löpande genom en risk- och sårbarhetsanalys
för länet, där riskfaktorer såsom naturolyckor,
sjukdomsepidemier, olyckor och sårbar teknisk
infrastruktur.

2025 och Region Gotlands miljöprogram
antagit att klimatanpassning ska integreras
i samhällsplaneringen, att planeringen av
markanvändning och förvaltning ska bidra till
att ekosystemens förmåga att leverera olika
ekosystemtjänster bevaras och utvecklas,
ekosystemtjänster som är nödvändiga
för att kunna förebygga effekterna av
klimatförändringarna.

4.1 Klimatförändringarna utgör en stor
risk för samhällsutvecklingen

4.1.1 Effekter av klimatförändringarna

Klimatförändringarna, till följd av människans
påverkan på klimatet genom utsläpp och
destruktionen av ekosystem innebär ett konkret
hot mot människan fortlevnad. Förändringarna
medför en ökad risk för höjda havsnivåer
och mer frekvent förkommande extremt
väder med kraftigare stormar, perioder av
höga temperaturer och torka samt perioder
med ökad nederbörd och höga vattenflöden.
Konsekvenserna är en ökad risk för olyckor,
människor hälsa och säkerhet, påverkan på
grundvatten, livsmedelsproduktionen och
ekosystemen. Klimatanpassning är därför
en viktig del i den fysiska planeringen för
att hantera de risker och den sårbarhet
som klimatförändringarna medför. Region
Gotland har därför genom Vision Gotland

Effekterna av klimatförändringarna förutsägs
bli många och långtgående. De övergripande
förändringarna som sker är högre temperaturer,
ökad nederbörd, stigande havsnivåer och risker för
ras skred och erosion. Här kommer en kort
beskrivning av olika effekter som kommer av
dessa fyra förändringar.
Med höjda havsnivåer, ökad nederbörd med
konsekvensen av ökad mängd dagvatten
och flöden ökar risken för erosion och
översvämningar då mängden ytvattnet, som
annars rinner av marken ut i havet eller ner
i grundvattnet, inte kommer att rinna av i
samma utsträckning. Konsekvenser är bland
annat fuktskador på bebyggelse, försämring
av markens bärighet genom erosion med
rasolyckor som följd, men också påverkan
på lantbruket då marken periodvis blir

SKA BYTAS UT TILL KARTA MED KORREKTA
KONTURER FÖR UTVECKLINGSOMRÅDEN
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blötare med sämre skördar som följd. Höjda
havsnivåer kan också leda till att vattnet i
avloppsledningar pressas upp och orsaka
översvämningar med förorenat vatten.
Områden som ligger lågt, nära havskusten
och insjöar riskerar att drabbas särskilt hårt av
översvämningar till följd av höjda vattennivåer
och ökad nederbörd.

mer mark tas i anspråk för till exempel
livsmedelsförsörjningen för att kompensera för
förlorad produktion. De ekosystemtjänster som
människan beror av, bland annat de reglerande
tjänsterna, riskerar att gå förlorade och förvärra
konsekvenserna av klimatförändringarna
ytterligare.

Fler och kraftigare stormar innebär ytterligare
en ökad risk för erosion, ras och skador på
infrastruktur och bebyggelse, skog och mark.
Människor riskerar att skadas, i värsta fall dö
och skadorna på mark och bebyggelse kan
medföra stort lidande och höga kostnader för
enskilda och samhället.

4.2 Klimatanpassning i den fysiska
planeringen

I den fysiska planeringen behöver kommunerna
arbeta konsekvent med klimatanpassning.
Under planläggningsprocessen handlar det om
att under prövningen av markens lämplighet
för exploatering ta in underlag som visar om
marken är lämplig att bebygga med hänsyn till
Perioder med höga temperaturer kan medföra
klimatförändringarna. Det handlar också om
ökad risk för torka, bränder och påverkan
att stringent arbeta med förbyggande åtgärder
på jordbruket med ökat behov av bevattning
i den fysiska planeringen för att förebygga
för att upprätthålla livsmedelproduktionen.
konsekvenserna av klimatförändringarna.
Värmeböljor medför också en risk för
människors hälsa i form av ökad smittspridning Kommunerna behöver också arbeta med
en beredskapsplanering. En viktig del i
och ökad dödlighet bland sårbara grupper.
arbetet är vägledning och samarbete mellan
kommuner, Länsstyrelser, statliga verk,
På grund av ändrade klimatförhållanden
näringsliv och allmänhet. Som stöd för arbetet
och föroreningar påverkas ekosystemen
med klimatanpassning på kommunal nivå
och den biologiska mångfalden med
finns bland annat ”Klimatanpassning i fysisk
förändrade habitat, artsammansättningar
planering - vägledning från länsstyrelserna”. I den
och förflyttade vegetationszoner. Ytterligare
framgår hur klimatanpassning kan integreras i
påverkan på ekosystemen kan vara att
samhällsprocessen.
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4.2.1 Förutsättningar för klimatanpassning

För att kunna arbeta med klimatanpassning
krävs planeringsunderlag i form av
lågpunktskarteringar, dagvattenutredning
och prognoser för hur klimatet kommer att
förändras.
Även underlag som de geologiska
förutsättningarna har en påverkan på hur hårt
drabbad en plats blir av klimatförändringarna.
En tät markstruktur, som till exempel morän
och berg i dagen men även asfalterade ytor
medför att stora vattenmängder inte infiltreras
ner till marken utan i stället rinner ovanpå, med
följden att översvämningar skapas och med risk
för de konsekvenser det kan innebära. En mer
genomsläpplig jordart kan vara bättre på att
släppa igenom stora mängder vatten, men kan
också lättare erodera och orsaka risk för ras. En
kunskap om de geologiska förutsättningarna är
därför nödvändiga för att på ett konstruktivt
sätt arbeta med förbyggande åtgärder både vid
ny exploatering, men också vid åtgärder inom
det befintliga bebyggelsebeståndet.
Underlaget utgör ett stöd för att kunna
identifiera platser med särskild problematik,
men också vart det är lämpligt eller nödvändigt
med förebyggande insatser. I det förebyggande
arbetet spelar ekosystemtjänster en viktig
roll. Underlag behövs därför för att förstå
förutsättningarna för att ekosystemen ska
kunna stärkas. Underlaget skulle kunna vara i
form av naturinventeringar och kartläggning
av befintliga ekologiska samband och habitat
för att öka kunskapen om vad ekosystemen
behöver för att kunna fortsätta utvecklas.
Först då kan vi aktivt arbeta med att förbättra
förutsättningarna för ekosystemen och deras
möjlighet att leverera de ekosystemtjänster som
vi är beroende av.
SMHI har tagit fram en s.k. lågpunktskatering
för Gotlands län. Denna är tänkt att
underlätta arbetet med klimatanpassning inom
fysisk planering och beredskapsplanering.
Lågpunktskarteringen beskriver områden
på Gotland som potentiellt kan komma att
översvämmas vid kraftiga skyfall och beskriver
potentiella flödesvägar.
I länken kan man titta på vad som händer vid
olika havsnivåer.
https://gisapp.msb.se/apps/
oversvamningsportal/avancerade-kartor/
kustoversvamning.html
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4.3 Riktlinjer kopplade till
klimatanpassning i programförslaget

•
•

•

•

•

•

För att hantera ökad nederbörd och
översvämningar bör ny bebyggelse inte
placeras i områden med låga partier.
Befintliga flödesvägar bör också
bibehållas och utvecklas som en del i
ett dagvattensystem med fördröjning
och infiltrering av vatten till
grundvatten, men också för att hantera
100-års regn genom att hitta strategiska
platser för översvämningsdammar.
Växtlighet bör användas integrerat för
att minska risken för erosion och för att
bidra till att absorbera nederbörd och
höga vattennivåer. Arter bör väljas så
att de stödjer de ekosystem som finns
på plats för att stärka ekosystemens
förutsättningar att tillhandahålla de
ekosystemtjänster som behövs för att
klara klimatanpassningen.
Vid detaljplaneläggning ska alltid flöden
och dessa ekologiska samband utredas
i ett större område för att säkerställa
att åtgärderna inte bidrar till negativ
påverkan på varken ekosystemet
i sig, eller annat bebyggt område.
De utredningarna bör sen utgöra
planeringsunderlag.
I samband med framtida planläggning
och bygglov för ny bebyggelse och/
eller verksamhetsytor ska antagna
riktlinjer och strategier rörande
hållbar bebyggelseutveckling t.ex. för
kretslopp och VA (inklusive dagvatten)
utöver andra relevanta styrdokument
användas.
Vid exploatering och planläggning bör
förebyggande åtgärder genomföras, för
att hantera risken för översvämningar
och de konsekvenser de kan innebära.
Det kan innebära att integrera
grönstrukturer och flödesvägar med
lågpunkter som kan hjälpa genom
att leda bort och absorbera vattnet.
Grönstrukturer kan också bidra till
att motverka erosion. Ett annat sätt
kan vara att arbeta med fördämningar
för att hindra vattenmassor att
nå vissa landområden. Ytterligare
ett sätt är att undersöka lämpliga
grundläggningstekniker, som till
exempel pålning, för att undvika risken
för ras vid erosion. Som stöd kan
ytterligare utredningar göras under
detaljplanearbetet liksom tillämpning
av vägledningar, som till exempel
”Klimatanpassning i fysisk planering –

vägledning från länsstyrelserna” med
tillhörande checklista utgiven 2012 och
2016 av Länsstyrelserna.

•

Se mer: 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och
Blå värden.
4.3.1 Förslag på riktlinjer för
dagvattenhantering

Stora delar av Klintehamn ligger på
kalkberggrund och sand/grus. Denna typ av
mark är genomsläpplig och dagvatten snabbt
kan röra sig långa sträckor, vilket innebär
att eventuella föroreningar i dagvattnet
kan transporteras relativt snabbt. Under
Klintehamn ligger en grundvattenrecipient, till
vilken föroreningar riskerar att ledas.
•

•

•

•

•

För att undvika att förorena
grundvattnet rekommenderas att
dagvattnet renas innan det infiltreras
i marken. Att inte infiltrera dagvatten
i marken utan istället leda bort det
via ett ledningsnät till kustvattnen
kring Gotland innebär att en
mindre mängd dagvatten leds till
grundvattenmagasinen. Eftersom
vattenbrist är ett återkommande
problem på Gotland bör dagvatten
infiltreras i så stor utsträckning
som möjligt, men med hänsyn till
förhållandena i kalkberggrunden.
Eftersom sand och grus har en
högre genomsläpplighet än lera,
rekommenderas att framtida industrier
placeras ovanpå lera istället för på
sand/grus. På så sätt kan leran fungera
som en skyddande barriär mot
grundvattnet.
Dagvattnet från industriområden,
planerat centrumområde och större
parkeringsytor skall renas innan
avledning till recipient
Robbjäns å utgörs av ett
dikningsföretag och fungerar
samtidigt som en del i Klintehamns
dagvattensystem. Vid förändring
av till exempel åns sektion behöver
dikningsföretagets ägare konsulteras.
Instängda områden skall undvikas
eftersom dagvattnet vid skyfall behöver
ledas bort ytligt, exempelvis längs
vägar. Det är därför viktigt att hålla
befintliga välfungerande flödesvägar
öppna, samt skapa nya vid exploatering.
Plats behöver reserveras i planerna
för skyfallsstråk och höjdsättningen i
detaljplanen skall säkerställa avledning

längs gata.
I den fortsatta i planprocessen
rekommenderas att plats reserveras för
dagvattenanläggningar. Anläggningarna
ska placeras där det är lämpligt utifrån
höjdsättning, infiltrationsmöjlighet
m.m. som beskrivits ovan. Inga
infiltrationsanläggningar skall anläggas
där det är risk för att markföroreningar
förs med till grundvattnet.

Se mer: Bilaga 2 Dagvattenutredning Program
Klintehamn 2030
4.3.2 Riktlinje för nylokalisering av bebyggelse i
kustzonen

De riktlinjer för nylokalisering av
bostadsbebyggelse i kustzonen som
anges i översiktsplanen gäller även inom
programområdet:
•

•
•

•

Lägsta plushöjd för befintlig marknivå
vid ny etablering i kustzonen ska vara
+ 2 meter (RH2000), i avvaktan på
statliga direktiv.
Lokalt kan högre plushöjder krävas
beroende på dämningshöjder m m i det
aktuella området.
Lägre plushöjder kan godkännas för
mindre ”känsliga” byggnader och
anläggningar såsom camping, sjöbodar
och ekonomibyggnader.
I riskområden ska höjdinmätning av
befintliga nivåer på tomtplatsen utgöra
planeringsunderlag i bygglovsansökan.
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5

Riksintressen inom
programområdet
Riksintressen är geografiska områden som
har utpekats därför att de innehåller nationellt
viktiga värden och kvaliteter. Områden kan
vara av riksintresse för både bevarande och
exploatering men också för exempelvis
yrkesfiske. Begreppet riksintresse används
om två olika typer av områden. Dels större
områden som riksdagen beslutat om i
miljöbalkens fjärde kapitel och dels områden
som är riksintressen enligt miljöbalkens tredje
kapitel och där den ansvariga nationella
myndigheten har ett ansvar för att ange
anspråk.
Att ett område är av riksintresse enligt 4
kap. miljöbalken eller har pekats ut som ett
riksintresseanspråk enligt 3 kap. miljöbalken
kan för framtiden påverka förutsättningarna
för till exempel bygglov. Det är bara när någon
vill ändra markanvändningen, på ett sätt som
kräver ett rättsligt beslut, som ett riksintresse
får betydelse. Reglerna gäller inte pågående
markanvändning. Påtaglig skada är det centrala
begreppet vid avvägning mellan riksintressen
och andra intressen. Det är en sådan skada som
ska hindras.
I detta kapitel redovisas de riksintressen som
berörs av Program Klintehamn 2030.
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5.1 Riksintresse för naturvård 3 kap 6 §
Miljöbalken

Inom programområdet finns det två typer av
riksintresse för naturvården.
Bergrundsblottningar i Klinteområdet
Riksintresset består av 14 st utpekade
delområden (varav fyra finns inom
programområdet). Delområdena visar på
tidsavsnitt i den geologiska utvecklingen där
stora förändringar i miljön avspeglas. Vid
Klintebys finns unika böljeslagsmärken som
delvis blivit övertäckta av schaktmassor.
I området mellan Klintehamn och Djupvik
finns sammanlagt ett femtiotal lokaler som
är internationellt viktiga referenslokaler för
sedimentär berggrundsstratigrafi.
Områdena påverkas negativt av släntning,
jordtäckning och igenläggning av öppna diken.
Så tillgodoses riksintresset i planprogrammet
Bedömningen är att riksintresset inte påverkas
av programförslaget.
Kovik-Vivesholm-Varvsholm
Detta är en kuststräcka av mycket stort
geologiskt vetenskapligt intresse och lokal för
flera sällsynta växtarter. Området har höga
ornitologiska och botaniska värden.

Kovik-Vivesholm-Varvsholm utgör ett
flackt och blockbestrött kustparti, som
geologiskt kännetecknas av ovanligt utbildade
och ständigt föränderliga uddar. Floran är
intressant. På Vivesholm växer bland andra
salepsrot, honungsblomster och luddkrissla.
På Varvsholm finns rikligt med bland annat
vit skogslilja och göknycklar samt landets enda
lokal för strandvedel.
Här finns ett koncentrat av viktiga häckfåglar
utan motsvarighet på en så liten plats i länet.
Här har häckat eller häckar bland andra häger,
kentsk tärna, snatterand, skärfläcka, sydlig
kärrsnäppa och brushane. Området utgör
också en viktig rastplats för gäss och vadare.
Om vintrarna finns bland andra storskarv
och skärsnäppa på uddarna och upp till 2000
sjöfåglar i vikarna, vilket innebär att lokalen är
den tredje viktigaste i länet för övervintrande
sjöfågel.

en viktigutgångspunkt för en eventuell
exploatering. Vid fortsatt detaljplaneläggning
och/eller bygglovsprövning på Varvsholm
ska riksintresset särskilt beaktas. En
vidareutveckling av turistzonen innebär
möjligheter att förbättra tillgängligheten för
rekreation och naturupplevelser inte bara
på Varvsholm utan även till Vivesholm.
Bedömningen är att en hänsynsfull
exploatering inte skulle innebära en påtaglig
skada på riksintresset.
5.2 Riksintresse för kulturmiljövården 3
kap 6 § Miljöbalken

Inom programområdet finns det tre områden
som är av riksintresse för kulturmiljövården,
Klinte kyrka, Vivesholm och Koviks fiskeläge.
Gotlands medeltida kyrkomiljöer

De 92 medeltida kyrkorna och fyra
ödekyrkorna i sten från 1100-, 1200- och
1300-talen representerar romansk och gotisk
byggnadskonst med såväl västliga som östliga
influenser i ett komprimerat men påkostat
utförande sammanfört i en karaktäristisk
gotländsk byggnadsstil där arkitektur, sten- och
träskulptur, mural- och glasmåleri vittnar om
En förutsättning för bevarande av riksintressets mycket hög hantverksskicklighet. Kyrkorna är
värden är att markerna hålls öppna med
i det närmaste intakt bevarade med få tillägg
hjälp av en fortsatt naturvårdsinriktad
från senare århundraden. Till kyrkorna hör
betesdrift och skötsel av landskapselement.
kyrkogårdar med murar och stigluckor från
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att
samma tid, i vissa socknar finns kastaler,
områdets hydrologi skyddas mot dränering,
prästgårdsruiner mm. Intill många kyrkor står
vattenreglering, dämning och torvtäkt.
ståtliga prästgårdar, varav flera från medeltid
men ombyggda under 1700- och tidigt 1800-tal,
Berört kustavsnitt omfattas av strandskydd
en del med alla ekonomibyggnader bevarade.
100 m. Vivesholm är sedan 2017 även ett
Till de gotländska kyrkomiljöerna hör även
naturreservat. Området ingår i Länsstyrelsens
sockenmagasin, skolor, fattigstugor; byggnader
program för bevarande av natur- och
av betydande kulturhistoriskt värde.
kulturmiljövärden i odlingslandskapet och i
nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. Klinte kyrka är liksom övriga medeltida
kyrkor på Gotland klassat som riksintresse för
Så tillgodoses riksintresset i programförslaget
kulturmiljövården. Uppförandet påbörjades
under 1200-talet, men exempelvis tornet
Planförslaget anger inte någon exploatering
och sydportalen i gotisk stil, koret och
på Vivesholm eller i Kovik. En utveckling
glasmålningar är från 1300-talet. Invändigt
av turistisk verksamhet på Varvsholm
finns kalkmålningar från samma tid.
föreslås i anslutning till befintliga
Altaruppsats från 1643 och en dopfunt från
verksamheter. Planförslaget föreslår även ett
1647. Det ståtliga triumfkrucifixet är från
utredningsområde för bostadsbebyggelse
1400-talet och på altaret står ett litet krucifix
på Varvsholm, där fördjupade utredningar
från 1977 gjort av Klintekonstären Staffan
inom detaljplaneprocess rörande exempelvis
Rosvall.
markförutsättningar, natur och kulturvärden,
klimatanpassningsåtgärder och hänsyn till
Så tillgodoses riksintresset i programförslaget
förekommande riksintressen får utröna i
vilken omfattning detta skulle vara möjligt.
Bedömningen är att programförslaget inte
En översiktlig dagvattenutredning har
påverkar riksintresset.
tagits fram för planområdet vilket ska vara
Vivesholm består av en betad havsstrandäng.
Här växer stagg, gulkämpar, smultronklöver,
majviva, trift, vildlin, sumpgentiana och
kustarun. Vanliga vegetationstyper är torräng
av fårsvingeltyp samt övre landstrandvegetation
av salttåg/rödsvingel-typ.
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till en allvarlig fara för all sjöfart på Östersjön.
För att stävja deras verksamhet ingrep Tyska
Orden år 1398 med en flotta på 84 fartyg,
4000 man och 400 hästar. Truppen landsattes i
Västergarn och de intog snart Landescrona och
brände det till grunden.
Vivesholm har även en senare historia, bland
annat i samband med det slutliga svenska
övertagandet av Gotland från Danmark 1676.
I samband med ett krig mot Ryssland år 1710
sattes anläggningen åter i stånd. Den gick då
under namnet Redutten Stålhatt. Därefter har
anläggningen fallit i glömska och spelat ut sin
roll.

Klinte kyrka vy från Klinteberget
Vivesholm
Under 1300-talet lät Hertig Erik av
Mecklenburg anlägga ett fäste i samarbetade
då med de så kallade Vitaliebröderna på
Vivesholm. Det kallades för Landescrona. För
Vitaliebröderna spelade Gotland en viktig roll
som bas i samband med deras kapningar av
skepp i Östersjön. Deras kapningar blev till slut
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Det är en vetenskapligt intressant
befästningsmiljö, där borgen ”Landescrone”
som ursprungligen anlades på 1300-talet,
och senare under 1700-talet byggdes om
till skans under namnet redutten ”Stålhatt”.
I riksintresset ingår även lämningar efter
Sågholmens sågverksindustri från 1600-talet.
Kartan från 1700-talet visar att ännu vid
den här tiden var Vivesholm en ö. Utanför
Vivesholm ligger Sågholmen, på vilken
lantmätaren markerat en vindsåg. Den blå
linjen markerar nuvarande avgränsning av
riksintresset och med violett streckad linje är
den ur historisk synvinkel föreslagna. Den

överensstämmer väl med tidigare avgränsning,
förutom i öster, där en mindre ö bör ingå i
riksintresset.
Riksintressepreciseringen av miljön anger
följande:

är vägledande vid kommande planering
och planläggning. Bedömningen är
att riksintressena därmed tillgodoses i
programförslaget.

Motivering:

Gotländska fiskelägen

Riksintresset utgörs av en borg- och skansmiljö
med anläggningar för försvar vilket speglar en
viktig kustförsvarsanläggning på Gotland från
1300- till 1700-talet.

Fiskelägen i gotländsk tradition, ofta med
rötter i förhistoriska hamnlägen, bestående
av bodar från 1600- till 1900-talet, byggda för
redskapsförvaring och tillfällig övernattning
för det husbehovsfiske som Gotlands bönder
fordom bedrev då alla hade tillgång till
stranden.

Uttryck:
Medeltida rektangulär borganläggning
från 1300-talet omgiven av vallgravar.
Samtida bebyggelselämningar i form av
bland annat bakstuga och smedja söder om
borganläggningen, ytterligare vallgravar
längre söderut. Viken mellan Vivesholm och
Sågholmen samt Räveln med omkringliggande
vattenområde som har varit uppankringsplatser
för skepp. På den västra vallanläggningen finns
spår från 1700-talet i form av avplaningar för
uppställning av kanoner.
Så tillgodoses riksintresset i programförslaget
De förslag och förhållningssätt som redovisas
i programförslaget bedöms inte innebära
någon påtaglig skada på riksintresset för
kulturmiljövården. Byggnadsnämnden har
även antagit ett kulturmiljöprogram med
tillhörande digital karta över de högst värderade
kulturmiljöerna. Detta kulturmiljöprogram
används som planeringsunderlag och

Fiskelägena är inbördes olika, med oftast
träbodar på västra och norra Gotland och
stenbodar på östra och södra Gotland. De
äldsta bodarna är byggda i skiftesverk eller
knuttimring med gavelingång och faltak,
de något yngre i sten med flistak på södra
Gotland, de yngsta i resvirke med spån- eller
papptak. Till fiskelägena hör båtlänningar
eller bryggor, gistgårdar/braidningar för
nättorkning, lysstänger, fiskrökar mm. Kovik i
Sanda är ett av flera utpekade fiskelägen.
Så tillgodoses riksintresset i programförslaget
De förslag och förhållningssätt som redovisas
i programförslaget bedöms inte innebära
någon påtaglig skada på riksintresset för
kulturmiljövården
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5.3 Riksintresse för friluftsliv 3 kap 6 §
Miljöbalken

Utgångspunkten för att ett område ska
bedömas som riksintresse för friluftslivet är att
området har så stora friluftsvärden på grund
av särskilda natur- och/eller kulturkvaliteter
och tillgänglighet för allmänheten, att det
är eller kan bli attraktivt för besökare från
hela eller en stor del av landet eller utlandet,
det vill säga det utgör ett turistiskt intresse.
Gotlands kust har stor utvecklingspotential ur
friluftssynpunkt. I dagsläget finns få officiella
vandringsleder som är uppmärkta längs kusten.
Beskrivningar av vandringar finns i broschyrer
och böcker framtagna genom privata initiativ.
Genom markerade leder, gärna sammanhållna,
byggande av vindskydd och iordningsställda
lägerplatser skulle kusten kunna bli ett än mer
välbesökt friluftsmål som skulle locka vandrare
från både Sverige och andra länder, även under
höst och vår.
FI 04 Gotlandskusten
Gotlandskusten utgörs till stora delar av
orörd och omväxlande natur med mycket
goda möjligheter till ett varierat friluftsliv.
Här finns bland annat många områden med
en rik och varierad flora och fauna och fina
badstränder. Gotlandskusten lämpar sig mycket
väl för vandring, strövande och promenader
och vattenområdet för kanotpaddling och
fritidsfiske.
I beskrivningar av vandringstips på Gotland
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framhävs framför allt kustens fina stigar och
vägar med storslagna vyer och klintar. Ett
flertal kuststräckor finns beskrivna i olika
vandringsböcker. Vandring bedrivs i både
organiserad form i grupper längs kusten men
också genom kompisgäng eller ensamma
vandrare som lockas av den storslagna utsikten.
Jämfört med många andra kuststräckor är
Gotlands kust mycket tillgänglig tack vare de
många vägar som går ner till stranden men
också som löper längs stranden. Strandnära
bebyggelse finns på många håll men stora
delar av stranden är inte exploaterad vilket är
mycket värdefullt ur friluftssynpunkt. Många
matställen och övernattningsmöjligheter ligger
också utspridda längs kusten vilket gör kusten
attraktiv för dagsvandrare.
Kajaking är populärt och Gotlandskusten
är speciell eftersom skärgård saknas (med
undantag av området utanför Slite). Även
om kusten är exponerad för vind och vågor
på grund av avsaknaden av skyddande öar,
finns alltid lä att hitta längs någon kuststräcka
eftersom Gotland har kust i alla vädersträck.
Paddling längs orörd klintkust i solnedgång kan
vara en av sommarens absoluta höjdpunkter
för friluftsintresserade. Det finns ett 20tal gästhamnar Gotlands kust; däribland i
Klintehamn.
Många fina fågellokaler finns längs kusten som
också är kända nationellt bland ornitologer.

Fritidsfisket på Gotland är populärt. Turister
från många olika länder kommer för att prova
havsöringsfiske längs den gotländska kusten.
Längs Gotlandskusten finns också många
gamla och välbevarade fiskelägen med ett högt
kulturhistoriskt besöksvärde.
På ett flertal platser längs kusten kan man boka
långa eller korta turer till häst eller till fots.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av
områdets värden:
Största hoten mot friluftsintressena är alltför
hård exploatering på och i anslutning till
stränderna. Bebyggelse alltför nära stranden
med risk för privatiseringar av stränderna i
form av staket och andra anordningar hämmar
framför allt det rörliga friluftslivet längs
kuststräckorna. Stigar som ofta löper längs med
stränderna måste få behålla sin ”småskalighet”
för att friluftslivet inte ska hämmas. Detta gäller
även de obebyggda partier (”gröna” stråk)
som löper ner mot stränderna och som gör
att stränderna är lättåtkomliga. Många vägar
som går ner mot och längs med stränderna är
i dagsläget öppna, skulle många vägar förses
med bom eller vägarna sluta att underhållas
skulle stränderna bli mindre lättåtkomliga.
Området påverkas negativt av ytterligare
täktverksamhet, kalhuggning, terrängkörning
samt av om fågellivet störs under framförallt
häckningstid i känsliga områdena. Mindre
täktverksamhet finns strandnära i form av
husbehovstäkter. Så länge täkterna är i mindre
omfattning hotas inte friluftslivet men om
större mängder grus tas ut påverkar detta lokalt
friluftslivsupplevelsen märkbart.
Mycket av de natur- och upplevelsevärden som
finns längs kusten är beroende av att ängarna
hålls i hävd genom traditionell ängsskötsel. Det
är därför viktigt med fortsatt jordbruk med
åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och
skötsel av landskapselement, restaurering av
igenvuxna ängar och naturbetesmarker.
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver
att områdets hydrologi skyddas mot
dränering, vattenreglering, dämning och
torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar
på fastmarksholmar och i kantzoner kan
skada naturvärdena och därigenom även
friluftsvärdena.

fall annat riksintresseområde ansluter till
strandområdet. Vissa aktiviteter som t.ex.
fritidsfiske, kajakpaddling och bad sker ute i
vattnet och det är viktigt att vattenområdena
innefattas i riksintresset. Avgränsning ut i havet
är densamma som strandskyddet (100-300 m ut
från land) med undantag för vissa vikar.
Riksintresset är uppdelat i fem delområden.
Planförslaget berörs av två av dem, NäsKlintehamn och Klintehamn-Visby.
Delområde FI04 D. Klintehamn-Visby
Varvsholm-Vivesholm-Kovik. Kuststräckan
är av mycket stort geologiskt vetenskapligt
intresse. Lokal för flera sällsynta växtarter.
Flackt och blockbestrött kustparti, som
geologiskt kännetecknas av ovanligt
utbildade och ständigt föränderliga uddar.
Dessa utgörs sannolikt ursprungligen av
isälvsbildningar, som starkt svallats och erhållit
ett mycket flikigt utseende med förekomst
av strandsporrar. Floran är också intressant.
Här finns ett koncentrat av viktiga häckfåglar
utan motsvarighet på en så liten plats i länet.
Vid Björkhage S Varbos, finns campingplats,
badplats m.m. På Sandbovikens västsida har
uppförts ett fågeltorn. Vivesholm består av en
betad havsstrandäng. Småbåtshamn/gästhamn
i Klintehamn.
Delområde FI04 C. Näs-Klintehamn
Delar av detta delområde finns inom
programmets avgränsning. I preciseringen för
delområdet finns dock inget specifikt angivet
för Klintehamns kustavsnitt.
Så tillgodoses riksintresset i programförslaget
Klinteviken, Varvsholm, Vivesholm och kusten
i övrigt inom programområdet är av mycket
stor betydelse för boende i och besökare till
Klintehamn. Programmet föreslår en rad
utvecklingsmöjligheter för att förstärka och
utveckla tillgängligheten till dessa kustnära
områden. I programförslaget redovisas även
en framtida led för paddling längs kusten.
Bedömningen är att programmet därmed
bidrar till att värdena för friluftslivet bibehålls
och utvecklas.

Områdets avgränsning:
Avgränsningen på land går ca 500 m från
strandlinjen längs hela Gotlands kust utom
för de delar där naturreservat och i vissa
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5.4 Riksintresse för sjöfarten 3 kap 8 §
Miljöbalken

Trafikverket och Sjöfartsverket samverkar i
hanteringen av ärenden som rör sjöfart enligt
plan- och bygglagen och miljöbalken.
Trafikverket och Sjöfartsverket har båda
ansvar för sjöfartsfrågor. Trafikverket ansvarar
för den strategiska infrastrukturplaneringen
i samråd med Sjöfartsverket. Sjöfartsverket
har det operativa ansvaret för tillgänglighet,
framkomlighet och säkerhet till sjöss.
Farled
•

Klintehamn angöring-Klintehamn

Riksintresset utgörs av en 200 m buffert från
farledens mittlinje på vardera sidan. Allmän
farled. 65 skyddshöjd, 6 m skyddsdjup. Även
ensmärken placerade på Varvsholm ingår i
detta riksintresse.
Farledsklass 1. Reviderades 2010-03-01.
Hamn
Riksintresset utgörs av Klintehamns hamn.
Idag redovisas endast att det utgörs av en
allmän hamn och bulkhamn. Riksintresset
tillkom 2010 och för närvarande pågår en
precisering av riksintresset. Trafikverket är
ansvarig myndighet och arbetet beräknas vara
färdigt under 2019.
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Så tillgodoses riksintresset i programförslaget
Klintehamns hamn är idag regionens största
godshamn och är av stor betydelse för Gotland
som helhet. Programförslaget föreslår att
hamnområdet bör detaljplaneläggas för att
säkra hamnens funktion som godstrafikhamn.
För boende och besökare till Klintehamn är
delar av hamnen även ett viktigt besöksmål.
Därför föreslår även förslaget en utveckling av
främst infrastrukturen till den norra piren för
att förbättra tillgängligheten till och på området
för oskyddade trafikanter. Bedömningen är
att riksintressena för sjöfarten tillgodoses i
programförslaget.
5.5 Riksintresse för totalförsvaret 3 kap 9
§ Miljöbalken

Mark- och vattenområden som har betydelse
för totalförsvaret skall så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
motverka totalförsvarets intressen. Områden
som är av riksintresse på grund av att de
behövs för totalförsvarets anläggningar skall
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna.
Inom programområdet finns det två typer av
påverkansområden samt ett stoppområde för
höga objekt.

Påverkansområden
För områden som berörs av
omgivningspåverkan av den militära
verksamheten redovisas påverkansområden
där Försvarsmakten genom granskning av
planer och bygglovsansökningar måste kunna
säkerställa att ny bebyggelse eller andra
åtgärder inte innebär risk för påtaglig skada
på riksintresset eller område av betydelse för
totalförsvarets militära del. Granskningen
utgår från influensfaktorer som har betydelse
för bedömningen av påverkan i varje
enskilt fall. Exempel på influensfaktorer är
buller, luftturbulens, fysiska/skymmande
hinder, flyghinder och elektromagnetisk
störning. Inom programområdet finns
MSA – påverkansområden för luftrum samt
Väderradar – påverkansområde med särskilt
behov av hinderfrihet.
Stoppområde för höga objekt
Särskilt utpekat område där inga nya höga
objekt kan uppföras utan att påtaglig skada på
riksintresset uppstår. Hela Sveriges yta utgör
samrådsmöte för höga objekt. Försvarsmakten
ämnar yttra sig över alla ärenden som rör
objekt högre än 20 m utanför och högre än 45
m inom sammanhållen bebyggelse.
Så tillgodoses riksintresset

varje enskilt ärende. Bedömningen är att
programförslaget tillgodoser riksintresset.
5.6 Riksintressen enligt 4 kap Miljöbalken

I miljöbalkens fjärde kapitel finns de särskilda
hushållningsbestämmelserna. Dessa omfattar
ett stort antal större markområden som i sin
helhet är av riksintresse med hänsyn till sina
höga natur- och kulturvärden. De utpekade
områdena är angivna direkt i lagtexten.
Bestämmelserna i detta kapitel i miljöbalken
utgör dock inget hinder för utveckling
av befintliga tätorter eller av det lokala
näringslivet, för anläggningar som behövs för
totalförsvaret och utvinning av fyndigheter
av ämnen och material inom områden av
riksintresse enligt 3 kap 7 § MB, om det finns
särskilda skäl.
Nedan redovisas de riksintressen enligt 4 kap
MB som utpekats inom programområdet.
Hela Gotland omfattas av bestämmelserna
i 4 kap 2 § MB
Vid bedömning av påverkan på natur- och
kulturmiljöer vid prövning av tillåtligheten
av exploateringsföretag eller andra ingrepp
i miljön på Gotland, skall enligt 2§ i
hushållningsbestämmelserna turismens och
friluftslivets intressen särskilt beaktas.

Vid en eventuell detaljplaneläggning kommer
Totalförsvaret remitteras för att yttra sig vid
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Riksintresse för högexploaterad kust 4 kap
4§ MB , Gotlands kust
Varvsholm och Vivesholm omfattas av
riksintresset för högexploaterad kust. Inom
detta område får fritidsbebyggelse endast
komma tillstånd i form av kompletteringar
till befintlig bebyggelse. Om det finns
särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse
komma till stånd, företrädesvis sådan som
tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller
avser enkla fritidshus i närheten till de stora
tätortsregionerna.
Så tillgodoses riksintresset i programförslaget
Varvsholm är utpekat som turistzon i regionens
översiktsplan Bygg Gotland. Planförslaget har
preciserat detta ytterligare genom att redovisa
inom vilket område en utveckling av turistisk
verksamhet kan ske (utveckling av befintliga
anläggningar). Planförslaget föreslår även
ett utredningsområde för bostadsbebyggelse
på Varvsholm, där fördjupade utredningar
inom detaljplaneprocess rörande exempelvis
markförutsättningar, natur och kulturvärden,
klimatanpassningsåtgärder och hänsyn till
förekommande riksintressen får utröna
i vilken omfattning detta skulle vara
möjligt. Bedömningen är att en hänsynsfull
exploatering inte skulle innebära en påtaglig
skada på riksintressena.
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6

Miljökvalitetsmål

Det övergripande målet i den nationella
miljöpolitiken är att till nästa generation
kunna lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta. Det innebär att
påverkan på miljön ska ha reducerats till nivåer
som är långsiktigt hållbara. Riksdagen har
genom de sexton nationella miljökvalitetsmålen
preciserat den kvalitet eller det tillstånd i miljön
som ska uppnås. Målen har brutits ned både till
regional och till lokal nivå. Miljökvalitetsmålen
är inte juridiskt bindande.
Inom Region Gotland har en rad styrdokument
tagits fram i syfte att öka sannolikheten
att kunna uppnå en god miljökvalitet
och säkerställa den även in i framtiden.
Regionens översiktsplan sammanfattar
regionens intentioner avseende hur mark- och
vattenområden i regionen bör användas för att
på lämpligast sätt stödja regionens strävanden
och målsättningar inom olika områden. Det
är inte ett juridiskt bindande dokument, men
om regionens eller andra myndigheters beslut
avviker från översiktsplanen ska motiven för
denna avvikelse framgå av beslutet. Förutom
översiktsplan har regionen ett flertal andra
styrdokument som ytterligare specificerar
riktlinjer för olika aspekter inom fysisk
planering. Region Gotland har bland annat en
energiplan 2010-2020, en biogasstrategi och
handlingsplan 2014-2019, ett miljöprogram
2015-2020, en kretsloppsstrategi, VA-strategi,
VA-Plan, ett trafikförsörjningsprogram, en
cykelplan 2010-2025, stadsodlingsstrategi samt
en strategi för lekplatser och utegym. Alla
dessa styrdokument ligger till grund för hur
programmet för Klintehamn utformas.
I översiktsplanen finns en uttalad intention
om att ny bebyggelse i huvudsak ska riktas
mot befintliga bebyggelsemiljöer och därmed
förstärka en mer samlad bebyggelse, nyttja
befintlig infrastruktur och undvika nya satelliter
av bostäder. Detta speglar sig i programmet.
En sådan intention kan ha positiv effekt på
minskningen av persontransporter och på
det sättet bidra till att miljömålen minskad

klimatpåverkan och frisk luft uppnås. Genom
ökat invånarantal i tätorten ökar möjligheten
till utökad kollektivtrafik. Programmet föreslår
också satsningar på gång- och cykelstråk som
kan motverka negativ klimatpåverkan och
bidra till friskare luft. De fyra övergripande
målen med tillhörande riktlinjer behandlar
samtliga tio preciseringar av miljömålet God
Bebyggd Miljö (Hållbar bebyggelsestruktur, Hållbar
samhällsplanering, Infrastruktur, Kollektivtrafik, gång
och cykel, Natur- och grönområden, Kulturvärden i
bebyggd miljö, God vardagsmiljö, Hälsa och säkerhet,
Hushållning av energi och naturresurser samt Hållbar
avfallshantering).Miljömålet God bebyggd miljö
bör påverkas positivt genom dessa föreslagna
satsningar, men även genom föreslagna
åtgärder för stärkt grön- och blåstruktur.
Miljömålen om skyddande ozonskikt och
naturlig försurning har liten relevans för
programmet eftersom det handlar om
att omhänderta ämnen som bryter ned
ozon snarare än fysisk planering samt för
att programmet inte kan styra utsläpp av
svaveldioxider, kväveoxider och ammoniak
som är det som skapar försurning. Svavelhalter
i bränsle har minskat kraftigt de senaste
decennierna och vi har därför uppnått detta
miljömål på Gotland. Till skillnad från större
delen av Sverige så ger Gotlands kalkrika
berggrund möjligheter att neutralisera
effekterna av det försurande nedfallet,
vilket gör att det inte finns några försurade
naturmiljöer.
För elektromagnetisk strålning anges i
översiktsplanen riktlinjer för närhet till
transformatorstationer etc. I övrigt hanteras
frågor inom miljömålet Säker strålmiljö på
detaljplanenivå.
Programmet uppmuntrar exploatörer till
användande av certifieringssystem för hållbart
byggande vilket skulle kunna leda till en positiv
utveckling inom miljömålet Giftfri miljö. Detta
är dock inte en fråga som programmet har
rådighet över. Ett byggande med miljöfarliga
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material skulle leda till en negativ påverkan på
måluppfyllelsen. Programmet beaktar problem
med kända markföroreningar och frågan
hanteras senare på detaljplanenivå.
Den nya VA-strategin med innehållande
dagvattenhandbok bör ha en positiv inverkan
på ekologisk och kemisk status i vattendrag
och hav. Inga sjöar berörs av programmet.
Även om programförslaget möjliggör att
antalet bostäder inom programområdet
kan öka, vilket teoretiskt sett kan medföra
att näringsbelastningen till havet ökar,
kommer de reella utsläppen med stor
sannolikhet inte öka på ett sätt som innebär
att möjligheten att uppnå god miljöstatus för
kustvatten försämras. Det beror på att ny
bebyggelse föreslås att i första hand ansluta
sig till den kommunala reningsanläggningen
där en modernisering och utveckling av
avloppsreningsverket pågår.
Enligt ställningstagande i regionens
översiktsplan ska inga våtmarker skadas genom
kommunala beslut och arealen våtmark på
Gotland ska inte minskas genom beslut om
ändrad markanvändning. Att programmet
föreslår en utredning av bostäder inom
område med våtmark på Varvsholm går emot
dessa riktlinjer. En eventuell exploatering
av våtmarken medför en negativ påverkan
på miljömålet myllrande våtmarker om
inte våtmarkens värden och funktioner
kompenseras.
Miljömålet levande skogar bedöms inte
påverkas negativt, då intentionen har varit att
minimera exploatering av jungfrulig mark och
att undvika exploatering av skog med höga
naturvärden.
I dagsläget minskar den biologiska
mångfalden på Gotland generellt liksom
förutsättningarna för odlingslandskapet att
leverera ekosystemtjänster. Programmet
bör dock inte direkt motverka miljömålet
Ett rikt odlingslandskap då det inte föreslår
ändrad markanvändning på förekommande
naturbetesmarker, slåtterängar eller småmiljöer
viktiga för flora och fauna. En mindre del
åkermark ianspråktas för bebyggelse, vilket kan
ses som en marginell påverkan på miljömålet.
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7

Planeringsunderlag

7.1 Översiktsplan

Region Gotlands översiktsplan Bygg
Gotland 2010-2025 antogs av dåvarande
kommunfullmäktige 2010 (KF 2010-0601 §79). Bygg Gotland pekar ut ett antal
serviceorter där fördjupade översiktsplaner
ska tas fram. Klintehamn är en sådan
serviceort. Översiktsplanens inriktning
är att nyetableringar ska underlättas och
stimuleras i dessa orter så att näringslivet,
servicefunktioner och kollektivtrafiken kan
utvecklas. De fördjupade översiktsplanerna
ska utifrån respektive orts bebyggelsestruktur,
karaktär och unika möjligheter analysera
lämplig bebyggelseutveckling, vattenoch avloppsutveckling, klimatfrågorna
och dess konsekvenser och föreslå
lämpliga utbyggnadsområden och
kompletteringsmöjligheter för nyetablering
av såväl industri, företag som bostäder.
Även områden som inte är lämpliga för ny
bebyggelse ska pekas ut. Utredning kring
gång- och cykelinfrastrukturen bör också
genomföras. Ett åtgärdsförslag ska vara en del
av insatserna för att höja ortens attraktivitet.
Sociotopkartering bör också användas som
planeringsunderlag. På översiktsplanens
plankarta har ett symboliskt område markerats
runt de utpekade serviceorterna. Detta omland
ska närmare avgränsas.
Klintehamn behandlas närmare i Delområde
väster där det exempelvis nämns att befintlig
turismnäring har utvecklingspotential.
Varvsholm pekas även ut som en turistzon i
översiktsplanen.
En sociotopkartering har genomförts i
Klintehamn 2011.
De intentioner som beskrivs i översiktsplanen
genomsyrar detta program för Klintehamn.
7.2 Detaljplaner

En detaljplan prövar och reglerar lämplig
användning för ett avgränsat område. Det
är bara kommunen som kan bestämma
om planläggning enligt det kommunala
planmonopolet. Det gäller till exempel både
när det ska byggas nytt och när bebyggelse
ska förändras eller bevaras. En detaljplan
redovisar allmänna platser, kvartersmark
och vattenområden och gränserna för dessa.
Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga
i enlighet med planen under en särskild angiven
genomförandetid, som är minst 5 och högst

15 år. Efter att genomförandetiden gått ut
fortsätter planen att gälla på samma sätt som
innan med den skillnaden att planen då kan
ersättas, ändras eller upphävas utan att berörda
kan ställa ersättningsanspråk för förlorade
rättigheter. Detaljplanen reglerar rättigheter
och skyldigheter, inte bara mellan markägarna
och samhället utan också markägarna emellan.
Planen är bindande vid prövning av lov.
Äldre planer som antagits innan plan- och
bygglagen ändrades 1987 är giltiga enligt planoch bygglagens övergångsbestämmelser. Det
innebär att äldre planer gäller som detaljplaner.
Eftersom äldre planer tillkommit under helt
andra förhållanden och med helt andra syften
än dagens planer och behandlar de därför inte
heller de frågeställningar och krav som ställs
i dagens planeringsprocess. Byggnadsplaner
reglerade bebyggelse utanför städerna medan
avstyckningsplaner oftast bara reglerar
fastighetsindelningar. Avstyckningsplaner
kan vara särskilt problematiska då de vid
bygglovsprövning ibland medger i stort sett
oreglerade byggrätter. Äldre planer tar heller
sällan hänsyn till markens lämplighet i fråga
om t.ex. vatten- och avlopp eller natur- och
kulturvärden.

Planer i Klintehamn
I stort sett hela Klintehamns samhälle
omfattas av någon form av planläggning. Inom
planprogrammets avgränsning finns ca 30
stycken gällande byggnads-, avstyckning- eller
detaljplaner inklusive ändringar från ca 1930
och framåt.
Byggnadsplan för Klintehamns samhälle
från 1936 reglerade nästan hela samhällets
nuvarande utbredning och markanvändning.
Planen är till stora delar genomförd och
många av de värden som skattas högt idag
– den förhållandevis gamla men brokiga
trähusbebyggelsen och de djupa gröna gårdarna
– springer från byggnadsplanens bestämmelser
kring volymer, fastighetsindelning och
gatudragning. Planen gäller fortfarande för
stora delar av Klintehamn.
Över tid har nya behov uppstått i samhället
och därmed behovet av att ändra i 1936 års
byggnadsplan. Under 1960-talet hade upplevde
Klintehamn en ekonomiskt stark utveckling
med nya verksamheter, bostadsområden
och centrumutveckling. Många planer från
tidseran hanterar konsekvenserna som
uppstod i kölvattnet av ändrade resvanor
när privatbilismen och lastbilstransporter
konkurrerade ut järnvägen som lades ner 1960.
Nedläggningen frigjorde ytor och byggnader
för ny användning för t.ex. bostäder. I
Klintehamn finns dock fortfarande äldre planer
som medger järnvägsändamål.
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Under 1980- och 90-talet var syftet med
planläggning i Klintehamn att möjliggöra för
ny infrastruktur genom den nya länsvägen
som skulle medföra minskade godstransporter
genom samhället. Man planlade även för fler
bostäder i Odvalds eller för ett tydligare och
mer stadslikt gaturum i centrala Klintehamn.
Gemensamt för de två sista planerna är att de
inte är fullt ut genomförda.
Sedan detaljplan infördes som
planeringsinstrument 1987 har det i
Klintehamn bara antagits ett fåtal nya planer.
Det rör sig främst om mindre ändringar av
användningsbestämmelser i äldre planer.

kunde sköta handeln med egna båtar.
Bebyggelsen expanderade och vid mitten av
1800-talet hade det utvecklats liten ”köping”,
mer urban än andra tätorter på Gotland
(förutom Visby). Idag utgör denna miljö en
intressant ålderdomlig bebyggelsemiljö främst
längs Norra Kustvägen. Då fanns repslageri,
urmakeri, sågverk, garveri, skomakeri,
kopparslageri, diversehandel, kall- och
varmbadhus, länsman och nybyggda skolor.

Den mer urbana utvecklingen fortsatte. 1879
sattes gatlyktor upp framför butikerna, 1896
anlades en stensatt trottoar längs Norra
Kustvägen och 1897 började järnvägen byggas.
Vid sekelskiftet 1900 var Klintehamn en
handels– och industriort med omkring 1000
7.3 Historisk tillbakablick
invånare! Industrin utgjordes framförallt av
Centrala Klintehamn kan idag upplevas
kvarnverksamhet, exportsnickeri och mekanisk
lite slitet, tomt och för en utomstående
verkstad. Här fanns ett femtontal handlare
sakna ett tydligt centrum. Intrycket är dock
däribland järnhandel, café, ölkafé, hattaffär,
inte riktigt rättvisande då det finns en stor
men också annan samhällsservice som
matbutik, kaféer, bibliotek, byggvaruhus samt
poststation, telefonstation, järnväg och badhus.
dagligvarubutiker i en omfattning som inte är
Bebyggelsen var fortfarande koncentrerad
alldeles vanligt på den svenska landsbygden
längs båda sidor av Norra och Södra kustvägen
idag. Sågverk, en livaktig mekanisk verkstad och och ca 300 meter österut längs Verkstadsgatan.
en expanderande hamn samt ett stort lokalt
engagemang för samhällsutvecklingsfrågor, ger Ännu i mitten av 1900-talet levde hälften av
socknens invånare av industri och hantverk
stabilitet och framtidstro på orten.
och omkring 200 personer var engagerade i
I Klintehamn finns kulturhistoriskt
handel. Trots en ökande befolkning i nybyggda
intressanta bebyggelsemiljöer representerade
villaområden norr och öster om idrottsplatsen
av Donnerska huset – nu Klintehamns
har handel och service därefter långsamt
bibliotek, Tullhuset, 1600-talsbyggnaderna
försvunnit. Biograf, köttvarubutik, post och
Björkqvistska gården och Bachérska huset
flera banker, tv- och radiohandel, hotell, skosamt en mängd fina skiftesverkshus. Med
järn- och klädaffärer, färghandel, tvätteri,
några mindre fiskelägen, den medeltida kyrkan damfrisering, bokhandel och ett par pubar har
och järnåldersgravfält, skeppssättningar
stängt igen. Även några större arbetsplatser
samt ett trettiotal förhistoriska husgrunder i
som Försäkringskassan och vårdföretaget
socknen finns sammantaget en fantastisk lokal
Hassela har lagts ner.
kulturmiljö åtkomlig för Klintehamns invånare
Trots den ovan beskrivna situationen finns det
inom ett litet avstånd.
med byggklara tomter och ett regionalt liksom
När Klinte socken fick rättigheter att handla
lokalt engagemang för en positiv utveckling,
med tyngre varor i mitten av 1600-talet
goda möjligheter att även fortsättningsvis
började utvecklingen mot ett regionalt viktigt
försvara Klintehamns ställning som en livaktig
samhälle med försörjningsbasen i handel med
ort med stora kulturvärden och god livsmiljö.
traditionella gotländska råvaror som kalk och
trä. På ”Stora Grundet” byggdes en kalkugn
1685 varifrån utskeppning av kalk gjordes
med fartyg som ankrade upp på redden.
Trots avsaknad av en byggd hamn blev den
betydelsefull för hela Gotland vilket bl.a. visade
sig då allt ek timmer från ön till Karl XIs flotta
skeppades därifrån.
I slutet av 1700-talet anlade entreprenören
J.N. Donner ett skeppsvarv vilket innebar ett
stort steg mot en dynamisk lokal ekonomi där
ett växande och självständigt köpmannaskrå
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7.4 Befolkning och demografi

År 2016 bodde det 1979 män och 1914
kvinnor i Klinte. Totalt 3893 personer.

Diagrammen nedan visar åldersfördelningen
för män och kvinnor, genomsnittsålder samt
befolkningsförändring.
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7.5 Näringsliv och sysselsättning

Förvärvsarbetande över 16-år med arbetsplats
i Klintehamn efter näringsgren och kön (år
2016)
Näringsgren
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Tillverkning och utvinning
Energi och miljö
Byggverksamhet
Handel
Transport
Hotell och restauranger
Information och kommunikation
Kreditinstitut och försäkringsbolag
Fastighetsverksamhet
Företagstjänster
Civila myndigheter och försvaret
Utbildning
Vård och omsorg
Personliga och kulturella tjänster m.m.
Okänd bransch
Samtliga näringsgrenar
därav anställda
därav företagare
därav företagare i eget AB
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Män

Kartorna redovisar in- och utpendlingen för
arbete Klinte socken 2016.

5
80
3
6
38
16
2
0
0
5
11
0
14
29
2
1
212
181
18
13

Kvinnor

0
14
0
3
35
3
3
0
6
1
10
0
75
90
8
2
250
226
20
4

Summa

5
94
3
9
73
19
5
0
6
6
21
0
89
119
10
3
462
407
38
17

7.6 Social service

Region Gotland har antagit en strategi för hur
det kommunala serviceutbudet fördelas över
ön. Programområdet tillhör ett av de utpekade
så kallade Närserviceområdena där den service
som ska vara allra närmast invånarna samlas.
Utgångspunkten för dessa serviceområden är
de större orterna med mer än 750 invånare.
Tabellen visar vilken service som närområdet
ska tillhandahålla:
När det gäller högstadium tillhör området
Visby- Mellersta Gotland
7.6.1 Skola

Klinte rektorsområde omfattar förskoleklass,
grundskola åk 1-9, skolbarnomsorg och den
särskilda undervisningsgruppen Hamnen.

1700-talsmiljön har restaurerats och är nu fritt
tillgängliga för bibliotekets besökare. Ett unikt
folkbibliotek!
7.6.2 Vårdcentral

Sedan 2017 drivs vårdcentral i privat regi av
Unicare Gotland i Klintehamn.
7.6.3 Klintevallen

Klintevallen är väl använd och är en
favoritplats för möten och föreningsaktiviteter.
Klintehamns idrottsklubb, KIK, som startade
år 1923, bedriver mycket verksamhet på
idrottsplatsen. Klubbens verksamhet spänner
över många åldrar från liten till stor i boule,
bordtennis, fotboll, gymnastik, innebandy och
pärk.

7.6.2 Bibliotek

Biblioteket i Donnerska huset i Klintehamn
är en unik miljö och inbjuder till goda samtal
och intressanta möten. En av inriktningarna
för biblioteket är att skapa ett berättarbibliotek
där det muntliga berättandet får ta plats och
utvecklas.
Huset och dess olika invånare och
verksamheter genom tiderna innehåller många
egna berättelser. Huset byggdes av Jacob Niclas
Donner på 1780-talet. Väggmålningar samt
övriga originalutsmyckningar i den vackra

Klintevallen

Klintehamns Bibliotek
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7.6.5 Kollektivtrafik

Region Gotland ansvarar såväl för landstingssom för de kommunala uppgifterna. Det
innebär att Regionen har ansvaret för all
samhällsfinansierad kollektivtrafik.
Linje 10, fungerar som stomlinje trafikerar
Klintehamn - Visby. Restid mellan Klintehamn
och Visby är ca 45 min. Både under vintern
och under sommaren är linje 10 den med flest
resenärer på Gotland. På sommaren står linje
10 för nästan en tredjedel av hela resandet. För
närvarande pågår arbetet med att ta fram ett
nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram.

resursprioriteringsordningen för regionens
vatten- och avloppsarbete fram till år 2030.
I Klintehamn finns även ett avloppsreningsverk
som är under om- och tillbyggnad där
kapaciteten utökas för att klara framtida
anslutningar. Avloppsreningsverket kräver
enligt gällande miljötillstånd en buffertzon
på 300 meter till bostäder. Att anlägga en
rötgasanläggning ingår i avloppsreningsverkets
miljötillstånd.
7.7.2 Dagvattenanläggningar

Den huvudsakliga dagvattenavrinningen i
centrala Klintehamn sker till Robbjänsån.
7.7 Teknisk infrastruktur
Dagvatten från Klintehamns gatunät och
takrännor avleds via ett antal dagvattenrör ner
i ån vidare till recipienten Klintehamnsviken.
7.7.1 Kommunalt vatten och avlopp
Vattendraget fungerar idag som samhällets
Samtliga fastigheter i centrala Klintehamn
primära dagvattenanläggning men är förutom
är anslutna till det allmänna Vatten- och
en teknisk anläggning först och främst ett
Avloppsnätet.
habitat för växter och djur. Förändrade
klimatförutsättningar kommer medföra
Vattenförsörjningen till Klintehamn är
flödestoppar som sannolikt överstiger
god. Alla föreslagna utvecklingsområden
dagvattenanläggningens nuvarande
i Klintehamn bedöms därför i dagsläget
kapacitet vilket medför risk för utsläpp
kunna försörjas med kommunalt VA.
av skadliga ämnen och skador på privat
Besöksnäringarna på Varvsholm är anslutna
och allmän egendom där Region Gotland,
till det kommunala VA-nätet. En utvecklad
i egenskap av ansvarig planeringsinstans
verksamhet på Varvsholm kommer sannolikt
att kräva att hela eller delar av VA-ledningsnätet och anläggningsägare, riskerar att bli
skadeståndsskyldigt.
dimensioneras upp. Förutsättningarna
behöver dock utredas närmare i samband
Övriga utpekade utvecklingsområden har
med planläggning. Åtgärder i VA-nätet för att
en avrinning som främst sker via befintliga
möjliggöra för en utvecklad besöksnäring på
diken eller dagvattenbrunnar ut i havet eller
Varvsholm bekostas av exploatören. För det
via direkt infiltration ner i grundvattnet.
föreslagna utredningsområdet för bostäder
Förutom översvämningsproblematik
vid Varbosåns mynning utreds lämplig vattenfinns det därför också en förhöjd risk för
och avloppslösning i samband med eventuell
läckage av skadliga ämnen som måste
planläggning.
hanteras vid planläggning. Särskilt vid
befintlig och planerad industriverksamhet
Nyetablering av bostäder och verksamheter
vid Robbjäns industriområde. Dagvatten
bör alltid förberedas för separering av
från Sicklingsområdet leds idag tillsammans
avloppsfraktioner i väntan på att det allmänna
med dagvatten från Robbjänsområdet via
ledningsnätet i framtiden byts ut och förses
dagvattenledningar/-brunnar direkt ut i
med dubbla ledningar.
Östersjön, vilket försvårar för måluppfyllnad av
Generellt sett är ledningsnätet i Klintehamn
miljökonsekvensnormer för vatten.
gammalt och i huvudsak bestående av
gjutjärnsrör. Sannolikt är dimensioneringen
av rören inte heller helt behovsenlig och
kommer i framtiden behöva bytas ut vart
eftersom. Det finns dock i dagsläget inga
planer på att uppgradera ledningsnätet, vilket
är kopplat till en begränsad budget och
behov av prioriteringar i arbetet med den
övergripande VA-försörjningen på Gotland.
Tekniska nämnden har under 2018 antagit
en ny VA-plan som anger den huvudsakliga
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7.7.3 Klintehamns hamn

Klintehamns hamn är idag regionens största
godshamn och är av stor betydelse för Gotland
som helhet. Klintehamns hamn är en så kallad
allmän hamn enligt beslut av Sjöfartsverket.
Den ska således vara öppen för allmän trafik
för att fylla ett allmänt samhällsintresse.
Klintehamns hamn har bedömts som
mest lämplig för hantering av gods inom
jordbruks- och skogssektorn. Viktiga lokala
näringar, däribland Gotlands största sågverk,
förlitar sig på en välfungerande godstrafik
för export av massaved och sågtimmer.
Klintehamn, tillsammans med Slite, har goda
förutsättningar för industriutveckling givet
den befintliga hamnverksamheten i respektive
ort samt den planerade omstruktureringen av
hamnverksamheten i Visby hamn.

Godsmängd för perioden 2012-2017.

Ett annat utvecklingsområde med
koppling till hamnens funktion är
besöksnäringen. Klintehamn utgör porten till
turistdestinationen Stora Karlsö beläget drygt
16 km från hamnen.
Klintehamns hamn ägs av Region Gotland
och förvaltas av Tekniska nämnden.
Förvaltningsuppdraget utförs i sin tur av
hamnavdelningen på Teknikförvaltningen.
Stuveriverksamheten bedrivs till huvuddel av
Gotlands Stuveri AB där Region Gotland äger
cirka 30 procent av bolaget. Hamnområdet är
idag inte detaljplanelagt i sin helhet.

Antal anlöp för perioden 2012-2017. Hamnen byggdes ut under perioden och från 2017 har större fartyg
kunnat tas emot.

Under 2017 stod spannmål för den största
exporten från hamnen, därefter flis och
massaved. Importen bestod till stor del av
gödning från utlandet och flis från Sverige.
Hamnen är av riksintresse
Sedan 2010 är Klintehamns hamn klassat
som riksintresse. För närvarande pågår en
riksintresseprecisering av Trafikverket.
Farleden till och från Klintehamn är
riksintresseklassad och av farledsklass 1. Till
farleden hör sjösäkerhetsanordningar (SSA)
som kräver utrymme samt utrymme för
eventuell ny utmärkning då sjöfarten utvecklas.

Farled av riksintresse
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Befintliga verksamheter inom
hamnområdet
Flisen
Gotlandsflis AB har sin anläggning precis
utanför hamnområdet, men man har också
ett sågverk och flisanläggning inne på
hamnområdet. Flisen skeppas ut via hamnen
men virket transporteras ut till anläggningen
utanför hamnområdet för lagring.
Lantmännen

Karlsötrafiken
Ifrån Klintehamn utgår trafiken till stora och
lilla Karlsö. Årligen reser ca 8.000 personer
med Karlsötrafiken.
Småbåtshamn
Fritidsbåtshamnen inrymmer drygt 50
platser. Här finn också gästbåtsplatser, vilka
administreras av båtklubben.

Lantmännen har en egen anläggning, som en
ö, mitt i hamnområdet. Här importeras och
exporteras i huvudsak gödning och spannmål.
Här finns även butiksförsäljning.

Specialgods

Stuveriverksamhet

Utskeppning av kalksten

Gotlands Stuveri AB hanterar förtöjningar och
losskastningar samt lastning och lossning av
gods.

Under hösten 2017 blev det klart att Svenska
mineral AB skulle börja lasta ut kalksten
från Klintehamn. I dagsläget betyder det
max 100 000 ton på årsbasis om hamnen
skall klara gränserna i miljötillståndet och
inte påverka övrig godshantering. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har godkänt en prövotid
under 2018.

Virkesmätning
En del av logistikytan används för
virkesmätning, dvs. mängdberäkning.
Vågstation
Hamnen har en vågstation vid infarten till
hamnområdet. Här vägs vikten på fordonen
som levererar spannmål till lantmännen in och
ut.
Sjöfartsverkets lotsverksamhet

Hamnens olika funktioner och
väsentlig infrastruktur i hamnen.
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Sjöfartsverket har en lotsbåtsplats i hamnen.
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I Klintehamn förekommer specialgods, i
första hand anländer vindkraftverk för vidare
transport till södra Gotland.

7.7.4 Vägnät

Vägnätet inom programområdet består av
statliga, kommunala och privata väghållare
enligt kartan. Samtliga vägar inom
programområdet är idag inte klassade.

7.8 Naturvärden

Klintehamn med omnejd är ett område rikt
på biologisk mångfald och naturupplevelser.
Här finns både närheten till strandängar och
biologiskt värdefulla vatten, lövängsrester,
grova gamla träd i park- och stadsmiljö,
betade skogar, gamla barrskogar, våtmarker,
enbuskmarker och större sammanhängande
skogar t.ex. vid Klinteberget.
Det saknas en rad uppgifter om lokaler för
sällsynta växter inom planområdet, då

100 och 300 meter. Inom programområdet
är strandskyddet 100 m. Reservatet utgör
ett större sammanhängande område med
höga upplevelsevärden som tillgodoser
friluftslivsbehov. I strandområden finns
även ofta mycket höga naturvärden. Inom
Gotlandskustens naturreservat är det bland
annat förbjudet att uppföra byggnad utan
tillstånd av länsstyrelsen. Tillståndskravet gäller
även byggnader som inte kräver bygglov eller
strandskyddsdispens.

databasen för Projekt Gotlands Flora ännu inte
har anpassats för överföring till Artportalen.
Detta måste beaktas i genomförandet av
föreslagna åtgärder och planprocesser.
7.8.1 Naturreservat

Inom programområdet finns det två
naturreservat; Vivesholm och Gotlandskustens
reservat. Vivesholm utgörs av ett av Gotlands
finaste strandängsområden präglat av en
lång kontinuitet av beteshävd. Både fågellivet
och floran är mycket rik. Naturreservatet
Gotlandskusten omfattar i stort sett hela den
strandskyddade delen av Gotlands kust och
har därmed en bredd som varierar mellan
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Varvsholm med utblick över naturreservatet Vivesholm
7.8.2 Nyckelbiotoper och biotopskydd

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket
höga naturvärden. De har en nyckelroll för
bevarandet av skogens hotade växter, svampar
och djur. Områden som inte uppfyller kraven
för att vara nyckelbiotop kan ändå vara viktiga
för den biologiska mångfalden. Skogsstyrelsen
klassificerar dessa som ”objekt med
naturvärden”. Inom programområdet finns
tio områden som är klassade av Skogsstyrelsen
som nyckelbiotop och fyra områden som
är klassade som naturvärde. Dessa är inte
lämpliga att exploatera eller påverka negativt
genom ändrad markanvändning.
För att bevara den biologiska mångfalden i
odlingslandskap är vissa småbiotoper strikt
skyddade, genom s.k. generellt biotopskydd.

Kända naturvärden i området
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Lagen om generellt biotopskydd gäller för
alléer, stenmurar (med en sida mot öppet
landskap), åkerholmar, öppna diken samt för
stenrösen och småvatten i jordbruksmark..
Det är förbjudet att bedriva verksamhet eller
utföra åtgärder som kan skada dessa miljöer
(t.ex. schaktning eller igenläggning av diken
etc.) och det krävs dispens vid eventuella
ingrepp. Det finns sex stycken kända alléer
inom programområdet samt ett flertal övriga
biotoper. Det har dock inte skett någon
noggrann inventering av biotoper som
omfattas av det generella biotopskyddet.
7.8.3 Våtmarker

Våtmarksarealen har minskat kraftigt på
Gotland liksom i övriga landet i och med
utdikningar. De våtmarker som finns kvar är
därför ytterst värdefulla. Våtmarker hyser arter
av växter och djur som är beroende av dessa
miljöer. Våtmarker är även värdefulla för att
de fångar upp näringsämnen och bidrar till
att våra sjöar och hav blir mindre belastade
liksom för att de fungerar som vattenmagasin
vilket jämnar ut vattenflöden och bidrar till
grundvattenbildning. Markavvattning kräver
tillstånd enligt 11 kap. 13 § miljöbalken.
På Gotland finns det även ett generellt
markavvattningsförbud, vilket innebär att det
även behövs dispens från detta. På Varvsholm

finns ett våtmarksområde, delvis bestående
av marin strandäng, som ingår som ett objekt
i Länsstyrelsens våtmarksinventering från
1997. På Varvsholm har ett flertal fridlysta
och rödlistade växter noterats, bl.a. rikligt
med vit skogslilja och göknycklar samt
landets enda lokal för strandvedel. Inom hela
programområdet finns ca 29 observationer
av fridlysta arter av kärlväxter, varav en stor
del är orkidéer. Restaurering och skötsel av
befintliga våtmarker kan beviljas ersättning från
Länsstyrelsen.

Vit Skogslilja, Varvsholm

7.8.4 Naturbetesmark och ängen

På Gotland minskade också ängsmarkerna
kraftigt under 1800-1900-talet. Idag återstår
bara ca en procent av den ursprungliga
ängsmarken. Trots detta har Gotland det i
särklass ängsrikaste landskapet i Sverige. Ängena
är en kvarleva av ett tidigare sätt att bedriva
jordbruk. Förr tog man inte vinterfoder till
boskapen från åkermark, utan höet bärgades
istället på stora oplöjda gräsmarker, som slogs
årligen. Den långa historien av ängshävd
har gjort att en mångfald av växter, djur
och svampar har kunnat finna sina livsrum i
ängsmarken. Vid Klinte kyrka finns t.ex. ett
gammalt änge (Klinte prästänge) som används
som betesmark idag. Det finns dock goda
chanser att arterna knutna till det forna bruket
kan leva vidare om ängsslåttern återupptas. I
änget finns också värdefulla högvuxna ekar,
askar och almar.
Rapporter från Jordbruksverkets ängs- och
betesmarksinventering finns på ett antal
platser inom programområdet. Bland annat
finns det ett par skogsbeten. Marksvamp- och
kärlväxtfloran i skogsbeten är generellt sett
rik och gynnas av djurens bete. Vedlevande
insekter och hänglavar gynnas av det luckiga
trädskiktet. Gotland har ett stort nationellt
ansvar för dessa skogar eftersom den största
arealen av landets skogsbetesmarker finns
här och utbredningen har minskat mycket de
senaste hundra åren.
Naturbetesmarker överlag, trädbeklädda
eller ej, har en mycket värdefull flora och
fauna och betesdjuren tjänar som viktiga
spridningsvektorer för växternas fröer.

Skogsbete
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7.8.5 Hav och vattendrag

Klinteviken är en grund havsvik omgärdad av
mäktiga bestånd med bladvass. Hela området är
mycket viktigt för havsöring och spelar stor roll
för artens fortlevnad i Östersjön. Klinteviken,
samt viken mellan Varvsholm och Vivesholm,
är fredningsområde för havsöringen 1
oktober – 31 december. Robbjänsån som
löper genom Klintehamns samhälle och ut i
Klinteviken är en plats för lekande havsöring
och flodnejonöga. Längs hela kuststräckan
från Klinteviken upp till Koviken finns
känsliga strand- och bottenområden. På ett
par områden växer kransalger. Många av
kransalgerna är känsliga för övergödning
och försvinner tidigt vid närsaltsbelastning i
både söt- och brackvatten. I brackvatten finns
kransalger främst i skyddade vikar. Vikarna
kring Varvsholm utgör också en viktig rastplats
för gäss och vadarfåglar. Om vintrarna finns
upp till 2000 sjöfåglar i vikarna, vilket innebär
att lokalen är den tredje viktigaste i länet för
övervintrande sjöfågel.

habitattyper – dessa är formellt skyddade
genom naturreservatets föreskrifter och
skötselplan.

Enbuskmarker
7.8.7 Alvarmarker

Klinteviken
7.8.6 Värdefulla naturtyper enligt EU:s
habitatdirektiv

I strandnära läge söder om hamnen finns
bevarandevärd enbuskmark enligt EU:s
habitatdirektiv. Buskbärande betesmarker är
viktiga för många djurarter genom det skydd
som buskarna erbjuder. Busksnår ger skydd åt
bobyggande fåglar, lä för vinden och skapar
ett varmare mikroklimat som gynnar många
insekter, grodor och kräldjur. En mosaik av
miljöer skapas dessutom vilket gynnar en
mångfald av arter.
I övrigt finns det inom planområdet
habitattyperna trädklädd betesmark,
kalkgräsmark, löväng, sten- och grusvallar,
driftvallar, laguner, kustnära permanenta
sanddyner, samt lövsumpskog och
havsstrandäng av Östersjötyp. På Vivesholm
finns ytterligare ett antal olika värdefulla
122
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Alvarmark är näringsfattiga och karga områden
med ett tunt lager växtlighet varvat med
kalkhällar, jord eller vittringsgrus. Alvarmark
utgör en mycket ovanlig naturtyp i världen och
den ingår därför i EU:s habitatdirektiv där den
är prioriterad för bevarande. Den sammantagna
arealen i världen ligger strax över 100 000
hektar.
På Gotland finns uppskattningsvis omkring
35 000 hektar alvarmark, varav bara en mindre
del är karterad. Det som visas i kartskiktet
”Alvarmark” i naturvärdeskartan är områden
som, baserat på sårbarhetskartan och till en
liten del av Länsstyrelsens flygbildstolkning, i
teorin skulle kunna innehålla alvarmark då de
har berggrund i dagen eller är överlagrade av
endast ett tunt jordtäcke (max 1m djupt).
Gå in på Artportalen.se för att se vilka arter som
rapporterats inom Klintehamn.

7.8.8 Tätortsnära grönområden med sociala
värden

Barkan
Detta grönområde har ett högt socialt
värde på grund av dess närhet till skola
och äldreboende. Skolan använder
området dagligen för promenad med de
yngre barnen. Tillgängligheten i området
kan sägas vara ganska hög då det ligger
precis intill samhället och för att det löper
ett 2,5 km långt elljusspår igenom det.
Intill Barkan finns också idrottsplatsen
som utgör en central punkt för barn och
ungas fritidsaktiviteter i Klintehamn.

bönderna i Klinte. I miten av 1800-talet
var området kalt, hårt betat och utan skog.
Veden hade använts till de kalkugnar som
fanns på hamnen, och längs kanterna av
berget bröts byggnadssten och sten till
kalkugnarna. Klintebergets tillkomst som
rekreationsområde började under andra
hälften av 1800-talet då man på initiativ
från godsägaren Hellmuth Friedrich
Wöhler såg möjligheterna att förvandla
det kala berget till en grönskande
promenadplats. År 1867 genomfördes ett
skifte där en del av berget avskildes för
att bli ”socknens gemensamma egendom”.
Marken ägs sedan dess av Klinte sockens
Skifteslag. Med gemensamma krafter
bildades ett planteringsgille och ädelträd
importerades från Tyskland, och man
anlade stigar, trappor och terrasser.
Planteringarna fortsatte under ett par
decennium, de sista gjordes ovanför Klinte
kyrka och skolan av folkskollärare N P
Stengård och hans elever vid kyrkskolan.
Varvsholm

Barkan

Varvsholm med sin havsutsikt är ett
populärt område för promenader. I
dagsläget är det främst längs stora vägen
och vid stränderna och strandängen man
rör sig – skogen är inte så framkomlig.
Varvsholm bjuder på fågelskådning, fiske
och många vackra växter att titta på.

Klinteberget
Klintebergets platå är ett välbesökt och
omtyckt grönområde med spektakulär
utsikt. Bergets platå reser sig ca 50
m över havet och vid klart väder kan
man se ett tiotal kyrkor, från Sanda till
Stenkumla. Här finns förutom möjlighet
till vila och återhämtning, även ett
rikt system av skogsvägar, stigar och
markerade kilometerspår för promenader,
joggingturer, skidåkning och ridning.
Platsen används flitigt av närboende
men är också ett populärt utflyktsmål
för gotlänningar. På utkiksplatsen ordnas
sedan lång tid tillbaka Valborgsmässobål
och Midsommarfirande, och på senare år
även yoga och andra aktiviteter. Föreningen
Klintebergets Framtid har märkt upp stigar och
byggt ett utedass vid parkeringen.

Johannesnycklar, Varvsholm

På bergets norra del finns fortsatt rester
av en fornborg från 400-500-talen e.Kr.
Klinteberget ägdes senare gemensamt av
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Vivesholm

Balan (Barlastkajen)

Vivesholm är ett naturreservat som lockar
botaniskt intresserade, fågelskådare och
kitesurfare, men också den som bara
vill ut och njuta av havet och det betade
landskapet eller den som vill titta på
fornlämningar. Här finns rester av en
borg som hertig Erik lät bygga år 1396.
Den blev stödjepunkt för vitalianernas
piratverksamhet men användes bara under
två år. 1398 revs den av Tyska ordens
högmästare Konrad von Jungingen. I
början av 1710-talet lät den dåvarande
landshövdingen Sparrfelt uppföra en skans
med ett kanonbatteri på Vivesholm. Av
borgen och skansen syns idag en 110 x
75 meter stor vallanläggning omgiven av
vallgravar samt ett avplanat område som
varit uppställningsplats för kanonerna.

Detta är en plats för bad och rekreation
som många Klintebor gärna besöker.
Här finns en grillplats och ett utegym
anordnade av Klintetraktens framtid.
Kalkugnskajen
Kalkugnskajen erbjuder möjlighet till bad
från bryggan och en lugn miljö vid havet
för återhämtning. Här finns även några
fiskebodar. I dialogen lyfts platsen fram
som en bra fikaplats med bänkar och bord.
Anderssons strand
Anderssons strand är ett rekreations- och
strövområde söder om kalkugnskajen.
Björkhaga
Detta område utgör ett promenadstråk
mellan Vivesholm och Kovik. Det
är dessutom en populär badplats på
sommarhalvåret.
Kovik
I Kovik finns en vacker udde med
ett gammalt fiskeläge och vacker
landskapsbild. Här är det också populärt
att kitesurfa.
Donnerska parken

Vivesholm
Rannarve
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Donnerska parken är en bostadsnära park
med möjlighet till lek och rekreation.
Parken utgör också en länk mellan
samhället och Varvsholm.

Rannarve är en plats man gärna besöker
för att uppleva de många fornlämningarna,
framförallt stensättningarna.

Sicklings äng/Ekparken

Balan

Sicklings äng, Ekparken
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Sicklings äng, eller Ekparken som den

också kallas, är ett litet bostadsnära
grönområde för lek och rekreation.
Området har ett högt socialt värde då det
ligger inom 300 meter från äldreboende
och LSS samt för att det kan sägas utgöra
en del i en grön koppling som förbinder
stadskärnan med promenadvägen mot
Klinteberget.
Sicklings park
Detta är en vacker bostadsnära park
med möjlighet till lek och rekreation,
uppskattad för sin blomprakt. Parken drivs
av Suderviljan och trädgårdsgruppen.
Gamla hagmarken vid Garvaregatan
Det här grönområdet har ett stort socialt
värde i och med dess närhet till tätort
och till Robbjänsån, men också för dess
koppling till grönstråket som leder en
vidare på sin vandring mot Klinteberget.

7.9 Kulturvärden

Inom programområdet finns det höga
kulturvärden. Kartan nedan visar ett utdrag
från Region Gotlands Kulturmiljöprogram. Ett
urval av dessa beskrivs i detta avsnitt.
7.9.1 Odlingslandskap

Norr om Klintehamn finns ett stort
markområde med höga kultur- och naturvärden
som skyddas genom bestämmelser om
riksintresse för natur och kulturmiljö. Här finns
en strandlinje med revliknande formationer
som skjuter ut i havet. Landskapet är öppet och
sparsamt bevuxet med trädvegetationen, främst
i form av en och tall. Underlaget är sand,
morän och gamla strandvallar. Inom området
finns ytor med naturlig betesmark varav 55
hektar på havsstrandäng.

Havsstrandäng i naturreservatet på Vivesholm
7.9.2 Landskrone

Klaves hage är ett bostadsnära grönområde
som nyttjas för t.ex. hundpromenader. I
anslutning till grönområdet finns en liten
lekplats.

Mitt i Naturreservatet Vivesholm ligger en
gammal borg – Landeskrone, byggd 1396. Den
uppfördes som stödjepunkt för vitalianernas
sjöröveriverksamhet på Östersjön, men revs
redan efter ett par år av Tyska Orden som
styrde Gotland vid denna tid. Resterna av
Landeskrone användes på 1500-talet och
1700-talet som grund för försvarsverk i form

Klaves hage

Landeskrone

Gamla hagmarken vid Garvaregatan
Klaves hage
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Kända kulturvärden i området
av skansar, den senast anlagda kallad Stålhatt.
Idag syns en vall som omger en plan yta, stor
som en fotbollsplan, vilken fungerat som
uppställningsplats för kanoner.

7.9.6 Klintehamns fiskeläge

I Klinte socken har det funnits tre fiskelägen –
Barlastkajen, Kalkugnskajen och Gåsholmen.
Barlastkajen har byggts om till badplats och
Gåsholmens bodar flyttades 1960 till fiskeläget
Klintehamn i samband med bygget av en
7.9.3 Rannarve
lamellfabrik. Klintehamns fiskeläge, som 1973
I anslutning till gården och bebyggelsen i
Rannarve ligger en förhistorisk bebyggelsemiljö hade 11 bodar och lika många fritidsfiskare, har
idag vuxit till 23 bodar.
i en beteshage i form av en gammal husgrund
22 x 10 meter, bestående av 1,5 – 2 meter höga 7.9.7 Hamnen
vallar med sten, till delar överväxta.
I Klintehamns hamn finns verksamheter med
7.9.4 Kovik
kopplingar till samhällets ursprungliga funktion
som råvarutransportnod för Gotland. I det
Vid Kovik fiskeläge fanns det sannolikt
nybyggda caféet samlas Klintebor för lunch
en hamn redan på vikingatiden. I lägets
varje dag. Denna samlingsplats ligger mitt
fiskemuseum finns ett antal gamla fiskebodar
emellan den modern industriverksamheten och
och en ålderdomlig fiskelägesmiljö.
den historiska miljön på Varvsholm. Besökaren
får här en känsla av närhet till havet mitt i en
7.9.5 Warfsholm
spännande kulturmiljö.
På Varvsholm, den gamla platsen för en
kalkugn och ett skeppsbyggeri, byggdes år 1899 7.9.8 Donnerska Huset
pensionat Warfsholm som ännu efter 119 år är Donnerska huset byggdes på 1780-talet som
i drift som pensionat sommartid.
handelshus med kontor, lager och väntsal.
På gården fanns en stenbyggnad med
Fotografiet visar pensionatet i höstdis sett från flyglar, ladugård, stall och flera uthus. Idag
hamnen i Klintehamn.
finns huvudbyggnaden och ett bulmagasin
kvar. Övervåningens väggmålningar som
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representerar rokokotidens stilideal och
fem kakelugnar från 1790-talet har stort
kulturhistoriskt värde.
I byggnaden har funnits krog, handelsbod,
bostad, bank, apotek och turistbyrå. Idag
rymmer den Klintehamns bibliotek och en
butik som säljer möbler och inredningsattiraljer.
7.9.9 Bachérska huset och gatumiljön

Bachérska huset vilket sannolikt är det äldsta
huset i Klintehamn byggdes under första
hälften av 1600-talet av en holländsk köpman.
Byggnaden är välbevarad både in- och
utvändigt.

och Snickaregatan. Iögonfallande är de många
mindre bulhusen från 1800-talet blandade med
större villor från sekelskiftet och första hälften
av 1900-talet.
Bilden visar Bachérska huset på den östra sidan
av Norra Kustvägen mittemot en trävilla från
1900-talet. Den gamla huvudgatan belades
1936 med en cementbeläggning som fantastiskt
nog ännu är i gott skick.
7.9.10 Gården Robbjäns byggnadsminne

Gården Robbjäns 1:36 är byggnadsminne.
Den har en typisk gotländsk karaktär, med en
rad funktionsbyggnader från olika perioder.
Bostadshuset är en enkelstuga i sten från
1700-talet sammanbyggd med en lägre källare.
Klintehamns bebyggelsemiljö består inte enbart 1854 byggdes ett andra våningsplan. Gården
är traditionellt uppdelad i lillgård och storgård,
av några få äldre byggnader. Här finns en
avgränsade med ett enkelt staket. Lillgården
intressant och tidsmässigt varierad relativt tät
med bostadshuset som behållit en tydlig
bebyggelse längs Kustvägarna, Donnersgatan
1800-talsprägel syns på fotografiet.
7.9.1 Värsände välbevarad gårdsmiljö

Socknens hembygdsgård i Värsände har en
välbevarad gårdsmiljö med en parstuga från
1700-talet.
7.9.11 Kyrkogården i Klinte

Bachérska huset

Kyrkans kulturstatus en självklarhet. Mindre
känt är att kyrkogården närmast kyrkan
har grusgravar och grusgångar som minner
om en gravplats från 1930-talet. Denna
utformning tillsammans med de drygt 100-tal
kulturhistoriskt utpekade gravstenarna gör
kyrkogården till en mycket intressant plats ur
ett kulturhistoriskt perspektiv.

Robbjäns byggnadsminne

Kyrkogården i Klinte
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1. Uppdrag
Regionstyrelsen beslutade 2017-04-27 RS § 97 att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag
att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och andra berörda förvaltningar inleda
arbetet med planeringen av det framtida Klintehamn. Resultatet från den inledande dialogprocessen skall därefter ligga till grund för det slutliga beslutet i regionstyrelsen vilken typ
av planeringsdokument som skall tas fram. Resultatet ska presenteras på regionstyrelsens
sammanträde i september 2017.
1.1 Bakgrund

I översiktsplanen för Gotland, antagen i juni 2010 (aktualitetsförklarad i april 2014), sägs att
fördjupade översiktsplaner skall tas fram för Storsudret, Fårö och Östergarnslandet samt
för de utpekade serviceorterna på ön.
I valet av vilken serviceort som står först i tur anser regionstyrelseförvaltningen att Klintehamn bör prioriteras högst. Motivet för detta är bland annat den planerade utvecklingen av
hamnområdet när delar av verksamheten i Visby hamn flyttas över till Klintehamn. I samband med denna flytt är det angeläget att se över konsekvenserna när det gäller trafik- och
tillgänglighetsfrågor som rör kopplingen mellan de centrala delarna av Klintehamn och
hamnområdet. Klintehamn har också potential för en positiv bebyggelseutveckling. Redan
nu finns goda kommunikationer och ett attraktivt läge vid havet. Ett eventuellt upptagande
av en ny stor kalkstenstäkt på södra Gotland kommer sannolikt att innebära ytterligare
tunga transporter i och i anslutning till Klintehamn. Om dessa planer förverkligas kommer
det att innebära störningar i form av trafikbuller och säkerhetsrisker som kräver att det tas
ett helhetsgrepp över den framtida planeringen av Klintehamn.
Säkerställandet av servicen i tätorterna runt om på ön utgör en förutsättning för att bibehålla och utveckla landsbygden. Den pågående serviceutbudsutredningen kommer därför
att utgöra ett viktigt planeringsunderlag i arbetet med framtagandet av planen.
När ärendet togs upp på regionstyrelsens arbetsutskott 2017-02-23, § 42, med regionstyrelseförvaltningens förslag att få i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Klintehamn i enlighet med översiktsplanens intentioner, beslutade arbetsutskottet att återremittera ärendet med budskapet att skyndsamt se över möjligheterna för en snabbare planprocess.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen anser generellt att den fördjupade översiktsplanen utgör det bästa verktyget för att ta fram ett planeringsvänligt underlag inför kommande detaljplaneringar när det gäller geografiskt större och komplexa
områden. Orsaken till detta är dels den, för den demokratiska processen, så viktiga medborgardialogen som formaliseras inom ramen för plan- och bygglagens bestämmelser dels
att efterföljande detaljplaner utgör naturligt påföljande processer där planeringsplattformen
baseras på intentionerna och slutsatserna i den fördjupade översiktsplanen.
Ett sätt att möta arbetsutskottets önskemål är att försöka finna nya former för planeringsprocessen när det gäller serviceorterna. En möjlighet kan vara att inleda planeringen med
en bred dialog som identifierar behov av insatser som inte kräver stöd enligt plan- och
bygglagen. Det kan vara åtgärder som på olika sätt förstärker attraktiviteten i serviceorten
och som eventuellt kan lösas genom insatser av annan karaktär som exempelvis trygghetsåtgärder eller insatser som rör näringslivsutvecklingen.
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Det förefaller också rimligt att anta att ett sådant förfarande kan tänkas vara möjligt inför
planeringen av vissa serviceorter där komplexiteten är mindre och därmed kräver mindre
planeringsinsatser.
Det finns exempel där kommuner inför framtagandet av fördjupade översiktsplaner inlett
processen med riktade dialogmöten med olika samhällsgrupper – ungdomar, boende, föreningar, fastighetsägare, företagare, exploatörer samt politiker. Syftet med dessa dialoger har
varit att ringa in de planeringsfrågor som just den specifika fördjupade översiktsplanen förväntas lösa. Processen har inletts med en bred webbenkät till de olika samhällsgrupperna
vilket följts av dialogmöten där frågeställningar som kommit upp under utvärderingen av
webbenkäten legat till grund för diskussionerna. Resultaten från dialogmötena ha därefter
sammanställts som ett grundläggande planeringsunderlag inför framtagandet av den fördjupade översiktsplanen. Denna tidiga dialog kan genomföras under en kort tid period under
ett par månader med samverkande resurser från flera förvaltningar.
Kontentan av det ovannämnda processförfarandet är att den inledande dialogfasen initialt
innebär en förlängning tidsmässigt samtidigt som problemställningarna tydliggörs i ett
mycket tidigt skede vilket sannolikt ger en efterföljande effektivare planprocess. Det finns
också en viktig demokratisk aspekt på denna typ av förfarande för att undvika synpunkter
som ”det är ingen idé att komma in med synpunkter eftersom vi kommer in så sent i processen”.
Utifrån ovannämnda beskrivning och det tidigare sagda förslår regionstyrelseförvaltningen
att den kommande planeringen av serviceorterna inleds med ovan beskrivna dialogprocess i
varje enskilt fall där slutsatserna kan ligga till grund för en inringning av de frågor som den
enskilda planeringen av respektive serviceort förväntas fokusera på. Slutsatserna inför varje
enskild planering bör därefter utgöra underlag för en bedömning från politiker och tjänstemän om det krävs en fördjupad översiktsplan för att fördjupa sig i de framtagna fokusområdena eller om det i det enskilda fallet kan räcka med andra insatser som inte kräver PBLstöd men som ändå verkar för en positiv samhällsutveckling.
Kostnaderna för den inledande dialogprocessen i form av framtagande av planeringsverktyg, möten etc. beräknas uppgå till ca 150 000 kr. Dessa kostnader skall belasta regionstyrelseförvaltningens budget. Lönekostnader finansieras inom ramen för nämndernas driftbudgetar.
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Regionstyrelseförvaltningen föreslår att uppdrag ges om att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och andra berörda förvaltningar inleda arbetet med planeringen av det
framtida Klintehamn. Resultatet från den inledande dialogprocessen skall därefter ligga till
grund för det slutliga beslutet i regionstyrelsen vilken typ av planeringsdokument som skall
tas fram.
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2. Tidig dialog/Förstudie Klintehamn 2030
2.1 Inledning

Inom ramen för förstudien har tre riktade workshoppars genomförts under maj och juni
2017. Mellan den 7 juni och den 21 juli fanns även möjlighet att lämna synpunkter på, önskemål om och förslag till Klintehamns utveckling på en webbkarta.
Workshops riktade sig till barn- och ungdomar, boende och föreningar i Klintehamn samt
till företagare, markägare och exploatörer. Sammanlagt medverkade ca 100 barn och unga
och 27 vuxna.
Även ungdomar från Klintehamns ungdomsgård KUFF har bidragit med sina synpunkter
under juli då de tillsammans med personal på ungdomsgården genomförde en workshop.
Då närvarande dock ingen tjänsteman från samhällsbyggnadsförvaltningen.
På webbkartan har drygt 200 synpunkter registrerats.
2.2 Workshops i Klinteskolan
2.2.1 Förskoleklass och årskurs 3

Den 19 maj genomfördes det första dialogtillfället i Klinteskolan. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick förmånen att träffa elever i förskoleklass, årskurs 3, årskurs 6 samt årskurs 9.
I förskoleklassen och i årskurs 3 delades klasserna upp i två grupper. Kartmaterial över
Klintehamn och postit-lappar användes i samtal kring Klintehamn där eleverna fick berätta
om sitt Klintehamn, vad de gjorde på fritiden och hur de trodde att det skulle vara att bo
och leva i Klintehamn när de var vuxna. De fick markera sina favoritplatser i Klintehamn
(grönt), plats för fritidsaktivitet (gult) och platser som behöver förbättras (rött).
Eleverna i förskoleklass uttryckte att det var bra att bo och vara i Klintehamn: exempelvis
att det är säkert, familjen, roligt i skolan och att handla i affärerna, kiosken, att simma i havet, lekplatsen vid konsumparken vid gungorna, att fiska i hamnen. Det finns bra saker.
På frågan om vad som skulle kunna bli bättre svarade flera elever fler och bättre badställen
och mer lekparker. På fritiden badar de gärna, går på fritids, umgås med släkt, cyklar, spelar
fotboll eller sysslar med skytte.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Eleverna i förskoleklass hade inte helt lätt att föreställa sig ett Klintehamn 2030 men flera
elever resonerade om att de skulle starta snickeri, bageri, konstnärshus eller bli rallycrossförare på crossbanan. De barnen kunde absolut tänka sig att arbeta i Klintehamn när de blev
vuxna.
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Karta åk F

Karta åk F

I åk 3 genomfördes workshopen på liknade sätt. De bästa platserna i Klintehamn angav
eleverna i årskurs 3 vara skogen, hamnen och lekplatsen vid Donners. Att alla känner alla,
det bor bra människor här, att man känner sig trygg och Klinteskolan var svar som angavs
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på frågan om vad som är det bästa med att bo i Klintehamn, liksom att kunna cykla som
man vill, att ha nära till skolan och kunna vara ute.
På frågan om vad eleverna gör efter skolan svarade majoriteten att de utövar någon
sportaktivitet, exempelvis fotboll, innebandy, simning/bad eller dans. Många utövar fritidsaktiviteter utanför Klintehamn, i Hemse, i Visby eller i Havdhem.
Eleverna i årskurs 3 lyfte att cykelvägar, Klaves hage och crossbanan är något som skulle
kunna förbättras i Klintehamn. Flera elever påpekade också att många bilförare kör för fort
och att det upplevs otryggt.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Karta Årskurs 3 Favoritplatser och platser som kan förändras/förbättras i Klintehamn
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Årskurs 3 Vad de gör på fritiden

Årskurs 3 Vad de gör på fritiden
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2.2.2 Årskurs 6

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Eleverna fick inleda med att använda sig av menti.com på sina surfplattor och svara på
dessa frågor: Beskriv Klintehamn med tre ord och beskriv Klintehamn 2030 med tre ord.
Resultaten går att utläsa på bilderna nedan. Ju större ord desto fler har angett samma ord.
Klintehamn 2017 förknippar många i årskurs 6 med Coop, skolan och fotboll. När de beskriver Klintehamn 2030 så är Coop och fotboll återigen viktigt men ord som större, flyttat
och generellt en bild av ökad service ryms i framtidsbilden.

Därefter delades eleverna in i två grupper där de fick beskriva och resonera kring frågor
kring vad som är det bästa med Klintehamn, vad som kan förbättras och vad de gör på fritiden. Många av eleverna gav uttryck för att Klintehamn är ett bra och lugnt samhälle och
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närhet var ett uttryck som användes ofta. KIK/vallen och naturen lyftes också som det
bästa med Klintehamn. Citatet ”Tycker om hela Klintehamn” rymmer mycket av det som de
flesta elever gav uttryck för.
På frågan om vad som kan bli bättre var större och fler affärer och fler cykelvägar något
som flera elever nämnde. På fritiden svarade eleverna i årskurs 6 att de rider, kör cross, utövar lagsport, gymnastik eller simmar. Man träffas på/vid mataffären Coop (Coopan),
hamncaféet eller sjunger i kör. Många utövar fritidsaktiviteter utanför Klintehamn, i
Hemse, Västergarn, Fröjel eller i Visby.
Klimatförändringar var en fråga som diskuterades mycket i samband med ett framtida
Klintehamn. Någon elev uttryckte det som att år 2030 har hela jorden gått under så då
finns inte Klintehamn längre.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Årskurs 6 Favoritplatser i Klintehamn, platser för fritidsaktiviteter och platser som kan förändras/förbättras
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Årskurs 6 Fritidsaktiviteter och plats som kan förändras/förbättras

Årskurs 6 Favoritplatser i Klintehamn och platser som kan förändras/förbättras
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2.2.3 Årskurs 9

I årskurs 9 fick eleverna svara på fler frågeställningar via menti.com. Ju större ord i ordmolnen nedan desto fler har skrivit samma ord.

Vad är det bästa med att bo i eller i närheten av Klintehamn?
Här hade eleverna möjlighet att svara med en mening. Det kan inte redovisas i en och
samma bild, men svaren samlas kring orden: Närhet och litet, hamn och hav, vänner, alla
känner alla och fint och mysigt.
Ett urval av svar: ”Att man kan ta sig till sina aktiviteter fort och smidigt” ”Nära till hamnen där
man kan bada och att alla känner alla”, ”Det är lugnt och stilla, fint att ut och gå en sväng”, ”Känner
många”

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Vilken är din bästa plats i Klintehamn?
Här svarade många elever liknande svar vilket syns i ordmolnet, det innehåller inte så
många olika platser. Flest elever svarade att hamnen var den bästa platsen i Klintehamn.
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Vad är kvaliteterna med Klintehamn som gör att andra människor skulle vilja flytta
hit?
Det är framförallt hamnen och närhet till havet samt småskalighet och lugnet som är positiva egenskaper som gör att andra människor skulle vilja flytta till Klintehamn anser eleverna i åk 9.

Vilka platser kan bli bättre i Klintehamn? Skriv gärna förslag på hur de skulle kunna
bli bättre!
Här skulle eleverna lämna fritextsvar. Sammanfattningsvis kan följande tolkning och kategorisering göras av svaren:
Centrum innehåller svar som tolkas att Klintehamns centrum kan bli bättre.
Fler affärer innehåller svar som ger uttryck för att fler butiker hade varit bra för Klintehamn.
Fler restauranger innehåller svar som visar på att fler matställen hade varit bra för Klintehamn.
Bättre service innehåller svar som tolkas ge uttryck för att olika typer av samhällsservice kan
bli bättre, såsom kollektivtrafiken, skolan och vårdcentralen.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

De kategorierna med högst svarsfrekvens är Bättre service och Fler affärer. Därefter är kategorin Fler restauranger där flest efterlyser ett snabbmatställe, resterande vill ha ett café.
Vad gör ni på fritiden?
De flesta eleverna hade inte några organiserade aktiviteter på fritiden. Många fiskar och
träffar vänner hemma eller hos varandra. De som utövade organiserade aktiviteter gjorde
dessa främst i Klintehamn, i Hemse eller i Visby.
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Hur vill ni bo i Klintehamn 2030?
Här fick eleverna välja mellan olika boendeformer. Flest elever önskade bo i villa.
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Efter övningen med menti.com fick eleverna i årskurs 9 gå runt till två stationer där den
ena handlade om favoritplatser och platser som skulle kunna förändras/förbättras och den
andra handlade om var man tillbringade sin fritid.

Åk.9 Karta Favoritplatser och platser som skulle kunna förändras/förbättras
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Åk.9 Karta Favoritplatser och platser som skulle kunna förändras/förbättras

Åk. 9. Karta var tillbringar du din fritid?
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Åk. 9. Karta var tillbringar du din fritid?

Sammanfattningsvis lyfter många elever i årskurs 9 fram hamnen och närheten till havet
som en positiv egenskap med Klintehamn. Flera har angett hamnen som deras favoritplats
i Klintehamn och att det bästa med att bo i Klintehamn är hamnen och havet. Ur materialet kan det tolkas att fler affärer och matställen samt ett bredare/bättre serviceutbud efterfrågas av många elever i årskurs 9.
2.3 Workshops Boende, föreningar och företag
2.3.1 Inledning

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Den 12 och 13 juni genomfördes två workshops i Klinteskolans matsal. Den 12:e juni riktade sig workshopen till i första hand boende och föreningsliv i Klintehamn och den 13
juni till företagare, markägare och exploatörer. Inbjudan till dessa workshoppars gjordes via
lokaltidningarna, affischering i Klintehamn samt på regionens hemsida. Det skickades även
ut inbjudan via mail till företag och föreningar med anknytning till Klintehamn. Anmälan
för deltagande krävdes till båda workshopparna. Den 12 juni hade 14 deltagare varav 9 män
och den 13 juni 13 deltagare varav 8 män.
Under workshopen den 12 juni samarbetade samhällsbyggnadsförvaltningen även med
stadsträdgårdsmästaren för att särskilt lyfta lekplatsen vid torget i Klintehamn vilken ska
genomgå en upprustning och utveckling. Deltagarna gavs möjlighet att lämna synpunkter
och förslag till det pågående projektet.
2.3.2 Metod

Upplägget och metoden var de samma för de båda workshopparna. Deltagarna hade i förväg delats in i tre grupper där representation av både män och kvinnor eftersträvades.
Varje grupp hade arbetsmaterial bestående av kartor, post-it lappar, papper och penna samt
instruktioner för arbete med kartorna. Vid workshopparna användes även metoden
metni.com där deltagarna fick använda sig av smartphones för att svara på frågor och ta
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ställning till påståenden angående Klintehamn idag och i framtiden. Resultaten kunde direkt
redovisas för hela gruppen.
Workshopen började med att deltagarna enskilt fick besvara frågor rörande förväntningar
på mötet. Upplägget för workshopen var att genom olika övningar först göra en nulägesbeskrivning av Klintehamn för att sedan gå vidare till en framtidsspaning, visionsarbete och
förslagsverkstad. Uppgifterna skulle lösas först enskilt och sedan gemensamt i de mindre
grupperna.
Nulägesbeskrivningen började med att deltagarna genom att använda menti.com beskriva
sitt Klintehamn 2017 med tre ord och beskriva sina favoritplatser i Klintehamn. Därefter
genomfördes en SWOT-analys över Klintehamn, dvs styrkor, svagheter, möjligheter och
hot. Först fick de enskilt skriva ned dessa på post-it lappar och sedan i de mindre grupperna komma fram till de tio viktigaste områden som sedan redovisades och gicks igenom
gemensamt med hela gruppen.
Till alla som anmält sig skickades information om att ta med sig en smartphone eller surfplatta. Till de som inte hade med sig något av det lånades smartphones ut alternativt hjälptes deltagarna åt att svara inom grupperna. Alla deltagare svarande inte på alla frågor därav
skiljer sig antalet deltagare åt från de olika övningarna. Även om det tog lite tid i anspråk att
få igång alla på dessa övningar så var det uppskattade av deltagarna och de lärde sig snabbt
hur de skulle gå tillväga för att lämna sina svar.
Därefter började arbete med framtidsspaning för Klintehamn 2030. Menti.com användes
och deltagarna fick enskilt beskriva Klintehamn år 2030 med tre ord och sedan enskilt
skriva ned sin vision för Klintehamn. Sedan skulle deltagarna komma överens i sin grupp
om en gemensam vision kring fem nyckelord, och därefter skriva ner, rita och förmedla visionen och redovisa för varandra. Efter en kaffepaus arbetade grupperna med att utifrån den
gjorda nulägesbeskrivningen och gruppens vision, i en förslagsverkstad svara på frågorna:
Vilka förändringar behöver göras i samhället för att uppnå er vision? Vilka frågor ska vi ta
med oss tillbaka till regionstyrelsen och den framtida planeringen? Uppgiften var sen att på
karta försöka förmedla sin gemensamma vision och vilka förändringar utifrån ett mark- och
vattenanvändningsperspektiv som skulle krävas för att nå visionen. Därefter redovisade
grupperna sitt resultat för varandra.
Sammanfattningsvis upplevs metoden och genomförandet av de båda workshopparna som
lyckat och det var flera av deltagarna som angav att det var bra och intressanta möten. Flera
kreativa idéer och förslag på bebyggelseutveckling framkom liksom vikten av ett aktivt föreningsliv och företagare samt en fungerande skola för ett bärkraftigt och attraktivt samhälle
år 2030.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Nedan redovisas resultatet från de olika övningarna.
2.3.3 Menti.com

Nedan visas resultaten av dessa övningar, dock kan inte alla svar redovisas i bild då inte alla
fritextsvar ryms inom bilderna här. Alla svar finns dock dokumenterade och de som visas
här ger en bra bild av vad som angavs.
Ju fler deltagare som har angett samma ord desto större blir ordet i ordmolnet.
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Resultat från workshop 12 juni:
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Resultat från workshop 13 juni:
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2.3.4 SWOT-analys

Ett av momenten under workshops den 12:e och 13:e juni var att deltagarna fick göra en
enkel SWOT-analys. Först fick deltagarna själva skriva ned svagheter, styrkor, möjligheter
och hot för Klintehamn och därefter i sin grupp välja ut de tio viktigaste som redovisades
för de andra deltagarna.
Nedan följer en kort sammanfattning av resultatet. Resultatet från de båda workshopparna
är här hopslagna.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Styrkor
Bland dom främsta styrkorna med Klintehamn är enligt deltagarna ortens närhet till Visby
och att det finns pendlingsmöjligheter mellan orterna. Deltagare menar också att prisskillnaden på bostäder kan bidra till att orten kan vara en naturlig pendlingsort. Andra styrkor
som framkom var det lokala engagemanget och föreningslivet som existerar i Klintehamn.
Det finns enligt deltagarna ett stark social gemenskap i orten. Hamnen framhölls också
som en styrka för Klintehamn. Även närliggande kustområden som exempelvis Varvsholm
och Kalkugnskajen framhölls som en styrka för Klintehamn.
Svagheter
Deltagarna angav de tomma butikslokalerna i Klintehamn som en svaghet. En respondent
myntade ¨butiksdöden¨, och flera menade att de tomma lokalerna ger en ödslig känsla samt
ger orten ett dåligt rykte. Grunden till problemet är de flesta överens om, dels att många
flyttar därifrån och dels att fler väljer att handla på andra orter. Det sistnämnda är också en
annan svaghet som många har lyft fram, nämligen närheten till Visby och att många handlar där istället. Även om närheten till Visby också ses som en styrka finns det emellertid
också en viss oro att fler väljer staden istället för landsbygden.
Det fanns också en viss kritik riktad mot Region Gotland för bristande intresse för Klintehamn från politiker och tjänstemän. Dessutom uttryckte många att andra serviceorter på
landsbygden och Visby får högre prioritet i många frågor och därmed får de andra orterna
mer stöd än Klintehamn.
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Möjligheter
Att det finns plats för nya bostäder i och i anslutning till Klintehamn ansågs som en stark
möjlighet. Att det finns tomma lokaler i centrum ansågs också som en möjlighet för nya
etableringar. Hamnen, inklusive småbåtshamnen, ses också som ett område med stor potential. Att utöka besöksnäringen och sommarturismen i Klintehamn är en också möjlighet
där exempelvis småbåtshamnen skulle kunna vara en attraktion för besökare med båtar.
Hot
Nedläggningar och utflyttningar ansåg flera utav deltagarna vara de två största hoten för
Klintehamn. Framförallt utflyttningen av unga och barnfamiljer sågs som ett problem. Ett
hot som också angavs som hör ihop med tidigare nämnda är centralisering, att allt fler serviceverksamheter, däribland vårdcentralen, läggs ned och flyttas till Visby eller andra orter.
Ett annat hot som några deltagare valde att lyfta fram var den framtida transporten av kalk
som kommer att ske till Klintehamns hamn. Delvis var det buller och försämrad luft ett
orosmoment samt att väg 140 kommer att bli ännu svårare att ta sig över, eftersom vägen
kommer att bli mer trafikerad.
2.3.5 Visioner Klintehamn 2030

Nedan redovisas kortfattat de olika gruppernas visioner och kartor som arbetades fram under workshopparna.
Teckenförklaring som användes vid grupparbetena:

Grupperna fick arbeta självständigt med stöd av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Måndag 12 juni
Grupp 1

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Vision 1:
 Nyinflyttning (Barnfamiljer)
 Bostäder (Eko)
 Havet – bad, fiske, båtar, Karlsöarna och utveckla tillgång till stränder.
 Skola – förstklassig – förskola
 Trafik (Säker trafik) – Cykelväg m.m.
Nyinflyttning av framförallt barnfamiljer och nya bostäder i form av ekohus är bärande tankar i denna vision. Gruppens bearbetade karta (Karta 1) visar åtminstone tre nya bostadsområden som bör upprättas i centrala Klintehamn. Havsrelaterade platser och aktiviteter
listas också i visionen, såsom bad, fiske, båtar, Karlsöarna och tillgång till stränder. Detta
illustreras också på kartan, där området Varvsholm och Vivesholm inringas och pekas ut
som utvecklingsobjekt. Dessutom har flertalet av medlemmarna i gruppen hållit fram favo-
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ritplatser som ligger vid kusten. Av visionen framgår det att Klintehamn ska ha en förstklassig skola och förskola som en av anledningarna till inflyttning. Vidare nämns också trafiken som en viktig del av utvecklingen av Klintehamn, mer specifikt eftersträvar gruppen
säkrare trafik och utveckling utav cykelvägar.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Karta 1.

Vision 1.
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Grupp 2
Vision 2:
 Attraktiv boplats
 Samhällsservice – skola, vård och omsorg
 Trafiksituationen
 Fler entreprenörer
 Kvällsöppna mötesplatser ex. café och bar.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Gruppen efterlyser en bro över väg 140, i syfte att göra hamnen mer tillgänglig fotgängare
och cyklister. Dessutom bör en ny säker väg göras i och med utökningen av godshanteringen i hamnen. Visionen innehåller också fler entreprenörer och företagare i Klintehamn,
som skapar arbetstillfällen samt mötesplatser i form av barer och caféer. I visionen för
Klintehamn år 2030 ingår en befolkningsökning med 1000 nya invånare. En vandringsled
söderut har markerats som en plats som kan förbättras/förändras. Den offentliga servicen
såsom skolan, vårdcentralen, servicehus och fotbollsplanen samt biblioteket har pekats ut
som platser/byggnader i Klintehamn att vara rädd om. Flera nya förslag på ny mark- eller
vattenanvändning har gjorts. Flertalet av dessa platser ligger runtom och i centrala Klintehamn. Återigen nämns Odvalds samt området norr om orten. Vidare är det fler platser i
centrala Klintehamn som pekas ut som potentiella exploateringsområden.

Karta 2.
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Vision 2.

Grupp 3
Vision 3:
 Ekohus – Radhusområden, nya bostadsområden och utveckla solenergi
 Träffpunkter – Kulturevenemang, bibliotek
 Friluftsliv – Ute miljöer för barn
 Hittat utvinning av vatten

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Den tredje gruppens vision gällande Klintehamns framtid handlade mycket om bostäder,
vilket det även hade gjort i samtalen inom gruppen. Området Odvalds samt norra Klintehamn pekades ut som potentiella bostadsområden. Vidare diskuterade gruppen hur orten
ska vara livlig även under vinterhalvåret. Gruppen lyfte fram att träffpunkter och kulturevenemang är centrala för att skapa ett levande samhälle i Klintehamn. Biblioteket är också
viktigt i det avseendet. Även friluftslivet och de omkringliggande naturområdena behöver
förbättras och göras mer tillgängliga under vintern, framförallt för barn.
Utifrån kartan (Karta 3) kan området Varvsholm identifieras som ett viktigt utvecklingsområde. I centrala Klintehamn pekas några platser som kan förändras/förbättras. Idrottshallen
bör bli mer besöksvänlig. Cedergrens mark kan användas till att bygga nya bostäder. En informationscentral vid biblioteket efterfrågas. Ytterligare bör framkomligheten på vandringsleden söderut mot Fröjel förbättras. Gruppen anser också att närheten till Karlsöarna,
och det faktum att båtar går från Klintehamn till öarna, bör utnyttjas på ett bättre sätt.
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Gruppen framhäver också att bristfällig gatubelysning i Klintehamn, speciellt längs väg 140,
i hamnen samt på ett par centralt belägna gator, måste förbättras.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Karta 3.

Vision 3.
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Tisdag 13 juni
Grupp 1
Vision 4:
 Varierat boende – Kollektivboende
 Skolan: teater, idrott samverkan idrottsklubb, företagare och mobilisera runt skola
 Mer tjänsteföretagande
 Utlokalisering av myndighetsutöv.
 Mötesplats
 Dialog mellan föreningar
 Eco turism
 Fiske-turism, trolling
 Bygg identitet
 Klinteviken – utveckla

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Gruppen var lite oense om hur den framtida ökningen av tung trafik och hamnens tillgänglighet för allmänheten ska lösas. Å ena sidan föreslogs hastighetssänkningar eller någon
form av ¨lugna gatan¨ och att dessa lösningar bör tillämpas på ett flexibelt sätt. Rondeller
sätter oftast bilisten i centrum. Ytterligare är det inte ekonomiskt hållbart att gräva ner trafiken eller bygga broar. Å andra sidan menades det att det är många som pendlar via väg 140
och att det allra redan är många hinder på vägen och att ytterligare hastighetssänkande åtgärder längs vägen var en dålig lösning. Dock var båda parterna ense om att cykelvägar bör
utökas och göras säkrare mot Visby men även mot Burgsvik och Hemse. Därav många
röda prickar på kartan (Karta 4) längs väg 140. Dessutom bör det, enligt gruppen, upprättas
fler bostäder, gärna centralt såsom vid område Odvalds och längs väg 140.

Karta 4.
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Vision 4.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Grupp 2
Vision 5:
 Bo och leva oavsett ålder och intresse
 Arbeta och utveckla
 Ta emot besökare från hav och land
 Erbjuda en unik havsupplevelse med Karlsöarna i förgrunden
 Erbjuda mötesplatser för alla
Gruppen lyfter fram problematiken med den förväntade ökningen av tung trafik i området
och korsningen vid kyrkan, då korsningen är svårframkomlig redan nu. Om en stor del av
godstrafiken väljer att köra på den vägen kommer vägen bli ännu mera svår körbar. Därmed anser gruppen att det vore bra om en ny väg dras runt Rannarve. Bostäder bör upprättas längs väg 141 (mot Hemse), då de anser att marken är outnyttjad där. Vidare ges ett förslag att vandringsleden runt Varvsholmen och hamnens tillgänglighet bör förbättras. Exempelvis kan ett par rondeller på väg 140 underlätta logistiken in till hamnen. Den gamla scenen på hamnen ska återupplivas och ges plats åt med tillfredställande antal parkeringsplatser. Gruppen förespråkar att tomma lokaler ska återanvändas samt att cykelvägar söderut,
mot Burgsvik och längs kusten mot Fröjel, bör upprättas. Slutligen är gruppen bekymrad
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över utsläppen från avloppsreningsverket i viken. Kalkugnskajen är viktig att bevara (Karta
5).

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Karta 5.

Vision 5.
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Grupp 3
Vision 6:
 Modernare kommunikation
 Hantverkscentrum med skola
 Fler entreprenörer/butiker/distandsoberonde
 Miljöanpassade bostäder
 Bättre tillgång till havet
Gruppen har sammanlänkat Klintehamn med Fröjelleden söderut, i form av gång- och cykelvägar. Dessutom har vandringsleder runtom Varvsholm utökat och förnyats. Invånarantalet år 2030 ska ha ökat med över 1000 personer. Nya bostadsområden har upprättats
strax innan Klintehamn vid väg 140. Gruppen menar att området är estetiskt tilltalande
samt att det är nära Varvsholm och Klintehamn samtidigt som det är något avskilt. Vidare
är det viktigt att den offentliga servicen, såsom vårdcentral, skola, omsorg och bibliotek, bibehålls. Vid vägkorsningen 140 och 141 strax österut ligger ett nytt hantverk och industriområde. Det nuvarande industriområdet anses ligga för nära Klintehamn och havet. Istället
bör området, som det föreslås i deras vision, flyttas inåt land. Den nuvarande industrimarken kan istället bli bostadsområden.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Idrottshallen är dåligt utformad för åskådare anser gruppen. Dessutom är det svårt att ta sig
in i hallen. Därmed är det nödvändigt att göra en utbyggnad med entré samt plats för läktare. Under nybyggnationen installeras ett föreningshus där samtliga föreningar kan ha
verksamhet. Visionen innehåller en ny kanotled från Klintehamn till Björkhaga, som löper
genom udden som går parallellt med Varvsholm norrut. Ytterligare bör den existerande
gästhamnen förbättras och förnyas(Karta 6).

Karta 6.
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Vision 6.

2.3 Dialog via webbkarta

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Under perioden 7 juni till 19 juli fanns möjligheten att lämna sina synpunkter på en webbkarta. Det fanns fem olika kategorier att välja på med följdfrågor: Vilken är din favoritplats?, Vilken plats kan förbättras eller förändras?, Vilken plats är du rädd om? , Förslag på
ny markanvändning samt Förslag på ny infrastruktur. Det fanns även möjlighet att skriva
tre ord som beskriver Klintehamn 2017 och Klintehamn 2030. Bilden nedan visar besöksstatistik under perioden 7 juni till 19 juli. I genomsnitt hade sidan 14,17 visningar per dag
och 595 visningar under hela perioden.

Webbkartan marknadsfördes genom Region Gotlands Facebook sida, hemsida, pressmeddelande och affischer uppsatta i Klintehamn.
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Karta 7 Resultat av webbkarta med lämnade synpunkter mellan 7 juni och 19 juli. Se bilaga 1.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Resultatet redovisas i bilaga 1 uppdelat på plats eller område.
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2.4 Sammanslaget resultat av webbkartan och workshops

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Ordmoln med samtliga ord från webbkarta, Klinteskolan och workshops med boende, föreningar och företagare:
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Karta 8. Samtliga synpunkter som inkommit via webbkarta och workshops. Blå linjer och punkter symboliserar ny infrastruktur, röda punkter förändring/förbättringsområden, gröna punkter favoritplatser, gula punkter platser att vara rädda om, lila
punkter platser där fritidsaktiviteter utförs (Klinteskolans elever)

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

På karta 9 redovisas de sammanslagna bearbetade svaren om ny markanvändning och ny
infrastruktur som inkommit under dialogen. Inom de här områdena har personer uttryckt
önskemål om nya bostäder, campingverksamhet, förkola, asylboende eller utveckling av industrimark. Kartan illustrerar också med linjer och punkter platser eller områden där önskemål om förbättrad eller ny infrastruktur inkommit. Det kan handla om trafiksäkerhetsförstärkande åtgärder, trottoarer, nya vandringsleder, gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser.
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Karta 9 Samtliga inkomna förslag på ny markanvändning och ny infrastruktur
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Bilaga 1 - Resultat från webbkartan
Nedan följer en redovisning av de synpunkter som kommit in via webbkartan uppdelat på
plats eller område.
Anderssons strand
Varför är det din favoritplats?: lugnet, miljön, underbar strandremsa att vandra på.
Vad gör du där? Vegeterar, springer, motionerar o fikar.
Förslag på förbättring: gångvägar/cykelvägar, Gångbana utmed havet. Rydda stigen längsmed stranden från Kalkugnskajen och söderut till Masshagar och Muldebodar.
Att tänka på vid genomförande: Bygga spång där det är för fuktigt för att inte förstöra
naturen och möjlighet att ta sig fram.
Balan/Barlastkajen
Varför är det din favoritplats?: Det är härligt med en liten strand/grillplats.
Vad gör du där? Badar, solar, grillar, låter barnen leka.
Varför värnar du om platsen? Ett viktigt område som många värnar om och gärna besöker.
Förslag på ny markanvändning: Gör ett utegym, Utveckla området med mer, lek, rekreation, motion. Bostäder
Förslag på förbättring: Sophämtning efter gäster. En soptunna hade varit toppen här. En
informationsskylt om djur och natur hade varit bra. Här kan en vandringsled söderut mot
Djauvik ha sin start. Under vandringen kan det finnas flera informationsskyltar om naturen
i området.
Att tänka på vid genomförande: Gör en tydlig ledmarkering som lotsar besökare runt
Hassellunden alternativt till Djauvik längs kuststräckan. Det här är en outnyttjad kustpärla
som Regionen verkligen borde ta tillvara på. Sorteringsmöjligheter

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Barkan/Barkslingan
Varför är det din favoritplats?: Lugnt och stilla möjlighet till motion, Lugnt promenadstråk
Vad gör du där? Går eller springer, Promenerar med hunden
Varför värnar du om platsen: Motionsspår
Förslag på förbättring: Göra i ordning "barkan" för fler användare så som mountainbikecykling springa hundpromenader, Fler papperskorgar då många hundägare går där +godisätande elever.
Att tänka på vid genomförande: Skyltning så att vi som vill cykla vet att vi får utan att få
skäll av de som går sakta med hund
Biblioteket
Varför värnar du om platsen?: Viktig mötesplats. Samhällets hjärta! Kulturvärde, viktig
samhällsfunktion, vacker byggnad. Bra bibliotek men som kan bli bättre med större utbud.
Kulturhistorisk och nutida centrum i orten. Gammal byggnad.
Bron till Varvsholm
Varför är det din favoritplats?: Utsikten över viken och hamnen
Vad gör du där?: Promenerar med barnen och ser på fåglar och fiskar
Varför värnar du om platsen?:Viktig att den finns kvar. Kan förbättras. Bron behöver en
upprustning ett värdefullt promenadstråk. De som äger Varvsholm vill troligen inte renovera bron. De ser helst att ingen kommer dit. Denna bro tar oss ut på en fantastiskt viktig
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plats för Klintehamn både kultur och friluftslivsområde. Bevara bron som sammanlänkar
samhället och halvön vid Varvsholm.
Cedergrens tomt/Gamla biotomten
Förslag på ny markanvändning: Fler bostäder, bostäder och handel eller mötesplats
Förslag på förbättring: Marken ligger helt centralt i Klintehamn, men det är likaväl ett
skrotupplag. Här borde kommunen sätta press på Cedergrens att städa upp och flytta den
tunga industriverksamheten ut från centrum. Bostäder, kontor bör planeras på marken.
Rensa upp. Snygga upp och för bort alla fula fordon. Rensa upp, flytta maskiner.
Att tänka på vid genomförande: Här måste man tänka storslaget och långsiktigt, denna
tomt är ju central tillsammans med gamla mejeriet och här finns möjlighet att göra ett fantastiskt lyft för Klintehamn. Byggnadsstorlek som är en trevlig skala för människan. Möjlighet att röra sig igenom.
Donnersgatan
Varför är det din favoritplats?:Unik småstadskänsla över arkitekturen.
Förslag på förbättring: Restaurang med utskänkningstillstånd, Tomma lokaler kan göras
om till bostäder alt locka dit företag. Övergångsställen, trottoar, farthinder, Snygga till och
hitta lokal service som kan stärka känslan av bra lokal service, Riv f.d. järnhandeln som är
nedlagd sedan flera år . Ger ett skräpigt intryck (Byggnaden har eternitplattor). Fysiska farthinder krävs för att inte hastigheten ibland skall bli för hög på Donnersgatan. Det skulle
behövas trottoar på båda sidor. Även övergångsställen!
Varför värnar du om platsen?: Fint gaturum. Smalt och intimt.
Att tänka på vid genomförande: Att det finns kvar service och kommunikationer, Trafiksäkerhet, trygghet för fotgängare, tillgänglighet.
Donnersparken
Varför är det din favoritplats?: Står för den charmiga delen.
Vad gör du där? Promenerar.
Ekparken
Förslag på ny markanvändning: Lekplats
Förslag på förbättring: göra en lekpark för barn och en rastplats för äldre på ett lugnt och
mysigt område
Att tänka på vid genomförande: Det finns ingen lekpark för barn som ligger så att man
inte behöver vara rädd för trafiken.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Flisdammen
Förslag på ny markanvändning: Industrimark
Före detta camping på Varvsholm
Förslag på ny markanvändning: Camping
Att tänka på vid genomförande: Diskutera med markägare om återetablering av Camping, kanske kan idrottsföreningar ta hand om drift och tjäna lite pengar.
Före detta fotbollsplanen
Förslag på förbättring: Byggas en hundrastgård, Bygg bostäder
Att tänka på vid genomförande: Bygg attraktiva ekologiska hyresrätter
Före detta Vildrosen
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Förslag på ny markanvändning: Förskola då den andra är full eller asylboende
Att tänka på vid genomförande: Öppna förskolan på nytt eller gör om till asylboende.
Båda behövs
Gamla växthusen
Förslag på ny markanvändning: Fler bostäder.
Att tänka på vid genomförande: Radhus.
Gräsyta vid ån
Förslag på förbättring: Synliggör vattnet.
Hamncaféet
Varför är det din favoritplats?: God mat och fin utsikt, Trevligt
Vad gör du där? Äter, Umgås
Förslag på förbättringar: Bättre öppettider
Hamnen
Varför är det din favoritplats?: Vackert
Vad gör du där?: Njuter, badar, fiskar, sol, träffar kompisar.
Förslag på förbättring: Bättre och trevligare promenadmöjlighet i hela hamnområdet.
Mer möjlighet för fotgängare/cyklister och längre besök/vistelser i hela området. Ny gång
och cykelväg ut mot hamn, Varvsholmsbron. Inklusive bro över bilväg.
Hamnkyrkan
Varför värnar du om platsen? Det är en av de få träkyrkorna på Gotland och den börjar
förfalla. Den skulle kunna vara mer än den är idag.
Hassellunden
Varför är det din favoritplats?: Härlig promenadstig
Vad gör du där? Joggar, promenerar, njuter av naturen.
Industriområde i hamnen
Förslag på förbättring: Sänk volymen.
Tänk på vid genomförande: Kontrollmät volymen på fläktar här. De kan verkligen störa.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Inlopp Sandboviken
Förslag på förbättring: Fördjupat inlopp till Sandboviken.
Kalkugnskajen, Fiskestugorna
Varför är det din favoritplats?: Lugnt, Underbart, mysigt, luktar tång och tjära
Vad gör du där?: Sitter och njuter av att vara nära sjön
Varför värnar du om platsen?: Härligt fiskeläge med badmöjligheter från bryggan. Badar,
tittar på sjön
Kalkugnskullen
Förslag på förändring: Gör en fikaplats på toppen av kullen. Det är fin utsikt här uppe.
Tänka på vid genomförande: Tänk på att det ska gå att ta sig upp till bord och bänkar.
Klinteberget
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Varför är det din favoritplats?: En underbar plats för rekreation i naturen, Använd gärna
deras koncept som modell när ni utvecklar Hassellunden nere vid havet. Härlig natur. lugn
och ro, Vackert friluftsområde, vackert lugnt avkopplande.
Vad gör du där?: Njuter av naturen, picknickar, firar Valborg och Midsommar, går med
hunden, joggar osv. Promenerar och njuter av naturen, Springer cyklar promenerar, njuter
av utsikten, cyklar, går, plockar blommor.
Korsning skolgatan/Idrottsvägen
Förslag på förbättring: Ett övergångsställe/farthinder då många går över här istället för
vid Rondo.
Klintevallen
Förslag på ny förbättring: Inrama med trädplantering på västsidan.
Varför värnar du om platsen?: En av de bättre på landet. Behåll standarden. Det är dyrare att bygga nytt om det tillåts förfalla.
Klinteviken
Förslag på ny infrastruktur: Mer möjlighet för fotgängare/cyklister och längre besök/vistelser i hela området,
Förslag på förbättring: Utveckla Klinteviken och gör småbåtshamn längre in i viken. Fixa
till med bryggor och parkeringsplatser. Gör det tillgängligt för alla. Vassröjning kontinuerligt, alt förbättra flödena i Sandaån. Rastplats med grillmöjlighet. En möjlighet att stanna till
kanske en liten parkering eftersom stället används vintertid för skridskoåkning. Gör hela
vikens östra strand gång- och vistelsevänlig. rastplats vid viken för avkoppling fågelskådning och skridskoåkning på vintern. Bygg lång P-ficka för fågelskådare, skridskoåkare, kartläsning etc. Skapa en rastplats med grillplats bakom platsen där Tordmulen står.
Att tänka på vid genomförande: Tydlighet mot fotgängare/bilister. Gräv Djupt och med
glädje. Parkeringsficka bör rymma minst 10-15 bilar.
Klinte församlingshem
Varför värnar du om platsen? Natur och kultur. Mötesplatser för alla.
Klinte Klause
Förslag på ny markanvändning: Fler bostäder
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Klinte Sicklings
Förslag på ny markanvändning: Fler bostäder
Att tänka på vid genomförande: Spektakulärt snygga radhus. Bygg hållbara hyresrätter
Klinte vårdcentral
Varför värnar du om platsen?: Bevara möjligheten att få vård i Klintehamn. För att vi behöver en fungerande vårdcentral OCH BVC. Det är viktigt med nära & fungerande primärvård för ett modernt samhälle!
Förslag på förbättring: För att få folk att vilja bo här måste det finnas fungerande
VC/BVC, SSK. Vill ha kvar möjlighet till vård på nära håll.
Klossen
Varför är det din favoritplats?: Man kan hoppa i vattnet.
Vad gör du där? Badar
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Korsning Norra kustvägen och väg 568
Förslag på förbättring: Skylta, smala av? Tydliga varningsskyltar mm om korsning
GC/bilväg
Att tänka på vid genomförande: Måste upplevas som positiv påminnelse
Korsning väg 140 och Barlastvägen
Förslag på förbättringar: Rondell eller trafik ljus. Övergångsställe för säker promenad till
badplatsen.
Att tänka på vid genomförande: Tydlighet vad som gäller.
Korsning väg 140 och hamnvägen
Förslag på förbättring: Säker passage över väg till hamnen. Rondell, en trygg överfart för
både gående cyklister och bilar. Rondell, Göra en rastplats. Ordna bra för alla trafikanter så
att det blir nära och trevligt att gå och cykla mellan "samhället" och hamnområdet. Trygg
överfart för fotgängare och cyklister.
Att tänka på vid genomförande: Anpassa en övergång, exempelvis en bro till barn, cyklar
och handikappade.
Lantmännen
Förslag på förbättring: Fler öppet hus dagar så att allmänheten kan få ta del av den fantastiska utsikten.
Varför värnar du om platsen? Här är en jordbruksbygd! och det är vad vi lever av
Länsväg 140
Förslag på förbättring: Markera vägen, Knyt ihop samhället med vattnet. Gör genomfarten mer inbjudande, t.ex. rastplats. Rensa viken. Snygga till genomfarten (Flisen...). Ordna
flera trevliga, trafiksäkra överfarter för cyklar, barnvagnar...alla.
Förslag på ny infrastruktur: Cykelvägen behöver fortsätta söder Klinteham längs väg
140. Är mycket farlig väg i dag med många turister. Cykelväg till Västergarn. Bind ihop en
cykelväg med befintlig cykelväg mot Visby skapar möjligheter till hållbart resande och
främjar folkhälsan.
Att tänka på vid genomförandet: Att knyta ihop samhället med vattnet. Idag skär vägen
av.
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Naturområdet bakom Snäckan
Förslag på förbättring: Anlägg en gångstig som fungerar året runt och som binder samman Snäckan / Varvsholm med Vivesholm och Björkhaga. Gångvägen skulle lyfta naturområdet här till oanade höjder. Det skulle bli en omtyckt vandringsled längs med havet.
Att tänka på vid genomförande: Tänk på att det ska fungera att använda året runt och att
personer med eventuell funktionsnedsättning ska kunna använda vandringsleden.
Norra infarten
Förslag på förbättring: Tillsammans med Klinteviken, en viktig plats för att göra infarten
och upplevelsen av Klintehamn mer attraktiv.
Odvalds
Förslag på ny markanvändning: Fler bostäder
Att tänka på vid genomförande: Infrastruktur finns, borde va lätt att bygga.
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Park vid Robjensån
Förslag på förbättring: Skapa mer känsla av närhet till ån.
Preem
Förslag på förbättring: Tvätthall för tvätt sommartid vid vattningsförbud.
Rannarve
Varför värnar du om platsen? Magisk plats. Märka ut platsen så att fler hittar dit. Sevärdhet.
Reningsverket
Förslag på förbättring: Förbättra reningstekniken med membranteknik. Flytta utsläppspunkten (se skrivelse 12/6-17 från Klintetraktens framtid). Flytta utsläppspunkten. Bättre
rening.
Att tänka på vid genomförande: Primärt avlastning Klintehamnsviken men även Östersjön i stort.
Robbjäns
Förslag på ny markanvändning: Industrimark, Bostäder
Sanda Anderse
Förslag på ny markanvändning: Fler bostäder
Skogen bakom Klinteskolan
Förslag på ny markanvändning: Lekplats
Förslag på förbättring: Anlägg ett utegym i anslutning till elljusspåret
Att tänka på vid genomförande: Gör en naturlekplats med naturliga material. Uppsala
har många förebilder som ni kan använda er av. Tillgängligheten och att gymmet inte ska
ligga i kolmörker.
Skogen vid Garvaregatan, Kolhögarna
Förslag på förbättring: Fixa stigar och rensa skogen så att barnen lättare kommer ut i
skogen, hundägare ska kunna gå promenader, alla ska kunna stöva längs den fina bäcken
och njuta av havsöringen som leker där på hösten. Fräscha upp stigarna, rensa upp skogen
bygga ett vindskydd/naturlig lekplats med naturmaterial, bygga en trodertun längs vägen.
Utelekplats med inriktning skogsupplevelse. Rensa upp stigen laga bron över ån.
Att tänka på vid genomförande: Sätta upp papperskorgar till hundbajspåsar. Använd naturen och gör en ny säker lekplats här. Fixa grillplats och ordentlig skyltning.
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Skolan
Varför värnar du om platsen? En central plats i Klintehamn likt en livsnerv.
Skrotupplag
Förslag på förbättring: Städa upp och använd till nåt vettigare. Städa upp
Snäckan
Varför är det din favoritplats?: Härlig mötesplats
Vad gör du där?: fikar, pratar med människor. Ibland lägerverksamhet.
Stig vid Loggarevägen
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Förslag på förbättring: Fin gångstig som skulle kunna göras bättre och mer tillgänglig för
fler person. I dagens läge är den ojämn
Stranden vid Snäckan
Varför är det din favoritplats?: Härligt promenadstråk
Vad gör du där?: Promenerar
Varför värnar du om platsen?: Badmöjligheter
Sågverk, industriområde
Förslag på förbättring: Städa upp, fixa till, underhåll. Få det att se mindre stökigt ut,
Rensa upp och sätt Ett snyggare staket
Torget
Varför är det din favoritplats?: Nära Coop och gymmet
Vad gör du där?: Leker med barnbarn eller går till gymmet
Förslag på förbättring: Hägna in lekplatsen så en ensam vuxen får lättare att ha koll på
barnen.
Tänk på vid genomförande: Ta hänsyn till annan användning av parken.
Varvsholm
Varför är det din favoritplats?: Bra badstrand för familjer, Vacker plats, friden, bad, Det
är en vacker plats som är (var) lättillgänglig.
Vad gör du där? Förut badade jag ofta där, men nu har det blivit otillgängligt och mycket
sämre. Vilar, Badar, promenerar och umgås.
Varför värnar du om platsen?: Att bryggan får vara kvar och att allmänheten för möjlighet att bada där. Borde vara kulturmärkt. En plats som alla i Klintehamn tycker om.
Förslag på ny markanvändning: Badplats
Förslag på förbättring: Tillgängligheten. Tillgänglighet. Göra det lika trevligt som det varit i över 60 år. Byt ägare. Tillåt allmänheten att komma dit o tex bada eller promenera.
Mer tillgängligt för alla. Öppnas upp för allmänheten igen, låt niorna fira sin avslutning där
precis som innan. Ordna badstranden och låt det bli den mötesplats det en gång var med
majbrasor, etc.. Allmänhetens tillträde. Som det är nu går det inte längre att vara där eftersom ägarna medvetet gjort badplatsen otillgänglig. Ingen får parkera sin bil om man inte
är gäst och befinner man sig ute på udden så blir man ofta tillsagd. Vitalisera hela området gör det till en bredare mötesplats för besökare och Klintehamnsbor. Öppna upp för allmänheten igen. Låt Klinteborna få bada där och vistas där som förr
Att tänka på vid genomförande*: Samsyn ägare/besökare. Det ska kännas ok att vistas
på Varvsholm igen, nu är det som en privat trädgård. Klintehamn behöver en badplats.
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*Olämpliga kommentarer är borttagna.
Varvsholms viken
Förslag på förbättring: Rensa vassen, gör en cykelstig (ni får använda vår mark.) rensa kanalen så att turister vill stanna här. Gör även varvsholm och bron mer tillgänglig.
Vattenfall vid gamla tvätten
Varför värnar du om platsen?: Hela klinten är värd att värna om med all sin havsöring.
Spännande att följa laxarnas vandring upp till lekplatser. Vattenfallet har förstörts av vilken
anledning?
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Vattenpassage längs med Varvsholmshalvön
Förslag på förbättring: Dika ut vattendraget och gör det möjligt att paddla, åka båt runt
halvön. Det vore härligt att ta sig runt Varvsholm längs vattnet.
Att tänka på vid genomförande: Gör det ordentligt och djupt så att det håller lång tid.
Verkstadsgatan
Förslag på förbättring: Bredda vägen och göra trottoarer, tydligare parkering vid Cedergrens och pizzerian.
Viltvattnet vid Värsände, Dagisdammen
Varför är det din favoritplats?: Lugn och ro. Härlig plats för rekreation!
Vad gör du där?: Slappar, går, picknickar, joggar.
Vivesholm
Varför är det din favoritplats?: Fågelliv, öppen kust, lugnt
Vad gör du där?: Fågelskådar, fotograferar, picknic
Varför värnar du om platsen?: Härlig plats för rekreation
Förslag på förbättring: Länsstyrelsen bör bygga upp det fågeltorn de obegripligt nog tog
ner för ett antal år sedan
Att tänka på vid genomförande: Tydlig gångstig från naturreservatets p-plats
Förslag på ny infrastruktur: Enkel GC inkl smal snygg spång/bro över inloppet till Sandboviken
Våtmark mot Hassellunden
Förslag på förbättring: Spångar som skulle öka tillgängligheten här året runt. Ge oss en
härlig naturrunda
Att tänka på vid genomförande: Tillräckligt höga och breda spångar så att alla kan
komma över oavsett funktionsnedsättning och oavsett hur blött det blir under.
Vägen mot Djauvik
Varför är det din favoritplats?: Härligt naturområde
Vad gör du där? Njuter, joggar, promenerar
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Väg mellan Hemse och Visby
Förslag på förbättring: Sänk hastigheten till 30 km för allas säkerhet. Särskilt nu när
mycket tung trafik går här.
Att tänka på vid genomförande: Tänk på att en dödsolycka inte är värd att få köra lite
snabbare till jobbet.
Spång till Vivesholm
Förslag på förbättring: Gångmöjlighet till Vivesholm genom en enkel(?) spång.
Att tänka på vid genomförande:
Återvinningen
Förslag på förbättring: Se till att inte skräpet flyger iväg med vinden och sprids i området
Östra infarten
Förslag på ny infrastruktur: P-ficka och infotavla.
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Vattenfall vid gamla tvätten
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Sammanfattning
Region Gotland arbetar med att ta fram ett program för Klintehamn med omnejd på västra
Gotland. Programmet innehåller visioner och strategier för bland annat bebyggelseutveckling och näringslivsutveckling. På uppdrag av Region Gotland har Sweco tagit fram
en en övergripande dagvattenutredning med utgångspunkt från regionens dagvattenhandbok. I den övergripande dagvattenutredningen analyseras de planerade
utbyggnadsområdena utifrån bland annat översvämningsrisk på grund av stigande havsnivåer, risk för spridning av föroreningar i dagvattnet och problematik kopplade till kraftiga
regn.
Klintehamn är flackt vilket gör det översvämningskänsligt från två håll – både från kraftiga
regn och från stigande havsnivåer. Dagvattnet behöver vid skyfall kunna ledas bort ytligt,
exempelvis längs vägar, och byggnation i instängda områden skall undvikas. Viktiga
flödesvägar skall hållas öppna och nya skall skapas vid exploatering om behov föreligger.
Plats behöver reserveras i planerna för skyfallsstråk och höjdsättningen i detaljplanerna
skall säkerställa avledning längs gata. För att minska risken för skador på bebyggelse vid
stigande havsnivåer bör ingen ny bebyggelse tillkomma på nivåer under 2-meterskurvan.
Stora delar av Klintehamn, och flertalet av de planerade utbyggnadsområdena, ligger på
kalkberggrund och sand/grus. Denna typ av mark är genomsläpplig vilket innebär att
eventuella föroreningar i dagvattnet kan transporteras relativt snabbt. För att undvika att
förorena grundvattnet rekommenderas att dagvattnet renas innan det infiltreras i marken.
Att inte infiltrera dagvatten i marken, utan istället leda bort det via ett ledningsnät till
kustvattnet, innebär att en mindre mängd dagvatten leds till grundvattenmagasinen och
eftersom vattenbrist är ett återkommande problem på Gotland bör detta undvikas.
Utifrån markanvändning blir dagvattnet från olika ytor olika förorenat. Dagvattnet från de
planerade industriområdena, planerat centrumområde och större parkeringsytor skall
därför renas innan avledning till recipient. Exempel på anläggningar är till exempel täta
dammar eller våtmarker. I bostadsområden bedöms öppna diken längs exempelvis vägar
ge tillräcklig rening.
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I den fortsatta i planprocessen rekommenderas att plats reserveras för dagvattenanläggningar. Anläggningarna ska placeras där det är lämpligt utifrån bland annat
höjdsättning och infiltrationsmöjligheter. Inga infiltrationsanläggningar skall anläggas där
det är risk för att markföroreningar förs med till grundvattnet.
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Bakgrund och syfte
Region Gotland arbetar med att ta fram ett program för Klintehamn med omnejd på västra
Gotland. Programmet innehåller visioner och strategier för bland annat bebyggelseutveckling och näringslivsutveckling. Till grund för arbetet med programmet önskar
regionen göra en övergripande dagvattenutredning för att bland annat ta fram förslag på
lämpliga reningsanläggningar för dagvatten, se över lokalisering av bebyggelse utifrån
stigande havsnivåer och instängda områden, samt identifiering av avledningsstråk vid
större regn. En preliminär avgränsning för dagvattenutredningen framgår av Figur 1.

Figur 1. Avgränsning för utredningen. Källa: Region Gotland
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Förutsättningar
Bebyggelsen i Klintehamn utgörs främst av villa- och radhusbebyggelse, samt av en
större sågverksindustri och hamnverksamhet. Genom Klintehamn rinner Robbjänsån. Ån
rinner in i samhället från söder, och strax norr om idrottsplatsen viker den av åt väster för
att passera under väg 140 och sedan mynna i Östersjön. Stora delar av Klintehamns
dagvatten avleds via ledningssystem till Robbjänsån. Det dagvatten som inte avleds till
ån avleds till Östersjön via dagvattenledningar. Enligt Region Gotland finns inga kända
problem avseende översvämningar i Robbjänsån.

2.1

Dagvattenhandbok
I december 2017 antog Regionfullmäktige dokumentet ”Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030”. I dokumentet klargörs att Regionen vill uppnå en dagvattenhantering som är förenlig med ett långsiktigt hållbart samhälle. För att förenkla arbetet
med att uppfylla en hållbar dagvattenhantering har en handbok tagits fram som ett
verktyg för tjänstemännen inom Region Gotland. Med hållbar dagvattenhantering avses
enligt dagvattenhandboken en dagvattenhantering där kvantitet, kvalitet och gestaltning
beaktas samtidigt som föreslagna lösningar ska vara ekonomiskt och miljömässigt
motiverade. Följande är ett utdrag ur Region Gotlands Dagvattenhandbok:
”För att åstadkomma en hållbar dagvattenhantering krävs ett helhetstänk när det gäller
avledning av dagvatten samt höjdsättning av områden och bebyggelse. Dagvatten ska
hanteras lokalt, fördröjas nära källan, avledas i öppna och tröga system och vid behov
hanteras ytterligare innan det når recipienten. Höjdsättningen ska utformas så dagvatten
kan avrinna ytligt vid extrema skyfall då dagvattensystemen går fulla. För att säkerställa
att bebyggelse inte skadas vid skyfall krävs en genomtänkt höjdsättning där dagvatten
kan avledas via lågstråk och där inga instängda områden (från vilka dagvatten inte kan
avledas ytligt med självfall) bebyggs.”

2.1.1 Reningskrav
Det saknas nationell vägledning inom reningskrav på dagvattenområdet, men
dagvattenhanteringen måste förhålla sig till lagstadgade krav på åtgärder för att
miljökvalitetsnormerna (MKN) i nedströms vattendrag ska uppnås. Ett genomförande av
en detaljplan får inte innebära en försämring av recipientens vattenkvalitet.
Att i varje enskilt fall klargöra vad som krävs för att bidra till att miljökvalitetsnormerna
uppfylls är ett komplext uppdrag. I dagvattenhandboken föreslås därför en nivå på
reningskrav utifrån markanvändning och recipienters (eller mottagande områdes)
skyddsklass. Reningskraven definieras som ”ingen rening”, ”viss rening”, ”hög rening” och
”utsläpp olämpligt”. Reningskravet utgår från markanvändningen i området (vilket
påverkar föroreningshalten) och recipientens skyddsklass. I handboken finns beskrivning
av innebörden av de olika kravnivåerna och förslag på vilka typer av anläggningar som
uppfyller dem. I de fall recipienten, eller det mottagande områdets skyddsklass är hög,
lämpar sig inte dagvattenlösningar med infiltration.
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2.2

Lågpunktskartering
Ett antal instängda områden har identifierats utifrån en lågpunktskartering som är
framtagen av SMHI på uppdrag av Länsstyrelsen utifrån övergripande höjddata.
Karteringen ger en teoretisk bild av var dagvatten samlas vid kraftiga regn, men eftersom
till exempel trummor och passager under broar inte finns med i höjddatan behöver
resultatet verifieras via besök i fält. Annars riskerar resultatet av karteringen bli en överskattning av vattnets utbredning i ett instängt område i händelse av stora regnmängder.
Det har inte ingått i Swecos uppdrag att verifiera resultatet av karteringen.
Instängda områden och flödesvägar är markerade i Figur 2, samt i figurer för respektive
delområde i avsnitt 4.3.1 - 4.3.9. Bland annat syns det i Figur 2 att väg 140 utgör en
barriär som skapar instängda områden på vägens östra sida.

Figur 2. Instängda områden (blåskrafferad yta), delområden för utbyggnad enligt program (gulgrön),
flödesvägar vid stora rengmängder (lila linje) (Källa: region Gotland)
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2.3

Recipient och MKN
Dagvatten från Klintehamn avleds delvis via dike eller ledning till Klintehamnsviken, och
dels via infiltration till grundvattenförekomsten Mellersta Gotland – Klintehamn. Det är
viktigt att planerade exploateringar inte riskerar att försämra möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna i recipienterna.

2.3.1 Recipient: Mellersta Gotland – Klintehamn
Denna vattenförekomst utgörs av ett grundvattenmagasin som ligger under Klintehamn
och under en stor del av västra Gotland. Typen av grundvattenmagasin är sedimentär
bergförekomst. Förhöjda halter av klorid och sulfat samt hög konduktivitet medför att det
inom förekomsten finns indikationer på intrusion av saltvatten. Det är i sin tur en
indikation på att borrning har skett för djupt eller att vattenuttag överstiger
grundvattenbildningen. Även förorenade områden, jordbruk, och enskilda avlopp bedöms
påverka recipientens status. Urban markanvändning nämns inte som en påverkanskälla
enligt VISS. Se Tabell 1 för statusklassning.
Tabell 1 Statusklassning och MKN för recipienten Mellersta Gotland - Klintehamn

Statusklassning

Miljökvalitetsnorm

Kemisk status

Otillfredsställande

God kemisk grundvattenstatus*

Kvantitativ status

God

God

*Undantag-tidsfrister: Bekämpningsmedel (2021), Polyaromatiska kolväten (2027), sulfat (2021),
klorid (2021).

Figur 3 Vattenförekomsten Mellersta Gotland – Klintehamn. (Källa: VISS)
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2.3.2 Recipient: Klintehamnsviken
Klintehamnsviken är en kustvattenförekomst som sträcker sig från Klintehamn i söder och
norrut till Kronholmen.
Enligt underlag i VISS påverkas Klintehamnsviken av punktutsläpp från reningsverk, jordbruk och förorenade områden. Jordbruket bidrar till utsläpp av kväve och fosfor vilket
leder till övergödningsproblematik. Även reningsverket bidrar till punktutsläpp av kväve,
vilket likt utsläppen från jordbruket, leder till problem med övergödning. I Klintehamns
hamn har förhöjda halter av bland annat PAHer påträffats. Se Tabell 2 för statusklassning.
Tabell 2 Statusklassning och MKN för recipienten Klintehamnsviken

Statusklassning

Miljökvalitetsnorm

Kemisk status

Uppnår ej god

God kemisk ytvattenstatus*

Ekologisk status

Måttlig

God ekologisk status

*Undantag mindre stränga krav: bromerade difenyletrar och kvicksilver (nuvarande halt (dec. 2015)
får inte öka

Figur 4. Klintehamnsviken (källa: VISS)
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2.4

Dikningsföretag
Markavvattning är åtgärder som utförs för att avlägsna oönskat vatten (dränera mark)
eller skydda mot vatten. Markavvattning är en juridisk definition som inte ska blandas ihop
med den hydrologiska definitionen av markvatten. För att en åtgärd ska vara markavvattning i miljöbalkens mening krävs att syftet med åtgärden är att varaktigt öka markens
lämplighet för ett visst ändamål. Tillstånd krävs alltid för markavvattning och i större delen
av södra och mellersta Sverige råder förbud mot markavvattning. Gotland omfattas av
detta förbud och dispens krävs om tillstånd ska kunna ges. Tillstånd för markavvattning
prövas av Länsstyrelsen eller Miljödomstolen.
Befintliga markavvattningsföretag i Klintehamn med omnejd framgår av Figur 5. Markavvattningsföretag kan innebära strikta flödeskrav för anslutning samt innebära utformningskrav för diken. Strikta flödeskrav kan innebära att stora fördröjningsvolymer behöver
inrymmas inom utbyggnadsområden. Vid förändring av ägarkretsen av områden som
avvattnas till ett dikningsföretag kan en omprövning krävas för att undvika ett ökat tillflöde
till företaget. Detta är för att utesluta en negativ inverkan på båtnaderna nedströms.
Båtnader är områden som genom avvattningen har fått ett ökat i ekonomiskt värde.

Figur 5. Markavvattningsföretag har markerats med rosa linje. Mörkblå linje visar vattendrag som ej
omfattas av något dikningsföretag. (Källa: region Gotland)
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2.5

Geohydrologiska förhållanden
Enligt jordartskartan från SGU är Klintehamns centrum i dagsläget beläget på postglacial
sand (Figur 6). Centrum omgärdas av större områden av sedimentärt berg (kalksten) och
av moränlera. Under hamnområdet och sågverket finns lager av fyllning, och vid hembygdsgården finns ett mindre område med lera-silt och ett annat mindre område med
kalkgyttja.

Figur 6 Jordartskarta för Klintehamn med omnejd med sedimentärt berg (blått), svallsediment/grus/postglacial sand (orange med vita prickar), moränlera (grått med vita hakar),
fyllnadsmassor (randigt) (Källa: SGU)

Enligt SGU har postglacial sand och postglacialt grus en hög genomsläpplighet. Det
innebär att infiltration av ytvatten till grundvatten kan ske mycket snabbt. Moränlera har
låg genomsläpplighet, vilket medför att risken för förorening av grundvattnet via inifitration
genom moränlera är liten.
Gotland utgör en hydrogeologisk särart genom att jordtäckena oftast är tunna och
berggrunden utgörs huvudsakligen av uppsprucken kalksten. Transporten av vatten i
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kalkberggrunden sker till stor del via sprickor. Det gör att vatten kan transporteras långa
sträckor på kort tid. De generella förutsättningarna i övriga Sverige med urberg och tjocka
jordtäcken innebär en mindre sårbarhet vad gäller föroreningsrisker. Där kan det ta flera
år för ytvatten att nå grundvattnet, medan med gotländska förutsättningar kan det handla
om minuter och timmar.

2.6

Säkerhetsnivåer
Enligt översiktsplan för Region Gotland 2010-2025 ska nylokalisering av bostadsbebyggelse i kustzonen förhålla sig till följande:
•

Lägsta plushöjd för befintlig marknivå vid ny etablering i kustzonen ska vara
+2.0 meter (RH2000, se kartklipp i Figur 7), i avvaktan på statliga direktiv. Lokalt
kan högre plushöjder krävas beroende på bland annat dämningshöjder i det
aktuella området.

•

Lägre plushöjder kan godkännas för mindre känsliga byggnader och
anläggningar såsom camping, sjöbodar och ekonomibyggnader.

•

I riskområden ska höjdinmätning av befintliga nivåer på tomtplatsen utgöra
underlag i bygglovsansökan.

Figur 7. Den blå linjen visar +2,0 meter (RH2000). 2-meterskurvan visar var gränsen går mellan
områden där markhöjden är över respektive under +2,0 meter (Källa: Region Gotland)
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2.7

Skyddade områden
I Figur 8 visas Naturreservatet Gotlandskusten (blåmarkerat område) och Viveholms
naturreservat (grönmarkerat).

Figur 8 Naturreservatet Gotlandskusten (blått) och Viveholms naturreservat (grönt) (Länsstyrelsens
webb-GIS)

Enligt Naturvårdsverkets webbkarta1 finns inget Natura 2000-område inom eller i
anslutning till programsområdet.
Det finns två stycken vattenskyddsområden i Klintehamnsområdet – ett öster om
Klintehamn och ett sydost om Klintehamn. Dessa framgår av Figur 9.

1

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Figur 9. Vattenskyddsområde (blåskrafferad yta), planerade utbyggnadsområden enligt
programmet (gul/grön yta) (Källa: vic-metria)
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2.8

Förorenade områden
Enligt underlag från Region Gotland finns flera potentiellt förorenade områden utpekade i
Klintehamnsområdet. Dessa framgår av Figur 10.

Figur 10 Förorenade områden (brun prick), utbyggnadsområden i programmet (gul/grön yta),
delområde 9 inklippt. (Källa: Region Gotland)
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2.9

Samhällsviktig infrastruktur
I Figur 11 visas en sammanställning av samhällsviktig infrastruktur i Klintehamn.

Figur 11. Dagvarubutiker, drivmedelstation, bank och apotek (orange prick), reningsverk (svart
prick), vårdcentral och äldreomsorg (blå prick), brandstation (röd prick), kyrka (lila prick), förskola
och skola (grön prick), hamn (gul prick) (Källa: Region Gotland)
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3

Framtida förhållanden
Programmet för Klintehamn kommer att innehålla visioner och strategier för bland annat
bebyggelseutveckling och näringslivsutveckling, se Figur 12 nedan för översikt.

Figur 12. Planerad markanvändning (Region Gotland 2018-10-11)
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4

Principer för dagvattenhantering
I kommande stycken beskrivs principer för hur dagvattenrening kan åstadkommas, samt
hur bebyggelse kan skyddas mot att skadas vid skyfall. Därefter följer områdesspecifika
rekommendationer för delområdena som framgår av Figur 12 ovan.

4.1

Rening och infiltration
Om dagvattnet avleds via ett ledningsnät till kustvattnen kring Gotland, innebär det att en
mindre mängd dagvatten leds till grundvattenmagasinen. Eftersom vattenbrist är ett
återkommande problem på Gotland bör dagvatten infiltreras i så stor utsträckning som
möjligt, men med hänsyn till förhållandena i kalkberggrunden. För att undvika att förorena
grundvattnet rekommenderas att dagvattnet renas innan det infiltreras i marken. Det kan
exempelvis innebära att konstgjorda infiltrationsbäddar med tätskikt anläggs, där ett
första reningssteg sker, eller anläggning av våta dammar med möjlighet till sedimentation.
I ett andra reningssteg tillåts vattnet infiltrera naturligt i marken, exempelvis i en gräsyta
ovanpå berggrund bestående av sand och grus. I känsliga områden kan det dock vara
oönskat att infiltrera dagvatten även efter rening.
I lågpunkter kan översvämningsytor och renande lösningar som regnträdgårdar anläggas.
När det regnar flödar dagvattnet naturligt mot dagvattenanläggningarna via rännor eller
diken. I avsnitt 4.3.1 - 4.3.9 ges övergripande förslag på lämpliga anläggningar för
respektive delområde. Slutgiltig utformning och exakt placering av ytor för renande och
fördröjande dagvattenanläggningar för dimensionerande regn bör identifieras inom
respektive detaljplan.
Utifrån planerad markanvändning i Klintehamn, och utifrån Dagvattenplanen, har reningskrav definierats och förslag på lämpliga lösningar angetts för två scenarier. I ena
scenariot bedöms recipienten (eller det mottagande området ha medelskyddsklass
(Tabell 3). I andra scenariot bedöms recipienten (eller det mottagande området) ha hög
skyddsklass (Tabell 4).
Tabell 3. Reningskrav för de planerade markanvändningar baserat på antagandet att recipienterna
klassas som medel skyddsklass

Markanvändning

Klassificering

Reningskrav

Lämpliga lösningar

Centrum

Måttliga*

Viss rening

Genomsläppliga beläggningar,
infiltrationsyta, skelettjord,
dammar, svackdike,
makadamdike

Bostäder

Låga-måttliga

Viss rening

Enligt centrum ovan

Måttliga-höga

Viss rening –
hög rening

Genomsläppliga beläggningar,
infiltrationsyta, skelettjord,
dammar, våtmarker, nedsänkta
växtbäddar

Industri
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Turistzon**

Låga-måttliga

Viss rening

Enligt centrum ovan

*Bedömningen baseras på att Klintehamn är en mindre stad med ett mindre centrum
**Det saknas motsvarande markanvändning i dagvattenhandboken, har bedömts motsvara
villaområde
Tabell 4 Reningskrav för de planerade markanvändningar baserat på antagandet att recipienterna
klassas som hög skyddsklass.

Markanvändning

Klassificering

Reningskrav

Lämpliga lösningar

Centrum

Måttliga*

Hög rening

Genomsläppliga beläggningar
som samlar dagvattnet,
infiltrationsyta med tät gräsväxt, skelettjord, våtmarker,
dammar med vegetationszon,
nedsänkta växtbäddar

Bostäder

Låga-måttliga

Hög rening

Enligt ovan

Industri

Måttliga-höga

Hög
rening/utsläpp
olämpligt

Enligt ovan samt gärna
oljeavskiljare***

Turistzon**

Låga-måttliga

Hög rening

Enligt ovan

*Bedömningen baseras på att Klintehamn är en mindre stad med ett mindre centrum
**Det saknas motsvarande markanvändning i dagvattenhandboken, har bedömts motsvara
villaområde
*** I de fall recipienten eller det mottagande områdets skyddsklass är hög lämpar sig inte
dagvattenlösningar med infiltration.
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4.2

Avledningsstråk och ytor för skyfallshantering
Ett dagvattenledningssystem kan inte dimensioneras för att avleda ett skyfall vilket medför att en korrekt höjdsättning av marken är en förutsättning för att kunna avleda vattnet.
Det är därtill viktigt att undvika ny bebyggelse i instängda områden. Framtida markhöjder
skall väljas så att dagvatten vid skyfall alltid kan strömma bort från byggnader, längs
exempelvis vägar, till avsatta ytor där dagvattnet inte gör skada. En sådan avsatt yta kan
vara till exempel en park eller en anlagd översvämningsyta som vid torrväder kan
användas för andra ändåmål exempelvis en lekplats eller fotbollsplan. Vattnet från ett
skyfall skall alltså avledas ytligt mot platser där tillfälligt stående vatten inte utgör ett
hinder för samhällsviktiga funktioner eller skadar bebyggelse och infrastruktur.
I Figur 13 visas en översiktlig bild av vilka lågstråk som är viktiga att skapa för avledning
av skyfall, samt platser uppströms samhället som bör reserveras för större skyfallshantering. Som tidigare nämnt utgör väg 140 en barriär för vattnet som kommer från
öster. Genom att skapa avledningsvägar förbi vägen kan översvämningsrisken förknippad
med kraftiga regn på östra sidan minskas. Samtidigt utgör vägen en skyddande barriär
mot havet. Vid ombyggnad i anslutning till väg 140 behöver risker och fördelar analyseras
och noga vägas mot varandra för att hitta lämpliga åtgärder.

Figur 13. Platser som är lämpliga för hantering av skyfall (skrafferade ytor), lågstråk för avledning
av skyfall (rosa linje med pilar)
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4.3

Delområdesspecifika rekommendationer
I kommande avsnitt beskrivs de olika delområdena som visats översiktligt i kapitel 3
Framtida förhållanden, samt i Figur 12.

4.3.1 Delområde 1 – Bostäder
Detta delområde (se Figur 14) har en jämn sluttning mot kusten och mot intilliggande väg
141. Vid skyfall flödar sannolikt dagvattnet mot diket som avvattnar väg 141. För att
skydda nedströms bebyggelse vid skyfall föreslås att en översvämningsyta eller ett
avskärande dike anläggs i områdets lägsta del. Byggnader bör placeras så att inga
flödesvägar skärs av. Skulle bebyggelse placeras i flödesvägar behöver flödesvägarna,
exempelvis diken, dras om.
Bostadsområden bidrar med föroreningar till dagvattnet från främst gatumark. Diken
längs planerade gator kan i dessa områden bidra med rening.

Figur 14 Delområde 1 (grönt, inom prickad markering) samt 2-meterskurvan (mörkblå) och
instängda områden nedströms. Flödesriktning med blå pilar och föreslaget avskärande stråk med
orange linje.

4.3.2 Delområde 2 – Bostäder
Delområdet har en jämn lutning åt nordväst och nedströms delområdet har ett instängt
område identifierats (se Figur 15 och Figur 16). Det instängda området (rosamarkerat i
Figur 15) kan användas för att anlägga en kontrollerad uppsamlingsplats för vatten som
avrinner från bland annat delområde 2. Vid anläggning av en sådan yta behöver det
säkerställas att kringliggande bebyggelse inte riskerar att skadas, och inga nya
byggnader får placeras i det instängda området. När det instängda området fyllts upp
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avrinner dagvattnet mot bebyggelse i nordväst. Innan delområde 2 bebyggs bör det
säkerställas att situationen för nedströms liggande bebyggelse inte försämras.
Genom delområdet går ett flödesstråk som för med sig dagvatten från områden uppströms, det vill säga från områden sydost om delområdet. För att inte förvärra situationen
för befintlig bebyggelse nedströms, bör dagvatten från delområde 2 omledas eller fördröjas innan det når det instängda området. Avledningen kan ske via ett dike eller en
översvämningsyta som reserveras i delområdets lägsta punkt. Det är viktigt att hålla
befintlig flödesväg öppen och inte bebyggd.
Intill delområdet ligger en förskola (orange prick i Figur 15). Flödesvägen bör inte ändras
så att framkomligheten till förskolan riskerar att begränsas eller att förskolan riskerar att
översvämmas.
Diken längs planerade gator kan i bostadsområden bidra med tillräcklig rening av
dagvattnet.

Figur 15 Delområde 2 (gult inom prickad markering), ytliga flödesstråk (lila), instängt område
nedströms delområde 2 (rosa), förskola (orange prick). Flödesriktningar med blå pilar.
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Figur 16. Bild över ytan som utgör ett instängt område enligt Figur 15. (Foto: Region Gotland)

4.3.3 Delområde 3 – Bostäder
Delområde 3 är ett relativt flackt område som angränsar till befintlig bebyggelse. Strax
norr om delområdet rinner en å som avvattnar ett stort område uppströms. Det är viktigt
att det finns höjdmässig säkerhetsmarginal mellan ån och bebyggelsen i händelse av
höga flöden.
I Figur 17 nedan illustreras två instängda områden (rosa färg) nordväst och nordost om
delområdet. Området som översvämmas nordväst om delområdet framgår av Figur 18.
Eftersom lågpunktskarteringen som ligger till grund för figuren inte tar hänsyn till trummor
eller ledningar som ligger under exempelvis vägar, kan det leda till att resultatet av
karteringen blir en överskattning av vattnets utbredning i ett instängt område i händelse
av stora regnmängder. Som tidigare nämnt behöver resultatet från karteringen verifieras
via besök i fält.
Befintliga diken och trummor behöver rensas och klippas för att deras funktion skall
kunna säkerställas
Bostadsområden bidrar med föroreningar till dagvattnet från främst gatumark. Diken
längs planerade gator kan i dessa områden bidra med rening.
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Å som rinner norr
om delområdet

Figur 17 Delområde 3 (gult) och instängda områden (rosa) samt tvåmeterskurvan i bildens
vänsterkant (blå linje), fet mörkblå linje illustrerar en å som rinner norr om området. Flödesriktning
illustreras med blå pilar.

Figur 18. Bild tagen söderut från väg 568. Inne i dungen passerar ån från öster till väster (vänster
till höger i bild) som enligt Figur 17 översvämmas.
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4.3.4 Delområde 4 – Bostäder, vård och service
I området planeras för bostäder, vård- och serviceverksamhet. Enligt erhållet kartunderlag sluttar området åt sydväst mot Robbjänsån. Vid byggnation bör det säkerställas
att fastigheterna anläggs högre än angränsande vägar och/eller gräsytor. I dagsläget
ligger exempelvis den östra delen av området (se streckad röd ellips i Figur 19) lägre än
Donnersgatan. Om befintliga markhöjder behålls vid byggnation innebär detta att dagvatten kommer att rinna från Donnersgatan in mot byggnaden, vilket riskerar att orsaka
skada.
Bostadsområden bidrar med föroreningar till dagvattnet från främst gatumark. Diken
längs planerade gator kan i dessa områden bidra med rening.

Figur 19. Delområde 4 (gult) och instängda områden (rosa) samt ytliga flödesstråk (lila). Fet
mörkblå linje illustrerar en Robbjänsån som rinner strax väster om området. Flödesriktning
illustreras med blå pilar, röd ellips markerar ett område där Donnersgatan ligger högre än
omgivande mark.
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4.3.5 Delområde 5 – Centrum och bostäder
Förtätning planeras i centrala Klintehamn. Området ligger högre än 2-meterskurvan enligt
erhållet kartunderlag. Därtill har området en relativt jämn lutning åt väster vilket medför att
inga större instängda områden skapas (se Figur 20).
Det finns flera områden i delområdet med potentiellt förorenad mark (se bruna prickar i
Figur 20). Om dagvattenrenande eller fördröjande åtgärder planeras i dessa områden bör
det säkerställas att eventuella markföroreningar inte riskerar att följa med dagvattnet till
underliggande grundvattenmagasin.
Centrumområdet bidrar med föroreningar till dagvattnet från framför allt gatumark och
parkeringar. Klintehamns centrum är beläget på postglacial sand med en underliggande
grundvattentäkt. Det innebär att infiltration kan vara möjlig, men det är fördelaktigt att
dagvattnet renas för att inte förorena grundvattentäkten ytterligare. Infiltration kan ske via
sammanhängande grönytor eller grönstråk i lokala lågpunkter. Ifall utrymme kan säkerställas, och under förutsättning att höjdsättningen medger det, kan ett grönstråk längs
Donnersgatan kunna bidra med rening och skyfallsavledning från befintlig och planerad
bebyggelse.

Figur 20. Delområde 5. Centrum (grän/gult inom prickad linje), ytliga flödesstråk (lila), Robbjäns å
(ljusblå linje), tvåmeterskurvan (mörkblå linje), instängda områden (rosa), flödesriktningar utsatta
med blå pilar och potentiellt förorenat område (brun prick).
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4.3.6 Delområde 6 – utredningsområde för bostäder
Hela delområdet ligger under 2-meterskurvan (se Figur 21) vilket medför att området är
översvämningskänsligt med avseende på stigande havsnivåer och att ingen byggnation
av bostäder eller annan översvämningskänslig bebyggelse rekommenderas i detta
område. Genom området går dessutom ett större vattendrag som är nära länkat med
Klintehamnsviken vilket ökar risken för problem med översvämning från havet.
I områdets sydöstra del finns ett potentiellt förorenat område. Om dagvattenrenande eller
fördröjande åtgärder planeras i dessa områden skall säkerställas att eventuella markföroreningar inte riskerar att följa med dagvattnet till underliggande grundvattenmagasin
eller till Klintehamnsviken.

Figur 21. Delområde 6 (gult) och 2-meterskurvan (blå) samt instängda områden (rosa), potentiellt
förorenat område (brun prick).
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4.3.7 Delområde 7 – Rekreations- och naturområde samt besöksnäring
Hela detta delområde ligger lägre än +2 meter vilket innebär en förhöjd översvämningsrisk (se Figur 22). Plushöjder lägre än + 2 m kan godkännas för mindre ”känsliga”
byggnader och anläggningar såsom camping, sjöbodar och ekonomibyggnader. Detta
innebär att den planerade markanvändningen inom delområde 7 noga bör övervägas och
regleras. Riskerna för översvämningsrelaterade skador på bebyggelse med ekonomiska
följder bör vägas in.
Bebyggelse som hotell och bostäder bör inte placeras inom detta delområde på grund av
höjdförhållandena.
Om marken nyttjas för mindre känsliga byggnader behöver fortfarande framkomlighet för
till exempel räddningstjänst säkerställas. Vilken vattennivå som kan accepteras för att
framkomligheten skall tillgodoses skall stämmas av med räddningstjänsten.

7

7

Figur 22 Delområde 7 (gult) och 2-meterskurvan (blå) samt instängda områden (rosa),
flödesriktning (blå pil)
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4.3.8 Delområde 8 – Hamnverksamhet
Likt delområde 7 ligger i princip hela detta delområde lägre än +2 meter (se Figur 23).
Det innebär en förhöjd översvämningsrisk vilket medför att ingen ny bebyggelse bör
förläggas i detta område.
Marken utgörs av fyllnadsmassor och det finns kända markföroreningar i området (Figur 6
och Figur 10). Därtill anges i VISS att det i Klintehamns hamn har påträffats förhöjda
halter av bland annat PAHer. För att stoppa föroreningar från att följa med dagvattnet via
infiltration till underliggande massor, och vidare till Klintehamnsbukten, föreslås att
marken inom hamnområdet utgörs hårdgjord. Dagvattnet från industriytor och parkeringsplatser skall samlas upp och renas innan utsläpp sker till recipient. Lämpliga reningsanläggningar är till exempel täta dammar eller våtmarker.

Figur 23. Delområde 8 (gult) och 2-meterskurvan (blå).
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4.3.9 Delområde 9 – Industri
Delområdet har en jämn sluttning norrut. Området framgår av Figur 24 och utgörs i
dagsläget av en industri. Delar av industrin ligger på sand/grus vilket medför mycket goda
infiltrationsmöjligheter. Det är rekommenderat att rena dagvattnet innan det infiltreras
eller leds bort, för att undvika spridning av föroreningar. Omlastning och hantering av
kemikalier bör ske på hårdgjorda ytor där det finns möjlighet att samla upp eventuellt spill
eller läckage innan det infiltrerar ner i marken.
Lämpliga lösningar kan vara ett första reningssteg i form av exempelvis en damm, som
följs av infiltration i ett sekundärt steg. Vid olyckor bör utloppet från den primära
anläggningen kunna stängas så att eventuella läckage av föroreningar kan saneras innan
de når någon av recipienterna.

Figur 24 Delområde 9 (gult), instängda områden (rosa), flödesriktning (blå pil), ytledes
avrinningsvägar (fet lila linje), förorenad mark (brun prick)
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4.3.10 Delområde 10 – Industri
Detta delområde har ett stort behov av renande dagvattenåtgärder då det planeras för
industrier ovanpå kalkberggrund och sand/grus. Läckage av kemikalier och oljeutsläpp
från industriverksamheten riskerar att tränga ner till grundvattenförekomsten som ligger
under Klintehamn. För att minimera riskerna rekommenderas uppsamlade dagvattenanläggningar, antingen inom respektive fastighet eller gemensamt för delområdet,
exempelvis en damm eller infiltrationsanläggning med tätskikt i botten. Alternativt kan
dagvatten avledas till områden med lägre skyddsklass för omhändertagande. Tätskikt bör
anläggas under ytor där det finns risk för spill av föroreningar.
Vid placering av dagvattenrenande åtgärder i området skall säkerställas att befintliga
markföroreningar inte riskerar att följa med dagvattnet till underliggande grundvattenmagasin. Se bruna prickar i Figur 25.
Marken har en sluttning mot kusten och inga större instängda områden har identifierats.
Lägsta delarna av delområdet tangerar 2-meterskurvan, där bör ingen ny bebyggelse
tillkomma.

Figur 25 Delområde 10 (gulgrönt) och 2-meterskurvan (blå) samt instängda områden (rosa),
förorenad mark (brun prick)
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5

Sammanfattande analys och rekommendation
•

Stora delar av Klintehamn ligger på kalkberggrund och sand/grus. Denna typ av
mark är genomsläpplig och dagvatten snabbt kan röra sig långa sträckor, vilket
innebär att eventuella föroreningar i dagvattnet kan transporteras relativt snabbt.
Under Klintehamn ligger en grundvattenrecipient, till vilken föroreningar riskerar
att ledas.
o

För att undvika att förorena grundvattnet rekommenderas att dagvattnet
renas innan det infiltreras i marken. Att inte infiltrera dagvatten i marken
utan istället leda bort det via ett ledningsnät till kustvattnen kring Gotland
innebär att en mindre mängd dagvatten leds till grundvattenmagasinen.
Eftersom vattenbrist är ett återkommande problem på Gotland bör
dagvatten infiltreras i så stor utsträckning som möjligt, men med hänsyn
till förhållandena i kalkberggrunden och recipient.

o

Eftersom sand och grus har en högre genomsläpplighet än lera,
rekommenderas att framtida industrier placeras ovanpå lera istället för på
sand/grus. På så sätt kan leran fungera som en skyddande barriär mot
grundvattnet.

o

Dagvattnet från industriområden, planerat centrumområde och större
parkeringsytor skall renas innan avledning till recipient

•

Robbjäns å utgörs av ett dikningsföretag och fungerar samtidigt som en del i
Klintehamns dagvattensystem. Vid förändring av till exempel åns sektion behöver
dikningsföretagets ägare konsulteras.

•

Instängda områden skall undvikas eftersom dagvattnet vid skyfall behöver ledas
bort ytligt, exempelvis längs vägar. Det är därför viktigt att hålla befintliga
välfungerande flödesvägar öppna, samt skapa nya vid exploatering. Plats
behöver reserveras i planerna för skyfallsstråk och höjdsättningen i detaljplanen
skall säkerställa avledning längs gata.
o

Befintliga diken och trummor behöver underhållas för att deras funktion
skall kunna säkerställas

•

Ingen ny bebyggelse bör tillkomma på nivåer under 2-meterskurvan.

•

I den fortsatta i planprocessen rekommenderas att plats reserveras för
dagvattenanläggningar. Anläggningarna ska placeras där det är lämpligt utifrån
höjdsättning, infiltrationsmöjlighet m.m. som beskrivits ovan. Inga
infiltrationsanläggningar skall anläggas där det är risk för att markföroreningar
förs med till grundvattnet
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen

Samrådsredogörelse

Inledning
Regionstyrelsen beslutade 2019-01-30 att förslag på Program Klintehamn 2030 skulle gå ut
på samråd. Programförslaget har under tiden 4 februari till 4 mars 2019 varit ute på samråd
enligt 5:e kapitlet, plan- och bygglagen. Inkomna yttranden finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samrådets genomförande
Samrådshandlingar har skickats till berörda myndigheter, föreningar organisationer och
nämnder. De har också funnits tillgängliga i Ljusgården i Region Gotlands lokaler på Visborgsallén 19 i Visby samt i biblioteket i Klintehamn på Norra Kustvägen. Programmet
med tillhörande planunderlag har också funnits tillgängliga på Region Gotlands hemsida:
www.gotland.se/klintehamn2030 i form av en digital version och en version i PDF-format.
På hemsidan har det funnits möjlighet att lämna synpunkter genom en e-tjänst eller mejladress. Det har också gått att lämna synpunkter via en karta genom att trycka på en specifik
plats på plankartan och skriva själva synpunkten som då kopplats till den specifika geografiska platsen. Samrådssynpunkter har också gått att lämna skriftligen per post eller genom
att lämna in dessa direkt i lokalerna på Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby. Tjänstepersoner har också funnits tillgängliga för frågar via telefon och mejl.

Samrådsmöte och öppet hus
Två tillfällen gavs också att träffa politiker och tjänstepersoner för att ställa frågor samt diskutera samrådsförslaget. Ett samrådsmöte anordnades den 18 februari i Rondos lokaler i
Klintehamn. Mötet bestod av en presentation av förslaget samt en utställning av programmet i olika stationer där det var möjligt för besökande att fördjupa sig i de olika delarna i
programmet genom att ställa frågor till tjänstepersoner och politiker. Cirka 120 personer
deltog i mötet, varav cirka 40 % kvinnor och 60 % män. Den 23 februari hölls öppet hus i
Röda Korsets lokaler i Klintehamn. Där fanns programmet i form av en mindre utställning
och två tjänstepersoner som svarade på frågor och diskuterade samrådsförslaget. Cirka 25
personer deltog under det tillfället.

Samrådsredogörelsens upplägg

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Redogörelsen redovisar varje yttrande eller synpunkt en och en med förvaltningens bemötande efter varje yttrande eller synpunkt. Programmet har till delar reviderats med anledning av de inkomna synpunkterna. Innan bemötandet av synpunkterna presenteras de ändringar som gjorts i programmet. Även vissa redaktionella ändringar har gjorts.

Region Gotland vill tacka för alla synpunkter och kommentarer som
inkommit vilket har varit en förutsättning för att ta fram och bearbeta programmet.
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Ändringar av förslaget efter samrådet
Med anledning av inkomna synpunkter har programförslaget reviderats i vissa delar.
Nedanstående ändringar och bemötanden ligger till grund för det program som presenteras
för godkännande av Regionfullmäktige.
1. Inledning

Inledningen har kompletterats med avsnitt om genomförande och dialog och innehåller nu
sex avsnitt istället för fyra:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Uppdrag
Vad är ett program
Genomförande
Dialog
Sammanfattning av programmet
Hållbarhetsbedömning av Program Klintehamn 2030

1.5 Sammanfattning av programmet

Avsnittet har utvecklats med en beskrivning på vilket sättet programmets syftar till att generera en positiv utveckling av Klintehamn genom att stärka identiteten av och befintliga
kvaliteter i Klintehamn och dess närområde.
2.1 Övergripande mål och riktlinjer

Avsnittet har utvecklats med en beskrivning av syftet med programmet och vikten av att de
förutsättningar som det beror av inte ändras.
2.1.1 Mål 1 Klintehamns identitet ska stärkas som en attraktiv plats för verksamheter, boende och besökare.

Följande tillägg har gjorts till riktlinjerna:

Idrotten ska ges plats att utvecklas för att bidra till Klintehamn som mötesplats för sport
och idrott. Till exempel skulle möjligheten att bygga en läktare i anslutning till idrottshallen
för att stärka Klintehamn som en självklar plats för olika sportarrangemang.
2.1.3 Mål 3 Klintehamn ska vara ett ska vara ett sammanhållet jämlikt samhälle med gena och trygga
stråk för gång och cykel

Följande tillägg har gjorts till riktlinjerna:

Lokalisering och utformning av parkeringsplatser ska utföras med omsorg för att minska
parkeringarnas påverkan på landskapsbilden samt för att betona prioriteringsordningen till
förmån för andra trafikslag som gång- cykel- och kollektivtrafik.
2.1.4 Mål 4 Klintehamn ska få fler bostäder av god kvalitet och hållbar arkitektur
Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Följande tillägg har gjorts till riktlinjerna:

I samband med ny exploatering eller ändrad användning inom det befintliga bebyggelsebeståndet, bör plats ges för boende för målgrupper med särskilda behov. Dessa bör placeras
integrerat inom det ordinarie bostadsbeståndet samt i nära anslutning till service och kollektivtrafik.
I samband med att Klintehamn växer ska plats ges för förskola och skola för att tillgodose
det utökade behovet av skolplatser när antalet invånare ökar.
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2.3.1. Utvecklingsområde 1 Sicklings

Riktlinjen för antalet våningar har ersatts ut till:
Lämplig höjd och bebyggelsestruktur bör i kommande detaljplaneprocesser utredas genom
volymstudier som en del i att tillskapa alla de kvaliteter som eftersträvas i de övergripande
målen. Angående höjd ska försvarsmaktens intressen beaktas för att säkerställa riksintresset
för totalförsvarets militära delar enligt 3 kapitlet 9 § Miljöbalken.
Angående vägar till och från området är det något som utreds i samband med att området
planläggs. Det är Trafikverket som har rådighet över väg 140 och skulle det någon gång
dyka upp en anledning till att titta på ytterligare åtgärder som berör väg 140, görs detta i dialog med Trafikverket.
2.3.2 Utvecklingsområde 2 Odvalds

Riktlinjen för antalet våningar har ersatts av:
Lämplig höjd och bebyggelsestruktur bör i kommande detaljplaneprocesser utredas genom
volymstudier som en del i att tillskapa alla de kvaliteter som eftersträvas i de övergripande
målen. Angående höjd ska försvarsmaktens intressen beaktas för att säkerställa riksintresset
för totalförsvarets militära delar enligt 3 kapitlet 9 § Miljöbalken.
2.3.3 Utvecklingsområde 3 Klause

Följande tillägg har gjorts till riktlinjerna:
Bebyggelsestrukturen för de nya byggnaderna bör planeras för att möjliggöra en eventuell
framtida exploatering vidare nordväst ut mot Sandavägen.
2.3.4 Utvecklingsområde 4 Donners

Tillägg görs i programmet till förutsättningarna för utvecklingsområdet med information
om att noterad markförorening finns på platsen.
Riktlinjen ”Delar av utvecklingen kan regleras genom bygglov medan andra kräver detaljplaneläggning”, byts ut till följande:
”Större förändringar av markanvändningen bör utredas i sitt sammanhang genom detaljplan. Mindre omfattande ändringar av befintlig bebyggelse kan eventuellt göras genom
bygglov, i de fall åtgärderna inte bedöms ha sådan omgivningspåverkan som anges i planoch bygglagen 4 kap. 2§”
Följande tillägg har gjorts till riktlinjerna:
”Under detaljplaneprocessen bör hänsyn tas till befintliga och framtida behov av idrotten.”

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

2.3.5 Utvecklingsområde 5, Centrala Klintehamn

Riktlinjen ”Gällande detaljplan på fastigheten Klinte Strands 1:161 bör genomföras med eller utan planändring. Efter planändring kan ytterligare bebyggelse på höjden tillåtas för
ökad attraktivitet” ändras till:
”Klinte Strands 1:161 bör utvecklas för angiven markanvändning enligt gällande detaljplan.
Vid exploatering kan möjligheten att utöka byggrätten på höjden undersökas. Detta bör ske
genom volymstudier med syftet att undersöka möjligheten med hänsyn till skala, stadsbild
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och landskapsbild. Om en sådan utökning bedöms lämplig behöver den föregås av en planändring eller en helt ny detaljplan.”
2.4 Utveckling av Klintehamns gröna och blå värden

Riktlinjen ” I anslutning till båtklubbens fiskeläge och impedimentsytan mellan korsningen
över väg 140 vid den s.k. ”Sillgrisslan” kan en allmän mötes- och rastplats anläggas med
t.ex. toalett och uppställningsplats för husbilar. Från platsen kan sedan anslutas en övergång över Robbjänsåns mynning till det föreslagna rekreationsstråket längs Klintehamnsviken. Marken är belägen på en gammal tipp och är därför i behov av sanering. Programmet
föreslår ett försök med plantering av lämpliga växter med sanerande egenskaper” ändras
till:
”I anslutning till båtklubbens fiskeläge och impedimentsytan mellan korsningen över väg
140 vid den så kallade. ”Sillgrisslan” kan en allmän mötes- och rastplats anläggas med till
exempel toalett och uppställningsplats för husbilar. Från platsen kan sedan anslutas en
övergång över Robbjänsåns mynning till det föreslagna rekreationsstråket längs Klintehamnsviken. Marken är belägen på en gammal deponi och är därför i behov av sanering.
Programmet föreslår att sanering genomförs, till exempel genom ett försök med fytoremediering, en teknik där växter med sanerande egenskaper används för att sanera.”
Den angivna platsen som föreslås för mötes- och rastplats har också ritats in på plankartan.
Följande tillägg har gjorts till riktlinjerna:
”Grönområden inom Klintehamns samhälle ska tillgängliggöras både genom röjning samt
genom att erbjuda plats för umgänge, vila och lek, till exempel genom sittplatser, grillplatser
och mindre lekplatser.”
2.4.1. Klinteberget

Följande tillägg har gjorts till riktlinjerna:
”Möjligheten att utveckla rekreationsområdet i området kring Klinteberget bör undersökas.
Till exempel genom att koppla ihop de olika strövområdena med varandra samt leda in
dessa mellan Hunninge gård, Snögrinde och Klinteberget samt eventuellt koppla den till
pilgrimsleden.”
2.4.2 Robbjänsån

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Riktlinjen ” På impedimentsmarken på den östra sidan om ån föreslås att vattendraget ges
en ny utformning genom ekologisk restaurering i form av meandring dvs en återgång till
åns naturliga slingrande dragning samt att lämplig låglänt yta görs om till en mindre dagvattendamm. Åtgärden medför att vattendraget kommer kunna hantera fluktuerande flöden
och flödestoppar vilket tillsammans med en estetiskt tilltalande utformning stärker åns roll
som habitat och källa till ekosystemtjänster.” ändras till:
”På impedimentsmarken på den östra sidan om ån föreslås att vattendraget ges en ny utformning genom ekologisk restaurering i form av anlagd meandring, det vill säga en återgång till åns naturliga slingrande dragning, samt att lämplig låglänt yta görs om till en
mindre dagvattendamm. Även möjligheten till att tillskapa mindre fall och större vattenspeglar bör undersökas vid genomförandet. Likaså bör ytan väster om utvecklingsområde
4, Donner, undersökas för liknande utvecklingsåtgärder av Robbjänsån. Åtgärden medför
en viktig klimatanpassning av Klintehamn då vattendraget kommer att kunna hantera fluktuerande flöden och flödestoppar vilket tillsammans med en estetiskt tilltalande utformning
stärker åns roll som habitat och källa till ekosystemtjänster.”
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2.4.3 Utveckling av rekreationsstråk:

Riktlinjen ”Ett synliggörande och uppgradering av berörda delar av kustvandringsleden
Klintehamn-Fröjel-Eksta, Pilgrimsleden på Klinteberget och Rannarveleden (elljusspåret)
bör genomföras. Det tillgängliggör Klintehamnstraktens fantastiska naturförutsättningar ytterligare vilket torde stärka besöksindustrins förutsättningar.” ändras till:
”Ett synliggörande och en uppgradering av berörda delar av kustvandringsleden Klintehamn-Fröjel-Eksta, Pilgrimsleden på Klinteberget och Rannarveleden (elljusspåret) bör genomföras, till exempel genom att tillskapa ett sammanhållet stråk mellan Fröjel och Klintehamn. Det tillgängliggör Klintehamnstraktens fantastiska naturförutsättningar ytterligare
vilket torde stärka besöksindustrins förutsättningar. Möjligheten att skapa spångar på särskilda delsträckor där det är blött bör undersökas. Möjligheten att tillgängliggöra leden för
målgrupper med funktionsvariationer och småbarn (barnvagn) bör också undersökas.”
Följande tillägg har gjorts till riktlinjerna:
”I samband med utveckling av rekreationsområden bör möjligheten att tillskapa en slinga
som hälsans stig undersökas för att främja folkhälsan.”
2.4.4 Paddelled och kanal

Följande tillägg har gjorts till riktlinjerna:
”Paddelledens placering bör planeras med hänsyn till de naturvärden som finns i området
för att undvika negativ påverkan på bland annat fågellivet.”
2.4.6 Utredningsområde 6 Varboåns mynning

Följande tillägg har gjorts till riktlinjerna:

Exploateringen får inte påtagligt skada riksintressena vilket är syftet med den kravnivå som
utmärker riktlinjerna.
Exploateringen bör främja friluftslivet på platsen till exempel genom att på strategisk plats
uppföra ett naturrum eller tillskapa en plats där det går att nå ån för paddling. Till exempel
kan den före detta uppställningsplatsen i södra hörnet mellan väg 140 och vägen in till
Varvsholm ndersökas för det.
Friluftslivets intressen ska säkras genom att säkerställa en ogenerad tillgång till naturområdet.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Den geometriska formen för området på plankartan har gjorts om till en oval för att tydliggöra att områdets avgränsning inte är preciserat i programmet, utan ska definieras under
detaljplaneprocessen.
Begreppet utredningsområde har valts istället för utvecklingsområde, för att förtydliga området är osäkert som utvecklingsområde på grund av de ovanligt komplexa förutsättningarna, med naturvärden riksintressen och den låga marknivån under 2-meterkurvan.
Eventuell påverkan av vägbuller från väg 140 behöver beaktas vid exploatering.
2.4.7 Utvecklingsområde 7, besöksnäring Varvsholm

Följande tillägg har gjorts till riktlinjerna:
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Möjligheten att uppföra fågeltorn längs leden bör undersöka, till exempel i talldungen cirka
40 meter nordväst om kurvan av infartsvägen till Varvsholm eller i anslutning till det föreslagna stråket längs Klintehamnsvikens östra sida.
Möjligheten att på lämpliga platser lyfta fram de unika naturvärdena och miljöerna i pedagogiskt syfte och som upplevelse bör undersökas i samband med genomförande av vandringsleden. Till exempel kan det göras i form av informationsskyltar som informerar om
särskilda arter eller livsmiljöer.
Riktlinjen ” En eller flera övergångar över Varboåns mynning i Sandboviken kan medföra
möjligheten att till fots röra sig runt hela Sandboviken och Klintehamnsviken i en obruten
sträcka.” ändras till:
”En eller flera övergångar över Varboåns mynning i Sandboviken kan medföra möjligheten
att till fots röra sig runt hela Sandboviken och Klintehamnsviken i en obruten sträcka.
Dessa nya övergångar bör endast tillskapas om det bedöms lämpligt i erforderliga utredningar med hänsyn till förutsättningarna, som till exempel naturvärdena på platsen.”
2.5.1 Utvecklingsområde 8 Hamnen

Följande tillägg har gjorts till riktlinjerna:
I kommande prövningar genom Plan- och bygglagen ska det säkerställas att ytterligare störningar, i form av bland annat bullerpåverkan på omgivande bostäder, håller sig till gällande
lagkrav.
Riksintresset Klintehamn hamn ska särskilt beaktas i kommande prövningar. I skrivande
stund pågår en riksintresseprecisering av riksintresset. I kommande detaljplaneprocess bör
riksintressepreciseringen inväntas innan ett planförslag går ut på samråd, för att kunna beakta riksintresset i detaljplanen.
I samband med att en ny detaljplan tas fram bör hänsyn tas till allmänhetens behov av att
nyttja kustlinjen för rekreation. Möjligheten att förlägga en gång- och cykelväg någonstans i
området som förbinder strövområden längs den norra och södra kustlinjen bör därför utredas i samband med utredning genom detaljplan.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Riktlinjen: ”I anslutning till båtklubbens fiskeläge och impedimentsytan mellan korsningen
över väg 140 vid den s.k. ”sillgrisslan” kan en allmän mötes- /rastplats anläggas med t.ex.
toalett och/eller uppställningsplats för husbilar” har bytts ut till:
” I anslutning till båtklubbens fiskeläge och impedimentsytan mellan korsningen över väg
140 vid den så kallade. ”Sillgrisslan” kan en allmän mötes- och rastplats anläggas med till
exempel toalett och uppställningsplats för husbilar. Från platsen kan sedan anslutas en
övergång över Robbjänsåns mynning till det föreslagna rekreationsstråket längs Klintehamnsviken. Marken är belägen på en gammal deponi och är därför i behov av sanering.
Programmet föreslår att sanering genomförs, till exempel genom ett försök med fytoremediering, en teknik där växter med sanerande egenskaper används för att sanera.”
Den angivna platsen som föreslås för mötes- och rastplats har också ritats in på plankartan.
Följande tillägg har gjorts till förutsättningarna:
Gällande bullervillkor för hamnverksamheten:
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Buller från verksamheten inklusive transporter inom hamnområdet och hjälpmaskiner ombord på fartyg när dessa befinner sig i hamn ska begränsas så att de ekvivalenta ljudnivåerna utomhus vid bostadshus och vid Pensionat Warfsholm inte överskrider
50 dB (A) dagtid 07-18
45 dB (A) kvälls- och nattetid kl. 18-07.
Gällande bullervillkor för träindustrin i hamnen:
Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som riktvärde vid intilliggande bostäder än:
50 dB (A) dagtid (kl. 07.00 -18.00) måndag - fredag
45 dB (A) kvällstid (kl. 18-22), samt lördag, söndag och helgdag (kl. 07.00 -18.00).
40 dBA nattetid /kl. 22.00- 07.00)
Momentana ljud nattetid (kl. 22.00 – 07.00) får maximalt uppå till 55 dBA. Kontroll av
ljudnivåer ska ske vid behov.
2.5.2 Utvecklingsområde 9 Klintebys

Följande tillägg har gjorts till riktlinjerna:
I kommande prövningar genom Plan- och bygglagen ska det säkerställas att ytterligare störningar, i form av bland annat bullerpåverkan på omgivande bostäder, håller sig till gällande
lagkrav.
Riktlinjen ” Ängs- och skogsmarkerna sydväst om anläggningen är inte möjliga att exploatera på grund av fornminnen och nyckelbiotopsområde. Området har rekreativa värden
som strövområde och bör om möjligt röjas och den rekreativa användningen lyftas fram
som ett värdefullt grönområde i en kulturhistoriskt intressant miljö” ändras till:

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

”Ängs- och skogsmarkerna väst, nordväst och sydväst om anläggningen är inte möjliga att
exploatera på grund av fornminnen och nyckelbiotopsområde. Området har rekreativa värden som strövområde och bör om möjligt röjas och den rekreativa användningen lyftas
fram som ett värdefullt grönområde i en kulturhistoriskt intressant miljö.”
Följande tillägg har gjorts till förutsättningarna:
Gällande bullervillkor för industriverksamheten:
Angående buller från verksamheten, inklusive till verksamheten hänförliga transporter, skall
senast den 31 januari 2008 ha begränsats så att ljudnivån som riktvärde vid närmaste bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå
än:
50 dB(A) dagtid 07.00-18.00
45 dB(A) kvällstid 18.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag dagtid 07.00-18.00.
40 dB(A) nattetid 22.00-07.00
Om ljudet innehåller hörbara tonkomponenter eller återkommande impulser, skall riktvärdena sänkas med 5 dB(A). momentana ljud nattetid får som riktvärde högst uppgå till 55
dB(A) vid bostäder.
2.5.3 Utvecklingsområde 10 Robbjäns industriområde

Följande tillägg har gjorts till riktlinjerna:
I kommande prövningar genom Plan- och bygglagen ska det säkerställas att ytterligare störningar, i form av bland annat bullerpåverkan på omgivande bostäder, håller sig till gällande
lagkrav.
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Följande tillägg har gjorts till förutsättningarna:
Flertalet identifierade markföroreningar finns i området, liksom flertalet flödesvägar och
lågpunkter på platsen.
Riktlinjen ”Infarten till utvecklingsområdet från väg 141 trafiksäkras genom ny ändamålsenlig utformning” ändras till:
”Infarten till utvecklingsområdet från väg 140 trafiksäkras genom ny ändamålsenlig utformning”.
2.6.10 Förbättringsåtgärder för gång- och cykeltrafikanter längs Verkstadsgatan - Skolgatan

Riktlinjen ” Genom målning längs norra sidan av gatorna lämnas cyklister företräde längs
med sträckan” ändras till:
”Genom målning längs någon sidan av gatorna lämnas cyklister företräde längs med
sträckan.”
4.1 Klimatanpassning

De tre sista styckena under ”4.1 Klimatanpassning i den fysiska planeringen” har tagits
bort.
4.2 Klimatanpassning i den fysiska planeringen

Avsnitt 4.2 har kompletterats med ett avsnitt, ”4.2.1 Förutsättningar för klimatanpassning”.
Till det avsnittet har den information om nödvändigt planeringunderlag för klimatanpassning flyttats. Där har det programmet också kompletterats med viss information om de
geologiska förutsättningarnas påverkan på de scenarior som kan uppstå till följd av klimatförändringarna. Avsnittet har också kompletterats med visst kartunderlag, Region Gotlands
sårbarhetskarta som visar de geologiska förutsättningarna inom programområdet.
4.3 Riktlinjer kopplade till klimatanpassning i programförslaget

Följande tillägg har gjorts till riktlinjerna:

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Vid exploatering och planläggning bör förebyggande åtgärder genomföras, för att hantera
risken för översvämningar och de konsekvenser de kan innebära. Det kan innebära att integrera grönstrukturer och flödesvägar med lågpunkter som kan hjälpa genom att leda bort
och absorbera vattnet. Grönstrukturer kan också bidra till att motverka erosion. Ett annat
sätt kan vara att arbeta med fördämningar för att hindra vattenmassor att nå vissa landområden. Ytterligare ett sätt är att undersöka lämpliga grundläggningstekniker, som till exempel pålning, för att undvika risken för ras vid erosion. Som stöd kan ytterligare utredningar
göras under detaljplanearbetet liksom tillämpning av vägledningar, som till exempel ”Klimatanpassning i fysisk planering – vägledning från länsstyrelserna” med tillhörande checklista utgiven 2012 och 2016 av Länsstyrelserna.
5.2 Riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kapitlet 9 § Miljöbalken

Samhällsbyggnadsförvaltningen har reviderat riksintressebeskrivningen för kulturmiljön vid
Vivesholm enligt den nya beskrivningen från 2019-01-08.
5.5 Riksintresse för totalförsvarets militära delar enligt 3 kapitlet 9 § Miljöbalken

Riktlinjerna för antalet våningar för utvecklingsområde 1 och 2, Sicklings och Odvalds, har
bytts ut till:

10 (79)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen

Samrådsredogörelse

Lämplig höjd och bebyggelsestruktur bör i kommande detaljplaneprocesser utredas genom
volymstudier som en del i att tillskapa alla de kvaliteter som eftersträvas i de övergripande
målen. Angående höjd ska försvarsmaktens intressen beaktas för att säkerställa riksintresset
för totalförsvarets militära delar enligt 3 kapitlet 9 § Miljöbalken.
7.8 Naturvärden

Följande tillägg har gjorts till förutsättningarna:
Det saknas en rad uppgifter om lokaler för sällsynta växter inom planområdet, då
databasen för Projekt Gotlands Flora ännu inte har anpassats för överföring till Artportalen. Detta måste beaktas i genomförandet av föreslagna åtgärder och planprocesser.
7.9 Kulturvärden

En beskrivning av fornlämningsmiljön för Rannarve har lagts till i planunderlaget under avsnitt 7.9.
Formalia/val av förfarande.

I de delar som programmet anger att en detaljplan ska ändras har en ändring gjorts till att
det istället ska tas fram en helt ny detaljplan, för att flera av de berörda befintliga detaljplanerna är föråldrade och för att kunna uppnå plan- och bygglagens krav på tydlighet.
Planeringsunderlag

Planeringsunderlaget har kompletterats med den sociotopkartering som gjordes av Klintehamn 2011.

Inkomna synpunkter
Synpunkterna redovisas enligt ordningen i sändlistan för samrådet.
Rubriken för varje yttrande innehåller instans, datum och handlingsnummer. Efter respektive yttrande kommer samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bemötande av de synpunkter som framförts i
yttrande.
Regionala instanser

Länsstyrelsen, 2019‐03‐04, handling 39

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Övergripande anger Länsstyrelsen att delar av programmet saknar juridisk grund och det
vore lämpligare att göra en fördjupad översiktsplan för att åtgärderna som föreslås utöver
planprogrammet ska utgöra juridiskt grund för kommunala beslut.
Bedömning enligt 11 kapitlet 10 § Plan- och bygglagen Riksintressen enligt 4 kapitlet 2 och 4 §§ miljöbalken, riksintresse för det rörliga friluftslivet och naturvård 3
kapitlet 6 § miljöbalken

Länsstyrelsen avstyrker utredningsområde 6 för bostäder vid Varboåns mynning, med hänvisning till att en exploatering av området kommer att påtagligt skada flera av de riksintressen som platsen omfattas av och att marken inte är lämplig för den typen av markanvändning. Angående påverkan på riksintresset 4 kapitlet 4 § miljöbalken delar Länsstyrelsen
Region Gotlands bedömning att en hänsynsfull exploatering på Varvsholm inte skulle medföra en påtaglig skada på riksintresset.
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Riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kapitlet 6 § Miljöbalken

Länsstyrelsen anser att programmet bör revidera riksintressebeskrivningen för kulturmiljön
vid Vivesholm med anledningen av att Riksantikvarieämbetet 2019-01-08 beslutade om reviderad riksintressebeskrivning av kulturmiljön.
Riksintresse för kommunikation enligt 3 kapitlet 8 § Miljöbalken

Länsstyrelsen anser att det inte går att bedöma om programmets intentioner kan föranleda
påtaglig skada på riksintresset för kommunikation avseende hamnverksamheten.
Riksintresse för totalförsvarets militära delar enligt 3 kapitlet 9 § Miljöbalken

Angående påverkan på riksintresset för totalförsvarets militära delar enligt 3 kapitlet 9 §
Miljöbalken anger Länsstyrelsen att det inte finns tillräckligt med underlag för att yttra sig,
men att det finns risk för påverkan på försvarets flygverksamhet som fordrar att höga objekt utanför planlagt område ej överstiger 20 meter, om 6 våningar skulle tillåtas enligt förslag från programmet.

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Förorenade områden

Länsstyrelsen anser att i samband med detaljplan ska miljötekniska undersökningar göras.
Flera registrerade föroreningar finns inom programområdet.
Trafik- och verksamhetsbuller

Avseende trafikbuller kan kompletterande bullerutredningar krävas inom ramen för framtida planarbete, särskilt pekas utvecklingsområde 1, Sicklings, ut som riskområde för bullerpåverkan. Länsstyrelsen anser också att programmet bör kompletteras med grundläggande
underlag angående verksamhetsbuller som Länsstyrelsen anser bör finnas som underlag för
programmet. Länsstyrelsen avser hamnen men också Klintebys och Robbjäns industriområde.
Vatten och avlopp

Angående vatten och avlopp anser Länsstyrelsen att komplettering bör göras med en redovisning huruvida det finns kapacitet i befintliga ledningsnät. Detta med hänsyn till att de utpekade utvecklingsområdena avses kopplas till dessa, men också på grund ansträngda vattensituationen i Länet. Även reningsverkets kapacitet bör redovisas.
Dagvatten

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Länsstyrelsen anger också att dagvattenhanteringen i Klintehamn som helhet bör ses över.
I dag leds stora delar av dagvattnet på olika vägar till Robbjänsån, en å som inte är anpassad
för att ta emot dagvatten; eller så leds vattnet genom olika vägar ut i havet eller via direkt
infiltration ner i grundvattnet. Länsstyrelsen ser dock positivt på de riktlinjer som anges vid
respektive utvecklingsområde angående dagvattenhantering, men anger också att vidare utredningar kommer att krävas i framtida planprocesser.
Risk för översvämning

Angående översvämningsrisk anser Länsstyrelsen att Region Gotlands riktlinje för nyetablering i kustzonen ska vara +2 meter. SMHI:s beräkningar av högsta möjliga havsvattenstånd idag och i framtiden bör också arbetas in i underlaget. Enligt beräkningar förväntas
det högsta havsvattenståndet bli 145-180cm. De risker som det innebär för programområdet och vilka åtgärder som bör vidtas för att hantera de riskerna bör förtydligas i programmet.
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Geoteknik och risken för olyckor och erosion

Angående geologiska och geotekniska förutsättningar behöver programmet kompletteras
med grundläggande information om dessa förutsättningar. Detta för att kunna beakta risken för olyckor och erosion.
Miljökvalitetsnormer

Resonemangen avseende miljökvalitetsnormer för vatten bör också utökas och kopplas till
de geotekniska förutsättningarna. I framtida planprocesser bör frågan om miljökvalitetsnormer beaktas vidare.
Rådgivning om allmänna intressen enligt 2 kapitlet Plan- och bygglagen

Ett planprogram ska ange utgångspunkter och mål för den planerade bebyggelsen och
Länsstyrelsen konstaterar att Program Klintehamn 2030 innehåller fler åtgärder, och att
dessa då kommer att sakna juridisk grund. En av dessa åtgärder som anges är upphävandet
av gällande detaljplaner. Därför vore det mer lämpligt att göra en fördjupad översiktsplan
som också vore i enlighet med gällande detaljplan Bygg Gotland 2025. Länsstyrelsen anger
också att i de delar som programmet anger att detaljplanen ska ändras bör istället en helt ny
detaljplan göras för att flera av de berörda befintliga detaljplanerna är föråldrade och för att
kunna uppnå plan- och bygglagens krav på tydlighet.
Avgränsning

Länsstyrelsen anser att avgränsningen inte redogjorts för och att komplettering med tydligt
ställningstagande om planområdets avgränsning behöver göras.
Kulturmiljö

Länsstyrelsen ställer sig positiv till att Programmet behandlar vissa kulturmiljöer inom Klintehamn, men vill att Region Gotland kompletterar med vissa saker. Länsstyrelsen saknar en
beskrivning av fornlämningsmiljön vid Rannarve. Länsstyrelsen vill att Region Gotland
kompletterar programmet med en utredning av den befintliga miljön för att identifiera särskilt skyddsvärd bebyggelse eller bebyggelsemiljöer. Länsstyrelsen anger också att all exploatering eller större ingrepp i befintliga områden ska vid behov föregås av en arkeologisk utredning, som bör föregås av tidigt samråd med länsstyrelsen innan ansökan om tillstånd
skickas till Länsstyrelsen.
Naturmiljö

Länsstyrelsen ser positivt på hur Region Gotland hanterar naturvärden i programmet och
anser att avsnittet angående naturmiljö kompletteras med föreslagna riktlinjer anseende
Klintehamns gröna och blå värden. I denna del anser Länsstyrelsen att programmet ger det
stöd för framtida detaljplaneläggning som ett planprogram ska göra.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Klimatanpassning

Länsstyrelsen ser positivt på de riktlinjer som Region Gotland föreslår angående klimatanpassning och att utvecklingen av Klintehamns gröna och blå värden skulle kunna bidra till
hantering av klimateffekter. Länsstyrelsen instämmer i att där av vikt för att hantera klimatförändringarna att ekosystemtjänstkartläggning är en del i planeringsprocessen vid detaljplaneläggning.
De tre sista styckena under 4.1 Klimatanpassning i den fysiska planeringen bör tas bort eller skrivas om. Länsstyrelsen känner inte igen beskrivningen av att Länsstyrelsen och Trafikverket
har en pågående analys av infrastrukturen och undersöker ett scenario med höjd havsnivå,
upp till +2 m med en extra marginal på en meter för vågor vid storm eller de åtgärder som
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ska göras. Länsstyrelsen i Gotlands län har inte utfärdat rekommendationen att ny bebyggelse ska grundläggas på +2.7 m.ö.h. Länsstyrelsen anser att Region Gotland ska se till de
risker som kan uppstå i dagens och ett framtida klimat och se vilka åtgärder som behövs
för att hantera riskerna.
Miljökvalitetsmål

Länsstyrelsen ser positivt på att Region Gotland beaktat miljökvalitetsmålen i det pågående
programarbetet men konstaterar att planprogrammet inte på ett fullständigt sätt analyserar
påverkan från de föreslagna åtgärderna. Länsstyrelsen bedömer därför att det utifrån föreliggande underlag inte med säkerhet går att bedöma vilken påverkan planprogrammets intentioner kan få för målen. Detta bör istället genomsyra kommande planprocesser där miljökvalitetsmålen kan beaktas mer preciserat.

Utvecklingsområden
Utvecklingsområde 1 Sicklings, 2 Odvalds och 3 Klause

Länsstyrelsen delar Region Gotlands ställningstagande att exploatering av dessa områden
bör föregås av detaljplaneläggning för att utreda markens lämplighet till ändamålet. Särskilt
nämns bland annat vikten av att utreda utvecklingsområde 1, Sicklings, öppna läge mot väg
140 avseende bullerstörningar.
Utvecklingsområde 4 Donners

Länsstyrelsen anger för område fyra att all exploatering bör föregås av detaljplaneläggning
för att utreda markens lämplighet med hänsyn till bland annat omgivande naturvärden,
Robbjänsån, flödesvägar, lågpunkter och identifierade markföroreningar som finns i anslutning till området.
Utvecklingsområde 5 Centrala Klintehamn

Länsstyrelsen anser att området med fördel kan planlägga för att utreda samtliga utvecklingsförslag. Genom planläggning kan även delar av Klintehamns kulturhistoriskt värdefulla
miljö och byggnadshistoria skyddas för framtiden. Angående att utreda nordöstra hörnet av
Klintehamn centrum, anser Länsstyrelsen istället att hela Klintehamns centrum bör betraktas i ett sammanhang, vilket också bör presenteras redan i programmet.
Utredningsområde 6 Varboåns mynning

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Länsstyrelsen avstyrker utredningsområde 6 med hänvisning till följande: Området har
mycket höga naturvärden med flera värdefulla naturtyper och omfattas av riksintresse för
naturvård. Det omfattas också i delar av riksintresse för friluftsliv, riksintresse enligt 4 kapitlet 4 § Miljöbalken, är till delar inom strandskydd och naturreservat Gotlandskusten.
Området ligger i sin helhet också lägre än 2 meter över havet med flertalet lågpunkter inom
området samt går även ett större vattendrag kopplat till Klintehamnsviken genom området
vilket ökar risken för översvämning. Närheten till väg 140 medför också risk för bullerstörningar. Marken bedöms därför som olämplig för exploatering.
Utvecklingsområde 7 Varvsholm

Länsstyrelsen anser liksom Region Gotland att utvecklingen av den befintliga turistverksamheten bör föregås av utredning av detaljplan. Länsstyrelsen bedömer platsen olämplig
för permanent bebyggelse på grund av liknande anledning som för utredningsområde 6,
men att eventuell exploatering med syfte att utveckla turism bör föregås av detaljplaneläggning där flertalet frågor bör beaktas.

14 (79)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen

Samrådsredogörelse

Utvecklingsområde 8 hamn, industri- och besöksnäring

Länsstyrelsen är positiv till Region Gotlands förslag till riktlinjer att utreda hamnen genom
ett nytt detaljplaneuppdrag. Länsstyrelsen lyfter att området är komplext med sin närhet till
bostadsbebyggelse vilket kommer ställa höga krav på utredningen av markens lämplighet
för ändamålet.
Utvecklingsområde 9 Klintebys

Länsstyrelsen har ingen erinran på riktlinjerna för området., men lyfter dess komplexitet på
grund av närhet till höga natur- och kulturvärden och områden skyddade av kulturmiljölagen vilket ställer höga krav på prövning enligt plan- och bygglagen.
Utvecklingsområde 10 Robbjäns industri- och verksamhetsområde

Länsstyrelsen har ingen erinran på riktlinjerna för platsen men lyfter att förutsättningarna är
komplexa med närhet till bostäder, och att det ställer höga krav på utredningen för ändamålet. Inom området finns också flertalet identifierade markföroreningar, flertalet flödesvägar och lågpunkter.

Utveckling av Klintehamns gröna och blå värden

Länsstyrelsen ser positivt på föreslagna riktlinjer avseende Klintehamns gröna och blå värden och instämmer i Region Gotlands bedömning att riktlinjerna utgör en grund till Klintehamns fortsatta utveckling mot ett hållbart samhälle som förmår bibehålla och locka nya
invånare och besökare. Värdena och utvecklingen av dessa har även potential att lyfta och
utveckla Klintehamn som bostadsort.
Robbjänsån

Länsstyrelsen anser att Robbjänsån inte ska betraktas som en dagvattenanläggning utan fokus ska ligga på att översvämningssäkra ån samtidigt som dess ekologiska värden stärks ytterligare. Vidare bör fokus ligga på åns roll som habitat och källa till ekosystemtjänster.
Länsstyrelsen upplyser också om att flera av de föreslagna åtgärderna kräver tillstånd för
vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken.

Utveckling av trafik och infrastruktur
Korsning väg 140/Hamnvägen/Verkstadsgatan

Länsstyrelsen anser att Region Gotland ska ta ställning till vilken av de två föreslagna lösningar som förordas. Länsstyrelsen har ingen erinran på förslagen förutsatt att Trafikverket
deltar i planeringen och genomförandet.
Hamnvägen

Länsstyrelsen ser positivt på förslaget och bedömer att det skulle förbättra oskyddade trafikanters förutsättningar.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Cykel och gångstig binder samman Odvalds med Klinteberget

Länsstyrelsen har ingen erinran men informerar att tillstånd kan krävas för åtgärderna enligt
kulturmiljölagen och väglagen, samt att den föreslagna hastighetssänkningen kräver lokala
trafikföreskrifter.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bedömning enligt 11 kapitlet 10 § Plan- och bygglagen
Riksintressen enligt 4 kapitlet 2 och 4 §§ miljöbalken, riksintresse för det rörliga friluftslivet och naturvård 3 kapitlet 6 § miljöbalken

Se förvaltningens svar på Länsstyrelsens synpunkter under rubriken ”Utredningsområde 6”.
Riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kapitlet 6 § Miljöbalken

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för informationen och har reviderat riksintressebeskrivningen för kulturmiljön vid Vivesholm.
Riksintresse för kommunikation enligt 3 kapitlet 8 § Miljöbalken

Påverkan på riksintressen kommer att beaktas i kommande utredningar genom detaljplan
för att säkerställa att ingen påtaglig skada uppstår på riksintressen.
Riksintresse för totalförsvarets militära delar enligt 3 kapitlet 9 § Miljöbalken

Påverkan på riksintressen kommer att beaktas i kommande utredningar genom detaljplan
för att säkerställa att ingen påtaglig skada uppstår på riksintressen.
Angående våningsantal har Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit bort angivet våningsantal och ersatt med följande riktlinje för utvecklingsområde 1 och 2:
”Angående lämplig höjd och bebyggelsestruktur bör det i kommande detaljplan utredas genom volymstudier som en del i att tillskapa alla de kvaliteter som eftersträvas i de övergripande målen. Angående höjd ska försvarsmaktens intressen beaktas.”

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Förorenade områden

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för informationen och instämmer i att miljötekniska
undersökningar ska göras i kommande utredningar genom detaljplan.
Trafik- och verksamhetsbuller

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med Länsstyrelsen att kompletterande utredningar angående trafikbuller kommer att krävas inom framtida planarbete, särskilt avseende
utvecklingsområde 1, Sicklings.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompletterat förutsättningarna för område 8 och 9,
Hamnen och Klintebys, med gällande nivåer verksamhetsbuller. För område 10, Robbjäns,
har en dialog förts med Miljö- och hälsoskydd, som bedriver tillsyn av verksamheterna i
Robbjäns. Av dialogen framgick att den verksamhet som bedrivs där inte är av den art som
skapar buller. Förvaltningen har också kompletterat i riktlinjerna för utvecklingsområdena
8, 9 och 10, att i kommande prövningar genom Plan- och bygglagen ska det säkerställas att
ytterligare störningar, i form av bland annat bullerpåverkan på omgivande bostäder, håller
sig till gällande lagkrav.
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Vatten och avlopp

Arbetet med programmet har gjorts med representant från Teknikförvaltningen vattenoch avloppsavdelning som bekräftar att det finns tillräcklig kapacitet i ledningsnät och reningsverk. Ledningsnätet förnyas också allt eftersom behov uppstår.
Dagvatten

Arbetet med programmet har gjorts med representant från Teknikförvaltningen vattenoch avloppsavdelning.
En dagvattenanläggning behöver inte vara ett nedgrävt rör eller ledning utan kan bestå av
öppna diken, åar våtmarker med mera. Det kallas för dagvattenanläggning om det befinner
sig inom verksamhetsområdet för dagvatten samtidigt som det hanterar dagvatten som regionen ansvarar för. Robbjänsån ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten och hanterar dagvatten som Regionen ansvarar för samtidigt som det är en naturlig å. Därmed är bedömningen Robbjänsån måste klassas som en dagvattenanläggning.
De åtgärder som är tänkt att genomföras i Robbjänsån anser Regionen kommer förbättra
ån som en dagvattenanläggning. Regionen anser att reningen av dagvatten kommer bli
bättre med meandring som även inkluderar variationer av djup på vattnet samt växtligheten
i ån. Detta kommer även förbättra den ekologiska statusen i ån samt att ån blir bättre
rustad mot översvämningar
Förvaltning instämmer med Länsstyrelsen att vidare utredningar kommer att krävas i framtida planprocesser för att lösa dagvattenhanteringen inom respektive detaljplan. Bland annat för att säkerställa att den utökade exploateringen inte medför att tillskottet av skadliga
ämnen eller partiklar ökar genom det dagvatten som rinner ut i Robbjänsån.
Förvaltningens bedömning är också att en medveten hantering av Robbjänsån enligt ovan
är en förutsättning för att uppnå förslaget i programmet avsnitt 2.4.2 Robbjänsån som anger
att åns ekologiska värden bör stärkas ytterligare. I övergripande mål 2 Klintehamns gröna
och blå värden ska stärkas och belysas finns också följande riktlinje : ”Robbjänsåns kapacitet
som dagvattenanläggning bör stärkas på ett sådant sätt att den även främjar andra ekosystemtjänster som
exempelvis biologisk mångfald och klimatreglering, liksom förutsättningar för pedagogiska och sociala värden.”.
Inga ändringar i Robbjänsån kommer utföras innan erforderliga tillstånd sökts och beviljats.
Risk för översvämning

Under avsnitt 4.3.2 anges i en riktlinje att:

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

”Lägsta plushöjd för befintlig marknivå vid ny etablering i kustzonen ska vara + 2 meter
(RH2000), i avvaktan på statliga direktiv”
Följande riktlinjer har också lagts till avsnitt 4.3:
-

Vid exploatering och planläggning bör förebyggande åtgärder genomföras, för att
hantera risken för översvämningar och de konsekvenser de kan innebära. Det kan
innebära att integrera grönstrukturer och flödesvägar med lågpunkter som kan
hjälpa genom att leda bort och absorbera vattnet. Grönstrukturer kan också bidra
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till att motverka erosion. Ett annat sätt kan vara att arbeta med fördämningar för att
hindra vattenmassor att nå vissa landområden. Ytterligare ett sätt är att undersöka
lämpliga grundläggningstekniker, som till exempel pålning, för att undvika risken
för ras vid erosion. Som stöd kan ytterligare utredningar göras under detaljplanearbetet liksom tillämpning av vägledningar, som till exempel ”Klimatanpassning i fysisk planering – vägledning från länsstyrelserna” med tillhörande checklista utgiven
2012 och 2016 av Länsstyrelserna.
Geoteknik och risken för olyckor och erosion

De geologiska och geotekniska förutsättningarna kommer att utredas i kommande planprocesser för att beakta risken för olyckor och erosion. Avsnitt 4.2 har kompletterats med ett
avsnitt, 4.2.1 Förutsättningar och underlag för klimatanpassning. Till det avsnittet har den
information om nödvändigt planeringsunderlag för klimatanpassning flyttats. Där har det
programmet också kompletterats med viss information om de geologiska förutsättningarnas påverkan på de scenarier som kan uppstå till följd av klimatförändringarna. Avsnittet
har också kompletterats med visst kartunderlag, Region Gotlands sårbarhetskarta som visar
de geologiska förutsättningarna inom programområdet.
Miljökvalitetsnormer

Resonemangen avseende miljökvalitetsnormer för vatten, kopplat till de geotekniska förutsättningarna, kommer att preciseras i framtida planprocesser.
Rådgivning om allmänna intressen enligt 2 kapitlet Plan- och bygglagen
Formalia/val av förfarande.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Innan Regionstyrelsen gav uppdraget för Klintehamn genomfördes en tidig dialog med
medborgarna i Klintehamn. Intentionen var att helt utifrån den dialogen identifiera de behov som medborgarna såg behövdes för att utveckla Klintehamn. De behoven formulerades som mål som slutligen fick utgöra själva uppdraget där beslutsfattarna valde att det
skulle genomföras som ett planprogram. Det kallas program istället för planprogram för att
även täcka de andra mål som skulle uppfyllas enligt uppdraget.
Resultatet är således ett program som innehåller både planprogram och en rad åtgärdsförslag utifrån medborgarnas önskemål och behov. De övergripande målen gäller för både
planprogram och åtgärdsförslag. Förvaltningen instämmer i Länsstyrelsens synpunkter att
för den juridiska validiteten skull är en fördjupad översiktsplan bättre, men förvaltningen
hade att förhålla sig till det uppdrag som gavs. Bedömningen var dock att de åtgärdsförslag
som föreslås utöver de utpekade bebyggelseområdena, utgör en nödvändig komplettering
till dessa för att uppnå en hållbar helhet av utvecklingen. Trots att de i programmet kommer att sakna juridisk verkan, ansåg förvaltningen att de ändå var nödvändiga att ta med i
programmet, utifrån vad som framkom i medborgardialogen.
I samband med den kommande revideringen av översiktsplanen för Gotland kommer programmet att kunna inarbetas in i översiktsplanen, i enlighet med 3 kap. 5 § Plan- och bygglagen och på så vis kan programmet som helhet få en annan juridisk dignitet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i Länsstyrelsen synpunkter att i de delar som
programmet anger att detaljplanen ska ändras bör istället en helt ny detaljplan göras för att
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flera av de berörda befintliga detaljplanerna är föråldrade och för att kunna uppnå planoch bygglagens krav på tydlighet. Ändringar har därför gjorts i dessa delar.
Avgränsning

Den ursprungliga avgränsningen utgick från Bygg Gotland 2025 med fokus på Klinte
socken och länsvägarna. Avgränsningen för programmet har sedan växt fram utifrån synpunkter och områdesförslag som kom in från den tidiga dialogen och de områden som vi
sedan jobbat vidare med.
Kulturmiljö

En beskrivning av fornlämningsmiljön för Rannarve har lagts till i planunderlaget under avsnitt 7.9.
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att vid behov ska all exploatering eller större
ingrepp i befintliga områden föregås av en arkeologisk utredning, som då bör föregås av
samråd med länsstyrelsen innan ansökan om tillstånd lämnas in till länsstyrelsen.
Förvaltningen uppskattar och instämmer i att en inventering av den skyddsvärda kulturmiljön bör göras. I arbetet med programmet har det inte funnits utrymme för att göra en sådan inventering. Frågan har därför vidarebefordrats till Stadsarkitektsenheten till vilken
Regionantikvarien tillhör och möjligheten att genomföra en sådan inventering kommer att
undersökas till hösten 2019.
Naturmiljö

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar den positiva responsen.
Klimatanpassning

Förvaltningen uppskattar den positiva responsen på programmets riktlinjer angående klimatanpassning.
De tre sista styckena under 4.1 Klimatanpassning i den fysiska planeringen har tagits bort.
4.2 Klimatanpassning i den fysiska planeringen

Avsnitt 4.2 har kompletterats med ett avsnitt, ”4.2.1 Förutsättningar för klimatanpassning”.
Till det avsnittet har den information om nödvändigt planeringsunderlag för klimatanpassning flyttats. Där har det programmet också kompletterats med viss information om de
geologiska förutsättningarnas påverkan på de scenarier som kan uppstå till följd av klimatförändringarna. Avsnittet har också kompletterats med visst kartunderlag, Region Gotlands
sårbarhetskarta som visar de geologiska förutsättningarna inom programområdet.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Angående frågorna om de risker som kan uppstå i dagens och ett framtida klimat och vilka
åtgärder som behövs för att hantera riskerna kommer dessa att utredas i det kommande arbetet med revidering av översiktsplanen för Gotland.
Miljökvalitetsmål

Förvaltningen instämmer i synpunkten att miljökvalitetsmålen kan beaktas mer preciserat i
kommande detaljplaneprocesser.

Utvecklingsområden
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Utvecklingsområde 1 Sicklings, 2 Odvalds och 3 Klause

Region Gotland uppskattar den positiva responsen och instämmer också i vikten av att
hantera den bullerpåverkan som väg 140 kan ha på utvecklingsområde 1, Sicklings. Planunderlaget visar att delar av områdets södra delar är bullerpåverkade.
Utvecklingsområde 4 Donners

Förvaltningen uppskattar Länsstyrelsens information om noterad markförorening och i
programmet görs ett tillägg till förutsättningarna för utvecklingsområdet med information
om att noterad markförorening finns där.
Förvaltningen bedömer att viss exploatering av befintlig bebyggelse inom området, till exempel genom ändrad användning skulle kunna hanteras inom ramen för ett bygglov. Förvaltningen anser dock att en riktlinje bör formuleras om för att förtydliga riktlinjen till vilken typ av utredning som exploateringen bör föregås av. Riktlinjen ” Delar av utvecklingen
kan regleras genom bygglov medan andra kräver detaljplaneläggning”, byts ut till följande:
”Större förändringar av markanvändningen bör utredas i sitt sammanhang genom detaljplan. Mindre omfattande ändringar av befintlig bebyggelse inom området kan i första hand
prövas genom bygglov, i de fall det inte bedöms ha sådan omgivningspåverkan som anges i
plan- och bygglagen 4 kap. 2§”
Utvecklingsområde 5 Centrala Klintehamn

Förvaltning instämmer med att centrumområdet behöver betraktas i sitt sammanhang.
Kommande åtgärder och planprocesser bör därför, med stöd i de övergripande målen för
att definiera genom analys, hur planområden men också andra åtgärdsprojekt bäst kan avgränsas för att en helhetsverkan ska uppnås.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Utredningsområde 6 Varboåns mynning

Angående risken för påverkan på de riksintressen som anges i rubriken med anledning av
intentionerna för utredningsområde 6 är förvaltningens bedömning att en sådan risk finns.
Därför är förvaltningens bedömning att inför en eventuell prövning av ett planbesked, att
förutsättningarna för att kunna se en möjlighet till att ge ett positivt planbesked, är att ansökan redan i det skedet utgörs av ett synnerligen utförligt underlag. Utöver en tydligt redovisad intention om tänkt exploatering troligtvis också en miljökonsekvensbeskrivning som
visar hur exploateringen säkerställer de värden som riksintressena avser att skydda. Även en
redogörelse för hur risken för översvämning förebyggs och åtgärdas bör redovisas. Den
höga kravnivån som anges för området har formulerats med avsikt för att tydliggöra de utmaningar som finns och för att belysa vikten av att arbeta med säkerställande av de värden
som finns på platsen och som skyddas av de angivna riksintressena. Med anledning av att
länsstyrelsen avstyrker område 6 har förvaltningen ansett det nödvändigt att göra vissa förändringar i riktlinjerna för att tydliggöra de utmaningar som behöver lösas vid en eventuell
exploatering och utredas i kommande prövningar:
Tillägg görs till riktlinjerna att exploateringen inte får påtagligt skada riksintressena.
Tillägg görs till riktlinjerna att exploateringen också skall främja friluftslivet på platsen. Det
skulle till exempel kunna göras genom att på strategisk plats uppföra ett friluftscentrum, naturrum eller fågeltorn. Friluftslivets intressen ska också säkras genom att säkerställa en ogenerad tillgång till naturområdet på naturvärdenas villkor.
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Ett förtydligande av syftet med den kravnivån som ställs, att den gäller för att säkerställa att
riksintressena och naturvärdena inte skadas.
Den geometriska formen för området på plankartan görs om till en oval för att tydliggöra
att områdets avgränsning inte är satt, vilket kan tolkas i den plankarta tillhörande samrådsförslaget. Avgränsningen bör i alla områden sättas mer exakt under detaljplaneprocessen,
men i utredningsområde 6 bör det särskilt förtydligas.
Förtydligande varför begreppet utredningsområde har valts istället för utvecklingsområde;
för att området är osäkert som utvecklingsområde på grund av förutsättningarna.
Eventuell påverkan av trafikbuller från väg 140 bör beaktas.
Avslutningsvis vill förvaltningen kommentera att om en lösning skulle redovisas som lyckas
lösa dessa utmaningar kan projektet utgöra en föregångare i nationell, om inte internationell, klass. Potentialen i ett sådant lyckat projekt är en referens som visar vägen mot ett hållbart byggande som inte bara reducerar påverkan på miljön, utan till och med gynnar den.
Utvecklingsområde 7 Varvsholm

Förvaltningen instämmer i Länsstyrelsens synpunkter att området är komplext och ytterligare exploatering av ny mark bör föregås av utredning genom detaljplan. Förvaltningen bedömer att mindre kompletteringar eller ändringar inom redan i anspråkstagen mark som
kräver en prövning mot plan- och bygglagen möjligen skulle kunna genomföras genom
bygglov, förutsatt att åtgärderna inte har den omgivningspåverkan som föranleder en prövning genom detaljplan enligt 4 kap. 2§ Plan- och bygglagen.
Utvecklingsområde 8 hamn, industri- och besöksnäring

Förvaltningens uppskattar Länsstyrelsens synpunkter och instämmer i att området är komplext vilket kräver en omfattande utredning av markens lämpligt för ändamålet.
Utvecklingsområde 9 Klintebys

Förvaltningens uppskattar Länsstyrelsens synpunkter och instämmer i att området är komplext på grund av närhet till höga natur- och kulturvärden och områden skyddade av kulturmiljölagen vilket ställer höga krav på prövning enligt plan- och bygglagen.
Utvecklingsområde 10 Robbjäns industri- och verksamhetsområde

Förvaltningens uppskattar Länsstyrelsens synpunkter och instämmer i att området är komplext på grund av närhet till bostäder, och att det ställer höga krav på detaljplansutredningen för ändamålet. Förvaltningen lägger också till i programmet under utvecklingsområdets förutsättningar att det finns flertalet identifierade markföroreningar samt flertalet flödesvägar och lågpunkter på platsen.
Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Utveckling av Klintehamns gröna och blå värden

Förvaltningen uppskattar Länsstyrelsen positiva respons angående programmets förslag på
hanteringen av Klintehamns gröna och blå värden.
Robbjänsån

Se förvaltningens svar på synpunkterna angående ”Dagvatten”
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Utveckling av trafik och infrastruktur
Korsning väg 140/Hamnvägen/Verkstadsgatan

Trafikverket har medverkat i arbetet med programmet och i dialog med Region Gotland
tagit fram samtliga trafikåtgärder som föreslås i programmet som berör Trafikverkets anläggningar. I genomförande av åtgärderna kommer Trafikverket att fortsätt delta.
Hamnvägen

Förvaltningen uppskattar Länsstyrelsen positiva respons på förslaget.
Cykel och gångstig binder samman Odvalds med Klinteberget

Förvaltningen uppskattar Länsstyrelsen positiva respons på förslaget och lägger till under
förslaget att tillstånd kan krävas för åtgärderna enligt kulturmiljölagen och väglagen, samt
att den föreslagna hastighetssänkningen kräver lokala trafikföreskrifter.

Trafikverket, 2019‐03‐13, handling 51
Trafikverket vill inleda med att framföra att programmet insiktsfullt och ingående behandlar ortens utvecklingspotential och den fysiska problembild som finns. Programmet är föredömligt presenterat i en ny digital gestalt som inbjuder till en positiv dialog som medför en
ökad förståelse för en god fysisk planering inför framtiden.
Trafikverket vill framföra följande synpunkter som stöd för programmet.
Angående riksintresse Klintehamns hamn

För riksintresset Klintehamns hamn pågår inom Trafikverket för närvarande ett arbete med
precisering vilket beräknas bli färdigt under 2019. Trafikverket vill reservera sig för att programmet eventuellt kan behöva justeras med hänsyn till resultatet av det pågående arbetet
med preciseringen.
Angående ansökan om utökad kalkbrytning från SMA mineral AB

Trafikverket vill erinra om att SMA Mineral AB avser att ansöka om utvidgat täkttillstånd
på en del av fastigheten Klinte Klintebys 1:5 beläget strax utanför programområdet. Den
planerade brytningen avser omfatta en stor utökning av uttaget av kalksten, vilket medför
en stor utökning av antalet lastbilar som ska fraktas på vägen till hamnen. Ovannämnda ansökan om utvidgat täkttillstånd behandlar även olika alternativ till landsvägstransporter, angående vilka Trafikverket har framfört att en jämförelse bör ske gentemot en motsvarande
kalkyl för alternativet med landsvägstransporter där även trafiksäkerhet, miljö- och klimatpåverkan ingår.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Angående passage över väg 140 mellan Klintehamn och hamnen och oskyddade trafikanter längs väg
140

Trafikverket ser positivt på planerna att förbättra kontakten mellan hamnen och Klintehamn. Det har länge varit problem (mestadels sommartid) för gående och cyklister att nå
aktiviteterna i hamnen på ett säkert sätt. Korsningen Hamnvägen, Verkstadsgatan och väg
140 har trafikmissöden varje sommar (varav en dödsolycka) trots oklanderlig sikt och tydliga stoppmärken. Detta bör beaktas i programmet.
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Även med tanke på den förväntade omfattande ökningen av tunga transporter till hamnen
bör en åtgärdsvalsstudie enligt fyrstegsprincipen genomföras för det statliga vägnätet inom
programområdet där oskyddade trafikanters situation beaktas särskilt.
Utvecklingsområde 1 - sicklings

Beträffande utvecklingsområde nr 1 för bostäder i Sicklings vill Trafikverket framhålla att
direkt väganslutning till väg 140/141 inte bör ske med hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet på de allmänna vägarna. Planering för bostäder inom området bör även ta hänsyn till trafikbullerstörning från de allmänna vägarna.
Angående lösning för gående och cyklister längs väg 562

För de boende i Klinte vore det önskvärt om den ambitiösa planen kunde genomföras
omedelbart då den tunga trafiken rullar redan idag på denna väg sedan hamnen i Klintehamn blev färdig.
Trafikbuller och bostäder

Kraven angående påverkan på bostäder av trafikbuller ska uppfyllas. Den trafikbullerutredning som tillhör programmet antar att sommartrafiken är ca 2 ggr större än vintertrafiken.
Trafikverkets nuvarande erfarenhet är att sommartrafiken indikerar något högre värden ca
2,5 ggr vintertrafiken. De bullerkartor som tillhör programmet bör för tydlighets skull redovisa sommar- respektive vintertrafiken separat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltning uppskattar den positiva responsen på programmet och genomförandet.
Angående riksintresse Klintehamns hamn

Förvaltningens bedömning är att riksintresset Klintehamns hamn är viktigt och Region
Gotland har i översiktsplanen pekat ut hamnen som en av Gotlands viktigaste godshamnar
jämte Visby och Slite. Ett tillägg har gjorts till riktlinjerna för utvecklingsområde 8 hamnen
att riksintresset hamnen särskilt ska beaktas och att riksintresse preciseringen bör inväntas
innan ett planförslag går ut på samråd.
Angående ansökan om utökad kalkbrytning från SMA mineral AB

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Förvaltningens bedömning angående SMA Minerals ansökan om en utökad brytning inte
bör tillåtas, då det skulle ändra förutsättningarna för programmet och genomförandet av
programmet.
Under tiden mellan samråd och godkännande har en remissförfrågan skickats till Miljö- och
byggnämnden. I underlaget framgår att de tunga kalkstenstransporterna som alstras av den
planerade utökade brytningen kommer uppgå till 204 transporter varje dag mellan 06-22
vilket motsvarar en lastbil var fjärde minut. Under sommartid, mellan 15 juni och 15 augusti föreslås en lastbil passera var tredje minut mellan tiderna 07-18. Det framgår dessutom av underlaget att SMA mineral att de anser att inga åtgärder avseende trafikbuller är
nödvändiga.
Den utökade tunga trafiken bedöms direkt påverka utvecklingsområde 1, Sicklings som föreslås för upp till ca 100 bostäder i olika typologier och höjder, både radhus och flerfamiljshus. Transporterna kommer att gå på vägen söder om området och riskerar att påverka
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både förutsättningarna för livsmiljön men också investeringsviljan att bebygga området av
exploatörer.
Den utökade tunga trafiken bedöms också påverka programmets förslag att förbättra förutsättningarna för oskyddade trafikanter längs väg 141 mellan Klinte och Klintehamn. I dialogen har det framkommit som ett angeläget behov på grund av att vägen är kurvig och
smal men också särskilt på grund av den tunga trafik till och från industrin i området som
kör längs vägen; vilket medför att gående och cyklister upplever ett starkt obehag längs
sträckan. Stentransporterna har lyfts särskilt eftersom de också dammar. Förutsättningarna
för att förbättra för oskyddade trafikanter är begränsade eftersom vägområdet är smalt på
och många fastigheter och hus ligger mycket nära vägen. Förslaget är därför inte en fullvärdig gång- och cykelbana, utan endast att vägrenen breddas för att ge något bättre med utrymme för oskyddade trafikanterna. En utökad brytning och med den genererade trafik det
medför med 1 bil var 4e och periodvis var 3e minut bedöms som kontraproduktivt syftet
med det åtgärdsförslaget.
Utöver det kan det inte heller anses rymmas inom de värden och den identitet som programmet syftar till att stärka, som Klintehamnsborna själva har betonat under programarbetet och som arbetats in i programmet genom dess mål och riktlinjer.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är därför att utifrån en utökad täktverksamhet
skulle innebära helt förändrade förutsättningar för Klintehamns utveckling och därmed till
möjligheten att genomföra programmet. Därför anser förvaltningen att Region Gotland i
sitt samlade yttrande bör avstyrka ansöka om en utökad kalkbrytning i området.
Förvaltningen vill dock klargöra att Region Gotland inte har rådighet att besluta i frågan, då
det är Miljöprövningsdelegationen som beslutar om ett utökat tillstånd. Region Gotland
kan således inte avgöra frågan.
Angående passage över väg 140 mellan Klintehamn och hamnen och oskyddade trafikanter längs väg
140

Förvaltning uppskattar den positiva responsen och informationen.
Utvecklingsområde 1 - sicklings

Förvaltningen instämmer i att hänsyn behöver tas till trafikbullerstörningar från väg 140.
En riktlinje har lagts till programmets att ingen anslutning bör göras till väg 140 från området.
Angående lösning för gående och cyklister längs väg 562

Förvaltningen bedömer det också som en högt prioriterad åtgärd.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Trafikbuller och bostäder

Förvaltningen instämmer i att kraven angående påverkan på bostäder av trafikbuller ska
uppfyllas. I samband med utredning genom detaljplan kommer trafikbuller att beaktas mer
preciserat i enlighet med Plan- och bygglagen som ställer krav på det.

Lantmäterimyndigheten 2019‐02‐13 handling 25
Har ingen erinran.
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Kommunala instanser

Hälso‐ och sjukvårdsnämnden, 2019‐02‐28, handling 33
Avstår från att yttra sig.

Socialnämnden (SON), 2019‐02‐28, handling 34
Socialnämnden önskar att höjd tas för de framtida behov som Socialnämnden ansvarar för
och som uppstår i samband med att befolkningen ökar.
Bland annat vill de se att programmet gör plats för boenden för särskilda målgrupper,
bland annat funktionsnedsatta och äldre som till exempel gruppboenden integrerade i det
ordinarie bostadsbeståndet. Dessa bör placeras nära kollektivtrafik och service.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen har lagt till en riktlinje i mål 4, Klintehamn ska få fler bostäder av god kvalitet och
hållbar arkitektur:
I samband med ny exploatering eller ändrad användning inom det befintlig bebyggelse, bör
plats ges för boende för målgrupper med särskilda behov. Dessa bör placeras integrerat
inom det ordinarie bostadsbeståndet samt i nära anslutning till service och kollektivtrafik.

Gymnasie‐ och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
Har valt att inte svara.

Barn‐ och utbildningsnämnden (BUN)
Har valt att inte svara.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Miljö‐ och byggnämnden, 2019‐04‐10, handling 53
Miljö- och byggnämnden är överlag positiv till programmet och anser att samrådsförslaget
utgör ett gediget underlag för en lokal samhällsutveckling i Klintehamn med omnejd. Riktlinjer för hållbar gestaltning är förtjänstfullt kopplade till arkitektoniska ställningstaganden i
vid bemärkelse för bebyggelse, gaturum och platser. Angående våningsantal för utvecklingsområdena 1 och 2, Sicklings och Odvalds anser de att ett våningsantal över tre våningar
kommer ge en förskjutning av den rådande skalan och kommer påtagligt påverkan på landskapsbild och stadsbild. En mer småskalig och tätare bebyggelse kan likaväl möjliggöra ett
lika stort antal bostäder. Kommande detaljplaner bör istället utreda lämplig höjd genom bebyggelse- och volymstudier.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltning uppskattar den positiva responsen och instämmer i synpunkterna angående våningsantal och justeringar av programmet har gjorts avseende våningsantalet; att den ska bestämmas genom volymstudier i kommande detaljplaneprocesser.

Teknikförvaltningen, 2019‐03‐27, handling 52
Har ingen erinran.

Kommunala handikapprådet
Har valt att inte svara.

Pensionärsrådet
Har valt att inte svara.

Miljörådet
Har valt att inte svara.

Gotlands Energi

AB Gotlandshem, 2018‐02‐12, handling 36
Avstår från att yttra sig.

Verksamheter

Coop Gotland

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Se synpunkt 9603 från den digitala kartan.

Cedergrens Mekaniska, 2019‐03‐04, handling 44
Gör det inte svårare och krångligare att bygga och utveckla samhället .
Hjälp oss att utveckla småbåtshamnen med fler båtplatser. Det skulle vara bra att muddra
mer för att få plats med fler båtplatser mellan småbåtshamnen och Warfsholm. Klinte båtklubb vill ha stöd av Regionen i det projektet.
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Se till att vi kan sköta underhållet på Warfsholmsbron Mycket starka strömmar som underminerar en del bropelare
Cykel och gångvägar genom byn kan förläggas längs Donnersgatan.
En läktare på vår idrottshall skulle ge ett lyft för samhället
Om det funnits resurser borde strandängarna söder om själva samhället röjas för de håller
på att växa igen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Programmets intentioner är att skapa förutsättningar för den vidare utvecklingen av Klintehamn som bidrar till en hållbar samhällsutbyggnad. Genom att ange riktlinjer i programmet
har kommande detaljplanearbeten en tydlig grund att utgå från för att uppnå en hållbar utveckling.
En utökning av småbåtshamnen är något som Region Gotland vet finns som ett önskemål
och som föreslås i 2.6.14 Utveckling av Norra pilen. En muddring av hamnen, eller Klintehamnsviken, är ett komplicerat projekt som för att lyckas kräver stora insatser. Det förekommer stora sandvandringar på havsbotten vilket innebär att för att en muddring ska
lyckas måste även det lösas. Det är kostsamt och inte något som Region Gotland i nuläget
har möjlighet att finansiera.
Angående bron som går mellan norra hamnen och Varvsholm är det inte Regionen som
uppfört bron och Region Gotland har inte heller rådighet eller ansvar för brons underhåll,
utan det åligger fastighetsägaren att underhålla bron.
Donnersgatan är för smal för att få plats med utrymme för alla de tre trafikslagen och har
redan i dagsläget också åtminstone en trottoar.
Förvaltningen anser att det är en bra idé att utöka idrottshallen med en läktare. Frågan har
skickats vidare till Tekniska nämnden som ansvarar för Regionens fastigheter, byggnader
och anläggningar. Förslaget har också lagts till som riktlinje i avsnitt 2.1.1 mål 1 Klintehamn ska stärkas som en attraktiv plats för verksamheter, boende och besökare.

Cedergrens Mekaniska, 2019‐03‐04, handling 47

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Låt bilar och lastbilar komma fram till Konsum och Cedergrens. Flytta cyklister och gående
till parkerna och Lingströmsväg eller Donnersgatan.
Med anledning av förslag att göra gång och cykelväg längs Verkstadsgatan

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Donnersgatan är för smal för att få plats med utrymme för alla de tre trafikslagen och har
redan i dagsläget också åtminstone en trottoar.
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Verkstadsgatan är en allmän gata som är och ska vara tillgänglig för alla tre trafikslagen.
Syftet med förslaget är att tydliggöra vart i gatan som de olika trafikslagen ska röra sig.
Verkstadsgatan utgör idag en huvudgata, där alla som rör sig, oavsett om de går, cyklar eller
kör ett motorfordon måste ges möjlighet att nyttja gatan. Syftet med åtgärderna är att det
blir tydligare för alla vart på gatan som de olika trafikslagen rör sig och bidrar på så vis till
en säkrare trafiksituation.

Klintebys Foodmark
Har valt att inte svara.

Warfsholm
Har valt att inte svara.

Snäckan
Har valt att inte svara.

Lantmännen distrikt Gotland
Har valt att inte svara.

Gotlandsflis
Har valt att inte svara.

Intresseföreningar och organisationer

Gotlands fastighetsägareförening
Har valt att inte svara.

Byggmästareföreningen
Har valt att inte svara.

Gotlands hembygdsförbund
Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Har valt att inte svara.

Gotlands Idrottsförbund
Har valt att inte svara.
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Gotlands Naturskyddsförening
Har valt att inte svara.

Gotlands Ornitologiska förening
Har valt att inte svara.

Gotlands Botaniska förening, 2019‐03‐04, handling 43
Gotlands Botaniska Förening (fortsättningsvis GBF) har tagit del av de naturnära förslagen
i planprogrammet. Vi koncentrerar våra synpunkter på de botaniska värdena i området och
till viss del även andra naturvärden och hur de kan tillgängliggöras. Allmänt måste GBF
meddela att databasen för Projekt Gotlands Flora ännu inte har anpassats för överföring till
Artportalen. Därför saknas ännu en rad uppgifter om lokaler för sällsynta växter inom detta
område.
2.4.4 Paddelled och kanal

Föreningen anser att vissa justeringar bör göras i Programmet. Paddelleden bör läggas utanför Varvsholm och Vivesholm. Under åtminstone mars till juni bör också Klinteviken,
Sandboviken samt Koviken undantas padelleden på grund av det rika fågellivet och för att
inte störa fåglarna under häckning. Särskilt känsliga är öarna i Sandboviken, med många
skyddade arter.
Föreningen ställer sig även frågande till den kanal som föreslås i planprogrammet mellan
Sandboviken och Björkhagabadet i nordväst. Vid grävningen av en kanal i detta område
kommer växtplatser för rödlistade arter att försvinna. Söder om badet i det område där kanalen skall mynna i nordväst finns en notering av näbbtrampört (rödlistad Starkt hotad,
EN, 2015). I den väl utbildade saltstrandängen längs svackan finns på flera platser bestånd
av strandnål (rödlistad Nära hotad, NT, 2015). Risk finns också att den nu tidvis översvämmade strandängen kan komma att dräneras om en kanal byggs, varvid växtligheten utarmas
på salttåliga arter typiska för detta område. Detta strider mot reservatsbestämmelserna för
Vivesholm.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Rent praktiskt tycks också en kanal verka omöjlig då bygge av två broar skulle behövas, en
vid körvägen ut mot Vivesholm samt en vid den i detta dokument föreslagna vandringsleden runt Sandboviken. För en stående paddlare borde underdelen av broarna behöva ligga
ca 2 m över vattenytan i kanalen.
Föreningen anser med det ovan sagda att kanotlederna i stället anpassas till de naturgivna
förutsättningarna, inte leder till störningar av fågellivet eller påverkar floran i närliggande
områden (kanalen). Kanotleden kan bli ekologiskt hållbar om dessa störningar undviks och
planeras utanför de störningskänsliga vikarna nämnda ovan.
2.4.6. Varboåns – bostäder

I detta område har föreningen få noteringar, förmodligen beroende på att området är otillgängligt och delvis svårframkomligt. Dessutom ligger ju området delvis under de 2 m som
regionen själva satt som gräns för bebyggelse i kustnära områden. Vi ser också på flygbilder
att en gren av Varboåns viker av västerut mot Sandboviken (äldre utlopp?) samt att det
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finns en del våtmarker i och nära det föreslagna området för bostäder. Detta område måste
inventeras innan en exploatering kan bli aktuellt.
Kanske mest lämpliga för eventuella bostäder (dock lågt liggande) är den före detta campingen samt upplagsplatsen mellan ån och landsvägen. Även bakom de nuvarande husen
och ån längre norrut kan en förtätning eventuellt ske liksom närmast landsvägen väster om
ån.
2.4.7 Varvsholm

Detta område hyser mycket rika botaniska värden som behöver värnas om där hotbild för
flera förkommande arter finns redan idag. Bland annat på grund av att bete (med hästar)
upphört som gynnar den starkt hotade strandvedeln. Det finns också en del orkidéer samt
rika bestånd av backfingerört och ängssmörblomma på gläntor i området.
Vid Snäckan och på andra platser i dess närområde är de osedvanlig rika bestånden av vit
skogslilja unika och välkända. Här växer den tillsammans med de andra orkidéerna skogsnattviol och grönvit nattviol.
En än sällsyntare miljö utgörs av de rika flacka, vintertid översvämmade strandängarna sydväst om Snäckan ut mot Sandboviken. Då östersjövattnet avdunstar under vår och försommar anrikas salt i låglänta partier av strandängen, där salttåliga arter gynnas. Sålunda uppstår
ett unikt växtsamhälle med glasört, saltört, salttåg, baltisk strandmalört, strandtrift och saltmålla (rödlistad Starkt hotad, EN, 2015). Här häckar också vadarfåglar under försommaren.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Runt Snäckan finns i programmet en planerad vandringsled. Det kan vara en positiv upplevelse för vandraren att bese de unika miljöerna i området med orkidéer och saltängar. För
fåglarnas skull bör dock leden markeras i skogskanten mellan Snäckan och Sandboviken.
Ett eventuellt fågeltorn kan med fördel placeras i den lilla talldungen ca 40 m västnordväst
om kurvan av infartsvägen. I kurvan kan också en mindre parkering anordnas.
GBF anser att förslaget med bro över till Vivesholm inte är genomtänkt eller en bra åtgärd. Det strider dessutom mot reservatsbestämmelserna för naturreservatet Vivesholm,
där grävarbeten och byggen inte får förekomma. GBF är dessutom mycket tveksamma till
den vandringsled som från bron skulle föra besökare runt Sandboviken. Förutom störningar av det rika fågellivet i viken tillkommer risken för slitage på en rik flora söder och
väster om Sandboviken samt störning av hägerkolonin norr om viken. Här växer följande
rödlistade arter (2015): saltmålla (EN), strandnål (NT), majviva (NT) och den ytterst småvuxna och svårfunna arten knutört (VU). Detta förslag tycks också vara i konflikt med den
kanal som föreslås för kanotturism på annat håll. Enligt uppgift från kunnigt folk med erfarenhet av markerna norr om Sandboviken är det där ofta svårframkomligt och ”geggigt”.
Även om vad GBF nu kan förstå inga åtgärder skall ske för att underlätta promenaderna
genom t.ex. grusning eller liknande kan då krav på detta dyka upp från besvikna flanörer.
2.6.7 Parkering och cykelväg vid Klinteberget

Nära den planerade P-platsen och den dubbelriktade cykelvägen i västra kanten av Klinteberget växer rika bestånd av stor skogslilja (rödlistad Starkt hotad, EN, 2015) och röd
skogslilja (rödlistad Sårbar, VU, 2015). Dessa arter får ej skadas av de planerade åtgärderna.
Vandringsled öster om Klinteviken

Ett förslag finns om vandringsled/spång öster om viken. Det är ett bra förslag. Även här
kan ett fågeltorn med fördel sättas upp antingen just söder om Mölnerbäckens utlopp eller i
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vasskanten mittemot macken längre norrut. Väster om landsvägen och söder om den lilla
bäcken som kommer från Anderse växer ett fint bestånd av kungsängslilja. Detta måste
sparas! Vi i GBF är också tveksamma till en extra bro över Varboåns någonstans i detta
område. Vandringsleden bör använda den normala Varvsholmsbron.
Vandringsled mellan hamn och industri

Här vandrar många klintebor längs med körvägen mot sydväst. En badplats har också iordningsställts vid Barlastkajen. Ytterligare åtgärder längre söderut kan ansluta denna led mot
Marsänge med hasselbuskage och vårblommor och vidare tillbaka mot samhället. Viss röjning längs lämpliga stigar och markering av leden i de skogliga delarna kan då bli nödvändiga

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen uppskattar informationen och gör ett tillägg till planeringsunderlaget i avsnitt
7.8 Naturvärden att det saknas en rad uppgifter om lokaler för sällsynta växter inom detta
område, då
databasen för Projekt Gotlands Flora ännu inte har anpassats för överföring till Artportalen.
2.4.4 Paddelled och kanal

Förvaltningen instämmer i att det kan vara lämpligt att införa paddlingsförbud i Klinteviken, Sandboviken och Koviken under perioden mars-juni för att undvika störning under
fåglarnas häckningstid. Tillägg har gjorts till programmet att Paddelleden bör planeras med
hänsyn till de värden som finns i området för att undvika negativ påverkan på bland annat
fågellivet. Till exempel bör det undersökas om inte paddelleden bör läggas utanför Varvsholm och Vivesholm samt att under åtminstone mars till juni bör också Klinteviken, Sandboviken samt Koviken undantas. Öarna i Sandboviken måste också undantas då de har
många skyddade arter.
Förvaltningen har fört en dialog med Länsstyrelsen angående möjligheten att tillskapa en
kanal mellan Sandboviken och Björkahagabadet. Enligt tjänsteperson har den åtgärden diskuterats tidigare med anledning att det skulle kunna öka vattenomsättningen i viken. Vid
genomförande får dock den som eventuellt vill driva frågan om att gräva en kanal stå för
erforderliga utredningar i de prövningar som krävs, i och med krav på strandskyddsdispens
och anmälnings- eller tillståndsplikt för vattenverksamhet.
2.4.6. Varbosån – bostäder

Förvaltningens bedömning är att platsens lämplighet för exploatering behöver utredas ytterligare.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

2.4.7 Utvecklingsområde 7, besöksnäring Varvsholm

I dialog med Länsstyrelsen framgår att en bro mellan Varvsholm och Vivesholm skulle
kunna tillskapas förutsatt att de fundament som behövs inte försämrar vattenströmningen.
Vid genomförande får dock den som eventuellt vill driva frågan bygga en bro stå för erforderliga utredningar i de prövningar som kommer, i och med krav på strandskyddsdispens
och anmälnings- eller tillståndsplikt för vattenverksamhet.
Förvaltningen instämmer i att vandringsleden som föreslås måste anpassas för att inte påtagligt påverka naturvärden och djurlivet på Varvsholm eller Vivesholm.
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Tillägg har gjorts till programmet att möjligheten att uppföra ett fågeltorn, till exempel i
talldungen cirka 40 meter nordväst om kurvan av infartsvägen. Möjligheten att lyfta fram
de unika naturvärden och miljöerna i pedagogiskt syfte och som upplevelse, bör undersökas i samband med genomförande av vandringsleden.
Angående vandringsleden öster om Klinteviken har tillägg gjorts till programmet att möjligheten att uppföra ett fågeltorn i läget bör undersökas vid genomförande av vandringsleden.
Vandringsledens dragning kommer att anpassas vid genomförande och ska i plankartan inte
tolkas som en exakt placering. Tillägg har gjorts till riktlinjen angående fler övergångar över
Varbosån att sådana övergångar endast bör tillskapa efter att erforderliga utredningar och
prövningar visar att det är lämpligt med hänsyn till naturvärdena på platsen.
2.6.7 Parkering och cykelväg vid Klinteberget

Förvaltningen uppskattar informationen och instämmer i att hänsyn ska tas till rödlistade
och eventuellt fridlysta arter vid genomförande av cykelvägen.

Gotlands museum
Har valt att inte svara.

Klintetraktens framtid, 2019‐02‐26, handling 31
Överlag positiva till de mål som formulerats och instämmer i bedömningen att Klintehamn
har mycket potential.
Bostadsbyggande
De anser att det är viktigt att bostadsbyggandet kommer igång snabbt då det är något som
kan ge energi till befintlig service likväl som de blå och gröna projekt som förslås. Särskilt
vill de se att Gotlandshem kommer igång och bygger i Klintehamn då trycket är stort på de
190 lägenheter som Gotlandshem har i Klintehamn, med mellan 5-12 års kötid till en hyreslägenhet i Klintehamn.
Det är därför också viktigt att detaljplanearbetet som föreslås i programmet kommer igång
snabbt.
Genomförande i centrala delar

I de centrala delarna ser de gärna att arbetet kommer igång tidigt med utformningen och
åtgärder för att lösa plan- trafik-, miljö och bostadsfrågorna.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

SMA Minerals ansökan om utökad kalkbrytning

De skriver också att frågan om SMA Minerals eventuellt utökade kalkbrytning är en stor
osäkerhetsfaktor och ger helt andra förutsättningar än de som programmet utgått från.
Dels ökad mängd tung trafik, behov av utbyggnad av hamn, ökad risk för problem med
buller damm och utsatthet för oskyddade trafikanter. Frågan om SMA bör hanteras i programmet, då den utökade brytningen är svår att förena med de mål som beskrivs bland de
gröna och blå värdena.
Utvecklingsområde 1, Sicklings

I och med att området ligger öppet ut mot söder är det viktigt med en extra noggrann gestaltning av området och att vägens bullerpåverkan beaktas med bra avstånd eller bullervall.
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De ser gärna att det blir ett område med olika former av bebyggelse av olika höjder. Området upp mot nordost fram till Robbjänsån skulle de också se att den togs i anspråk i planen
och att även Robbjänsån i det här läget görs meandrande och buffrande.
Utvecklingsområde 2, Odvalds

Att Regionen föreslår en planändring hoppas de inte försenar det planerade bygget av 2060 lägenheter genom den dubbla markanvisningen. De ser gärna att den daghemslokal som
finns i området också tas i anspråk igen.
Utvecklingsområde 3, Klause

Här bör avgränsningen till jordbruksmarken i norr göras på så vis att det möjliggör en
framtida möjlig komplettering med ytterligare bebyggelse åt det hållet.
Utvecklingsområde 4, Donners

Om ny bebyggelse ska uppföras i anslutning till vårdcentralen bör den placeras mellan befintlig byggnad och Donnersgatan. Området mellan fotbollsplanen och Donnersgatan som
föreslås för ny bebyggelse bör istället sparas för framtida behov av idrott.
Utvecklingsområde 5, centrala Klintehamn

Biotomten bör bebyggas, eventuellt bör det föregås med en planändring som tillåter lite
högre hus och därför får hiss. Borde vara attraktivt för äldre i och med dess läge när centrum, service och kollektivtrafik.
Cedergrens verkstads behov av utrymme behöver lösas långsiktigt, eventuellt genom att
stänga av Björkvägen som försvårar Cedergrens användning österut, på så vis kan kanske
biotomten frigöras för bebyggelse.
Det är viktigt att arbeta för att få till ett sammanhang mellan Verkstadsgatan, Donnersgatan
och Marknadsgatan och att få till en bättre lösning för trafiken.
Utveckling av Klintehamns gröna och blå värden

Det är intressanta idéer i programmet för hur de gröna och blå värdena ska lyftas och som
kan stärka ortens profil. Robbjänsån är idag viktig för samhället och den behöver synliggöras bättre och dess olika funktioner som till exempel lekplats för fisk, plats för pedagogisk
verksamhet och som dagvattensrecipient. För att klara de torra perioderna bör flera djupa
partier tillskapas som kan hålla vatten även under dessa perioder.
Det är bra att möjligheter för utveckling och tillgängliggörande av befintliga rekreationsområden läggs fram. De utpekade områdena bör kompletteras med området längs södra kusten från Barlastkajen, Kalkugnskajen och Söderlandet söderut hela vägen till Fröjelkusten.
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Placeringen av bostäder vid Varbos mynning är tveksam, det ligger lågt och riskerar att
översvämmas vid stigande havsnivåer.
Utvecklingsområde 7, besöksnäring Varvsholm

Varvsholm är viktigt och det är viktigt att pensionatet får växa. Men kravnivån avseende
anpassning till de gröna värdena behöver anpassas så att de gröna och blå värdena inte
hindrar utvecklingen av pensionatet.
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Utvecklingsområde 8, hamn, industri och besöksnäring

Det är viktigt att hamnens utveckling inte innebär fler störningar för Klintehamn. Den
norra piren är mycket viktig som mötesplats och behöver få en bättre och trevligare utformning och underlätta för gång- och cykel att nå piren från Klintehamn. Godshamnens
störningar på den norra piren, pensionat Warfsholm och söder om hamnområdet bör minimeras.
Det bör möjliggöras för fler fritidsbåtar omgående, det finns flera bra förslag till lösningar
som framförts.
Utvecklingsområde 9, Klintebys

Förbättrad möjlighet att från samhället nå Klintebysområdet utan bil är önskvärt.
Utvecklingsområde 10, Robbjäns industri- och verksamhetsområde

Viktigt att det finns tillräckligt med ytor i området för att snabbt möjliggöra nyetablering.
Programmet föreslår långtidsförvaring knuten till hamnen in- och utskeppning. Vilken typ
av gods avses?
Vad menas med att infarten till utvecklingsområdet från väg 141 trafiksäkras genom en mer
ändamålsenlig utformning då väg 141 är vägen ner mot Fröjel från väg 140.
Angående utsläppspunkten från reningsverket och påverkan på viken

Utsläppspunkten från reningsverket bör flyttas några kilometer söderut, vilket föreslagits
tidigare. Den nuvarande utsläppspunkten bidrar till sämre status i de inre vikarna. Reningstekniken bör också uppdateras till membranteknik som får bort ännu mer av oönskade ämnen, som till exempel läkemedelsrester.
Rötning för biogas bör ske vid reningsverket och det bör säkras så att det inte uppstår problem med störande lukt för närboende.
Utveckling av trafik och infrastruktur

Överlag fungerar den blandade trafiken väl idag utan större konflikter. Det går därför att
relativt obehindrat att markera gående och cyklisters prioritet framför bilar. Det är särskilt
angeläget längs Verkstadsgatan. Det är positivt att införa gångfartsområde på den föreslagna delen av Donnersgatan.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Det behöver säkras självklara platser att parkera, då det idag är svårt att hitta plats idag under sommaren och särskilda tillfällen som Klinte marknad. Gräsytan mellan det äldre fiskeläget och väg bör utöver vad som föreslås i programmet också göras till en permanent besöksparkering med en bra information om Klintehamn och vad du kan göra i trakten. Även
gräsytan mellan Robbjänsån och Ågatan skulle kunna få utgöra en reservparkering, vilket
det bör få plats med utöver de åtgärder som föreslås för Robbjänsån.
Cirkulationen över väg 140 mellan Hamnvägen och Verkstadsgatan är otillräcklig. Hastigheten bör också sänkas och fler möjliga överfarter bör tillskapas. Passagen bör också underlättas, till exempel med trafikljus med hög prioritet för gående och cyklister.
Det är viktigt att planera för ett sammanhållet gång- och cykelvägnät.
Avslutande kommentar
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Vi ser positivt på programmet och att många har en viktig roll i att genomföra programmet,
särskilt Region Gotland. Det är också viktigt med återkommande uppföljning av hur de
olika idéerna utvecklas med stor transparens eftersom det ofta är svårt att förstå varför det
ofta tar lång tid.
Planerna på den omfattande kalkbrytningen och utskeppning via hamnen utgör en stor osäkerhet för planeringsförutsättningarna för orten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen uppskattar den positiva responsen.
Genomförande

Förvaltningen instämmer i att det är viktigt att genomförande av programmet kommer
igång snabbt, både vad gäller bostadsbyggande, planprocesser och andra åtgärder.
(För genomförande av trafikåtgärder behöver dessa först få en tydlig prioriteringsordning
för att sedan tilldelas medel. Beslut om medel och prioritering görs av politikerna som ger
uppdrag och fattar beslut om budget för genomförande av olika åtgärder. Vissa processer,
som detaljplaneprocesser, tar oftast längre tid i och med att dessa kräver flera utredningar
och ett visst förfarande enligt Plan- och bygglagen.
SMA Minerals ansökan om utökad kalkbrytning

Förvaltningens bedömning angående SMA Minerals ansökan om en utökad brytning inte
bör tillåtas, då det skulle ändra förutsättningarna för programmet och genomförandet av
programmet.
Under tiden mellan samråd och godkännande har en remissförfrågan skickats till Miljö- och
byggnämnden. I underlaget framgår att de tunga kalkstenstransporterna som alstras av den
planerade utökade brytningen kommer uppgå till 204 transporter varje dag mellan 06-22
vilket motsvarar en lastbil var fjärde minut. Under sommartid, mellan 15 juni och 15 augusti föreslås en lastbil passera var tredje minut mellan tiderna 07-18. Det framgår dessutom av underlaget att SMA mineral att de anser att inga åtgärder avseende trafikbuller är
nödvändiga.
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Den utökade tunga trafiken bedöms direkt påverka utvecklingsområde 1, Sicklings som föreslås för upp till ca 100 bostäder i olika typologier och höjder, både radhus och flerfamiljshus. Transporterna kommer att gå på vägen söder om området och riskerar att påverka
både förutsättningarna för livsmiljön men också investeringsviljan att bebygga området av
exploatörer.
Den utökade tunga trafiken bedöms också påverka programmets förslag att förbättra förutsättningarna för oskyddade trafikanter längs väg 141 mellan Klinte och Klintehamn. I dialogen har det framkommit som ett angeläget behov på grund av att vägen är kurvig och
smal men också särskilt på grund av den tunga trafik till och från industrin i området som
kör längs vägen; vilket medför att gående och cyklister upplever ett starkt obehag längs
sträckan. Stentransporterna har lyfts särskilt eftersom de också dammar. Förutsättningarna
för att förbättra för oskyddade trafikanter är begränsade eftersom vägområdet är smalt på
och många fastigheter och hus ligger mycket nära vägen. Förslaget är därför inte en fullvär-
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dig gång- och cykelbana, utan endast att vägrenen breddas för att ge något bättre med utrymme för oskyddade trafikanterna. En utökad brytning och med den genererade trafik det
medför med 1 bil var 4e och periodvis var 3e minut bedöms som kontraproduktivt syftet
med det åtgärdsförslaget.
Utöver det kan det inte heller anses rymmas inom de värden och den identitet som programmet syftar till att stärka, som Klintehamnsborna själva har betonat under programarbetet och som arbetats in i programmet genom dess mål och riktlinjer.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är därför att utifrån en utökad täktverksamhet
skulle innebära helt förändrade förutsättningar för Klintehamns utveckling och därmed till
möjligheten att genomföra programmet. Därför anser förvaltningen att Region Gotland i
sitt samlade yttrande bör avstyrka ansöka om en utökad kalkbrytning i området.
Förvaltningen vill dock klargöra att Region Gotland inte har rådighet att besluta i frågan, då
det är Miljöprövningsdelegationen som beslutar om ett utökat tillstånd. Region Gotland
kan således inte avgöra frågan.
Utvecklingsområde 1, Sicklings

Förvaltningen instämmer i att det är viktigt att området får en god gestaltning och att bullerpåverkan hanteras.
Området upp mot nordost fram till Robbjänsån bör bevaras som naturområde och inte exploateras för att det inrymmer höga naturvärden och fornlämningar som bör bevaras. Förvaltningen anser dock att området bör ses som en resurs som bör dras nytta av planen, dels
som rekreationsområden men också som ett viktigt område för de ekologiska sambanden i
Klintehamn.
Förvaltningen anser att de är en god idé att undersöka möjligheten till att meandra
Robbjänsån även i det här läget. I den riktlinje som anger att ån skulle kunna meandras har
även den här platsen lagts till.
Utvecklingsområde 2, Odvalds

Förvaltningen bedömer att med en ökande befolkning kommer också behovet av förskoleplatser att öka. Vid genomförande av programmet ser förvaltningen därför att det finns
möjligheter till att underlag skapas för att öppna förskolan igen.
Utvecklingsområde 3, Klause

Förvaltningens instämmer att en sådan framsynthet bör beaktas i detaljplanearbetet. Tillägg
har därför gjorts till programmet.
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Utvecklingsområde 4, Donners

Bedömningen är att primärt bör de gröna trädgårdarna mellan vårdcentralen samt före
detta Donnergymnasiet och Donnersgatan sparas då byggnadernas är av en sådan arkitektur som för att komma till sin rätt behöver framträda i sin helhet. Grönskan, med en allé,
öppenhet och vissa kluster av träd och buskage ramar in byggnaderna och bidrar till att
lyfta fram byggnadernas monumentala men också, vilket anas redan på håll, omsorgsfulla
arkitektur, som präglas av den hantverksmässighet som är karaktäristisk för en stor andel av
Klintehamns bebyggelse. Därför är förvaltningens bedömning att det är viktigt att ta hänsyn till de offentliga byggnader som representerar den karaktären. För utvecklingsområdet
är även idrott identifierat som en viktig funktion. I detaljplanearbetet utreds därför närmare
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utifrån ett långsiktigt perspektiv den mest lämpade användningen. Följande riktlinje har
lagts till utvecklingsområdet:
”Under detaljplaneprocessen bör hänsyn tas till befintliga och framtida behov av idrotten.”
Utvecklingsområde 5, centrala Klintehamn

Förvaltningen instämmer i att biotomten bör bebyggas och att en långsiktig lösning för Cedergrens behöver tillskapas. Likaså instämmer förvaltningen att det är viktigt att få till ett
sammanhang mellan Verkstadsgatan, Donnersgatan och Marknadsgatan.
Utveckling av Klintehamns gröna och blå värden

Förvaltningen uppskattar den positiva responsen. Tillägg har gjorts i programmet i åtgärdsförslaget för Robbjänsån, att möjligheten att tillskapa djupare partier ska undersökas vid genomförande av det projektet.
Under 2.4.3 utveckling av rekreationsstråk har riktlinjerna för södra kustlinjen utvecklats till
delar enligt era önskemål.
Utvecklingsområde 7, besöksnäring Varvsholm

Förvaltningen instämmer i att verksamheterna på Varvsholm behöver få möjlighet att växa.
Förvaltningen bedömer att det finns möjligheter att utveckla genom ny bebyggelse på redan
i anspråkstagen mark. Varvsholm som helhet är en svår plats att exploatera, med de påtagligt höga naturvärden som finns där, de riksintressen som området omfattas av och det faktum att platsen ligger under 2 meter över havet. Därför är bedömningen att riktlinjerna och
nivån måste anpassas efter platsens förutsättningar.
Utvecklingsområde 8, hamn, industri och besöksnäring

I en utredning genom detaljplan ingår att utreda lämpligheten för den typen av verksamhet
med hänsyn till bland annat de bostäder och verksamheter som finns i området. I den utredningen ingår det att säkerställa en god livsmiljö för de boende i närområdet och att varken ljud, damm eller föroreningar påverkar bostäder eller andra verksamheter.
Utvecklingsområde 9, Klintebys

Förvaltningen instämmer i att bättre möjligheter för gång och cykel bör skapas mellan
Klinte och Klintehamn och programmet föreslår därför vissa förbättringar för gång och cykel längs vägen mellan Klinte och Klintehamn.
Utvecklingsområde 10, Robbjäns industri- och verksamhetsområde

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Vilken gods som kommer att göras plats för och som är lämpligt att placera där kommer
att utredas närmare under utredningen genom detaljplan.¨
Angående skrivningen om att infarten till utvecklingsområdet från väg 141 trafiksäkras genom en mer ändamålsenlig utformning då väg 141 är vägen ner mot Fröjel från väg 140 är
en felskrivning.
Ändring har skrivelsen har gjorts till följande:
”Infarten till utvecklingsområdet från väg 140 trafiksäkras genom ny ändamålsenlig utformning”, se också åtgärden som föreslås i 2.6.4 Korsning väg 140/lamellvägen.
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Angående utsläppspunkten från reningsverket och påverkan på viken

Marinekologisk undersökning av botten är genomförd i samband med utbyggnad av Klintehamns reningsverk. Mätningar och kontroller av både inkommande och utgående avloppsvatten görs kontinuerligt i reningsverket för att följa de tillstånd som regionen har.
Tester med rening med hjälp av membranteknik förekommer på andra ställen på Gotland
där Regionen kommer att utvärdera resultaten.
Utsläppspunkten från reningsverket i Klintehamn kommer inte flyttas som det ser ut idag.
Utveckling av trafik och infrastruktur

Förvaltningen instämmer i att det finns goda förhållanden för blandtrafik överlag i Klintehamn och åtgärder för att separera trafiken fokuseras därför på de mer trafikerade gatorna.
I samband med genomförande av utvecklingen av centrum och de åtgärder som föreslås i
programmet för centrumområdet beaktas också parkeringsmöjligheter. Programmet föreslår den plats som pekas ut för bland annat parkering. Gräsytan mellan Robbjänsån och
Ågatan bedöms inte som lämplig som parkering.
I samband med genomförande av cirkulationen över väg 140 mellan Hamnvägen och
Verkstadsgatan kommer också ytterligare åtgärder som hastighetssänkning eventuellt att
studeras. Väg 140 är idag hastighetsbegränsad till 60km/h. Hastighetsgränsen 50 km är på
väg att avvecklas. Men i nuläget är ytterligare sänkning inte lämpligt på grund av framkomlighetsskäl. Föreslagen cirkulationsplats medför i sig en hastighetssäkring till 30km/h. En
trafiksignal är ingen trafiksäkerhetsåtgärd utan kan innebära en ökad risk eftersom den upplevs som säker. Passager finns förutom vid Hamnvägen även längre söderut där gång- och
cykelvägen ansluter och föreslås även vid Varvsholm i norr.

Klintebergets framtid
Har valt att inte svara.

LRF
Har valt att inte svara.

Sportfiskarna
Har valt att inte svara.
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Klinte båtklubb
Har valt att inte svara.

Aktiva Seniorer Sydväst
Har valt att inte svara.
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IK Tjelvar
Har valt att inte svara.

Klinte Bygdegårdsförening
Har valt att inte svara.

Rondo
Har valt att inte svara.

Klinte Marknadsförening
Har valt att inte svara.

Klinte Skyttegille
Har valt att inte svara.

Klinte Tennisklubb
Har valt att inte svara.

Klintehamns idrottsklubb
Se synpunkterna med objektsid 19203 och 19603 under ”Medborgarsynpunkt via karta, digital version.”

Palestino FC
Har valt att inte svara.

PRO Klintehamn
Har valt att inte svara.
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SPF Klinteorten
Har valt att inte svara.

Klintehamns företagarförening
Har valt att inte svara.
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Sveriges Arkitekter Gotland
Har valt att inte svara.

Politiska partier

Centerpartiet
Har valt att inte svara.

Feministiskt initiativ
Har valt att inte svara.

Kristdemokraterna
Har valt att inte svara.

Liberalerna
Har valt att inte svara.

Miljöpartiet, 2019‐03‐06, handling 48
Sammanfattning

Sammanfattningsvis är partiet positivt till förslaget som är ambitiöst och bra som hanterar
strukturella frågor på många nivåer liksom hållbarhetsfrågorna brett och grundläggande.
Den breda och inkluderande processen i framtagandet av programmet förtjänar också uppskattning.
Angående 2.1.3 mål 3 Klintehamn ska vara ett sammanhållet jämlikt samhälle med gena och trygga stråk
för gång och cykel, sid 19

Lokalisering och utformning av parkeringar behöver hanteras i målet så att deras dominans
och visuella närvaro minskar för att betona prioriteringsordningen att gång- , cykel- och
kollektivtrafik går före bilismen.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och Blå värden

Förträffligt att grön- och blåstrukturers värden kopplat till att bevara och utveckla ekosystemtjänster. Användningen av grönytor och vatten borde analyseras närmare för att
identifiera nuvarande och potentiella användningsområden. Det skulle kunna ge ett förslag
som ytterligare förstärker attraktioner och kvaliteter avseende lek, aktivitet, rörelse, mötesplatser och rekreationsytor.
4.2 Riktlinjer kopplade till klimatanpassning i programförslaget

Den lågpunktskartering som tagits fram för området är viktig och precis som det framhålls
bör ny bebyggelse inte placeras i områden med låga partier. Planering och strukturerad dagvattenhantering är av största vikt för att hantera ökad nederbörd och översvämningar.
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Hamnen (2.4.5 Hamnen och Karlsöarna, 2.5.1 Utvecklingsområde 8. Hamn, Industri och besöksnäring,
2.6.14 Utveckling av Norra piren, 3.4.1 Programmets påverkan på miljökvalitetsnormen (luft))

Hamnen och tillgången till havet är en central del nu och i utvecklingen av planområdet.
Programmet föreslår att en ny detaljplan tas fram för hamnområdet. Här ser vi att det är av
största vikt att detta görs i en samordnad bred process där både besöksnäring, gröna näringarna som idag nyttjar hamnen och andra näringar i hamnen och hamnens närhet sammanvägs med behoven hos boende i området och utvecklingen att hamnen ska vara godshamn för Gotland. Vi ser utmaningar i både transporter, buller och damning från en tänkt
utökad kalkutlastning i hamnen och att det står i stark kontrast till övriga befintliga verksamheter och en expansion av dessa liksom med boende i området.
Övrigt

Med 1000 nya invånare bör det krävas plats för förskola och skola. Placeringen är viktig av
många anledningar och berör många av de mål och delmål som beskrivs i programmet. Vi
ser att detta omnämns under 2.3.4 Utvecklingsområde 4 – G:a Donner, men vill poängtera
vikten av att planering för detta tas med i ett tidigt skede.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen uppskattar den positiva responsen och instämmer i flera av synpunkterna
som framförts i yttrandet.
Angående 2.1.3 mål 3 Klintehamn ska vara ett sammanhållet jämlikt samhälle med gena och trygga stråk
för gång och cykel

Förvaltningen anser att det är en bra idé och lägger till det som en riktlinje i mål tre. Förvaltningen anser att det också skulle kunna vara en idé att Region Gotland har en generell
strategi med ett grundläggande koncept för hur allmän platsmark, parkeringar, anläggningar
bör utformas.
2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och Blå värden

Tack för en viktig synpunkt. Den sociotopkartering som gjordes 2011 för Klintehamn samt
den tidiga dialogen har använts som planeringsunderlag. Detta förtydligas i programmet.
Sociotopkarteringen har också lagts till som bilaga.
4.2 Riktlinjer kopplade till klimatanpassning i programförslaget

Förvaltningen instämmer i synpunkterna kring klimatanpassning.
Hamnen (2.4.5 Hamnen och Karlsöarna, 2.5.1 Utvecklingsområde 8. Hamn, Industri och besöksnäring,
2.6.14 Utveckling av Norra piren, 3.4.1 Programmets påverkan på miljökvalitetsnormen (luft))

Förvaltningen instämmer i synpunkterna kring hur hamnen ska utvecklas. Det kommer att
kräva ett utförligt arbete för att kunna utreda lämpligheten för att möjliggöra för en samexistens med omgivande bostäder, verksamheter och rekreationsområden.
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Övrigt

Frågan om fler skolplatser ställdes till Barn- och utbildningsförvaltningen som svarar att
den befintliga skola i Klintehamn har tillräckligt med lokaler för att kunna ta emot det antal
elever som en ökning med 1000 nya invånare generera. Det finns också en förskolelokal i
Odvalds som idag inte nyttjas. Men riktlinje har också lagts till mål 4 som anger att tillräckligt antal utbildningsplatser ska säkras i samband med att Klintehamns samhälle byggs ut.
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Moderaterna, 2019‐03‐05, handling 42
Planprogram är ambitiöst men får inte innebära att det blir omständligare, jobbigare eller
dyrare att bygga. Huvuddelen av marken i Klintehamn ägs av privata intressen och dessa
måste vara med på tåget för att denna plan ska kunna omsättas i detaljplaner. Först när
planprogrammet fylls blir konkret i form av detaljplaner är det ”på riktigt”. Genomförbarhet och genomförandekraft bör vara i fokus. Ambitionen måste vara att planprogrammets
intentioner genomförs.
Moderaterna på Gotland vill också tydliggöra sitt ställningstagande i kalkbrytningsfrågan.
Vi ser en stor risk med stor risk för planprogrammens genomförande i det läge att storskalig Kalkbrytning kommer tills stånd i Klintehamns närhet. Intentionerna i planprogrammet
riskerar att omintetgöras.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Programmets intentioner är att skapa förutsättningar för den vidare utvecklingen av Klintehamn som bidrar till en hållbar samhällsutbyggnad. Genom att ange riktlinjer i programmet
har kommande detaljplanearbeten en tydlig grund att utgå från för att uppnå en hållbar
samhällsutbyggnad.
Förvaltningen håller med att genomförande bör vara i fokus och där har Region Gotland
en viktig roll i att stötta och ge råd under både planprocess likväl som i prövningar av bygglov.

Socialdemokraterna
Har valt att inte svara.

Sverigedemokraterna
Har valt att inte svara.
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Vänsterpartiet, 2019‐02‐26, handling 28
Partiet ser i det stora hela positivt på programmet men är missnöjda med vissa delar:
Närheten till havet är en kvalitet som behöver tas större fasta på. De lösningar som föreslås
för att överbrygga den barriär som väg 140 är otillräckliga. Istället bör väg 140 från infarten
till Varvsholm hela vägen fram till avtaget söderut mot Fide betraktas och gestaltas som en
stadsgata med en hastighetsbegränsning på 50 kilometer i timmen samt flertalet övergångsställen, varav två upphöjda. Det skulle utöver förbättrad säkerhet bidra till att bilister uppmärksammar att här finns ett samhälle och innebära fler besökare till Klintehamn.
Det tänkta stråket vid vattnet utmed väg 140 är en utmärkt idé, men kan utgöra en säkerhetsrisk i och med läget när vägen om inte hastigheten sänks och fler säkrare övergångar
för fotgängare och cyklister tillskapas.
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Förutom vid de två platserna som föreslås i programmet behövs övergångar över väg 140
på fler platser för att öka tillgängligheten till det tänkta gångstråket utmed havet och till friluftsområdena söder om hamnen.
Hamnen är en viktig plats också för besökare, den föreslagna gång och cykelvägen är därför
angelägen. Men hamnen behöver också knytas ihop med friluftsområdena söder om hamnen, badplatsen vid Balan (Barlastkajen) och promenadstråken som följer kusten söderut.
Vi anser att programmet måste innehålla ett förslag som löser denna fråga, inte som nu
osynliggöra frågan i ett stort område som kallas utvecklingsområde hamn. Likväl som det i
området markeras för gång- och cykelväg ut på norra piren behöver tänkt anknytning till
friluftsområdet söder om hamnen finnas med.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen uppskattar den positiva responsen.
Angående att göra om väg 140 till en stadsgata är förvaltningens bedömning att det är svårt
att genomföra. Väg 140 byggdes som en förbifart för få bort den tunga trafiken från de
centrala delarna av Klintehamn. I programmet föreslås tre passager, en i höjd med vägen
till Varvsholm, en vid Hamnvägen och en i anslutning till södra änden av Södra Kustvägen.
I samband med förbättring av passagen vid Hamnvägen kommer en eventuell hastighetssänkning att utredas. När den avsedda cirkulationen genomförs kommer också möjligheten
till att utsmycka den med växtlighet eller konst att undersökas.
De säkerhetsfrågor som ni identifierat vid det föreslagna stråket mellan Klintehamnsviken
och väg 140, har vidarebefordrats till trafikplanerare på Region Gotland och Trafikverket. I
samband med genomförande bör den frågan utredas närmare, men i och med att sikten är
god och vägen relativt rak bör det inte vara ett problem. I samband med att detta stråk genomförs kan det också bli aktuellt att utreda möjligheten att göra ytterligare en passage i
höjd med bensinmacken, eftersom det då finns målpunkt och ett stråk på västra sidan om
vägen för gående och eventuellt cyklister att fortsätta längs.
Angående möjligheten att röra sig från kusten norr om hamnen till kusten söder om hamnen har en riktlinje lagts till utvecklingsområdet 8 att det ska utredas i samband med att en
ny detaljplan tas fram för hamnen.

Övriga

SMA Mineral

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Har valt att inte svara.

Johan Gate
Har valt att inte svara.

Vesting Invest AB
Har valt att inte svara.
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Registrerade till nyhetsbrevet
Har valt att inte svara.

Medborgare

Anonym, 2019‐02‐06 handling 22
Medborgaren motsätter sig utvecklingsområde 3, Klause. Området har ett rikt fågelliv och
platsen är åkermark och att bebygga det anses inte gå i linje med Regionen Gotlands strävan efter hållbar utveckling. Det efterfrågas också en miljökonsekvensanalys för vad bebyggelsen skulle innebära för kulturvärdena och vattensituationen. Platsen borde istället utvecklas för rekreation och för att bevara naturvärdena. Ny bebyggelse bör också placeras
närmare centrum.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
I samband med att bebyggelse skulle bli aktuell föregås det av utredning genom detaljplan.
I den utredningen ingår att säkerställa olika allmänna intressen och där ingår att naturvärden, kulturvärden, grundvatten och rekreationsvärden inte får skadas. Programmet anger
också i riktlinjerna för utvecklingsområdet att hänsyn ska tas till områdets naturvärden och
rekreationsmöjligheterna bejakas.

Anonym, 2019‐02‐12 handling 24
Vill att det ska satsas på en bra förskola för alla barn med mindre barngrupper och större
trygghet för att locka fler barnfamiljer att bosätta sig i Klintehamn

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen instämmer med din synpunkt och har lagt till i mål 4 att plats för fler utbildningsplatser på förskola och grundskola ska beaktas i samband med att det möjliggörs för
fler invånare i Klintehamn. Frågan skickades också vidare till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. De svarar att det finns tillräckligt med utrymme i grundskolans lokaler i Klintehamn för att kunna ta emot den ökade mängd elever som kommer av 1000 fler invånare.
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Anonym, 2019‐02‐19, handling 26
Verkstadsgatan är numera huvudgatan i Klintehamn men det ser ovårdat ut då Cedergrens
verkstad har brett ut sig. Anser att det ser ut som ett ”skrotupplag” på biotomten och mejeritomten. Därför borde Cedergrens verkstad ligga i ett industriområde istället för mitt i
samhället. Istället skulle systembolaget kunna ha en butik på platsen för verkstaden.
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Medborgaren påpekar också att fastigheten på Donnersgatan 42 är mycket misskött och
har inte underhållits på mycket lång tid. Den är också farlig då den skulle kunna rasa ihop
och en sanitär olägenhet då den är tillhåll för tama och vilda katter.
Annars är Klintehamn en fantastisk plats och medborgaren är som många andra positivt
inställd till programmet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen delar synpunkten att Verkstadsgatan bör få en bättre utformning och att
verkstaden möjligen skulle vara mer lämpligt placerad i ett industriområde. Men samtidig är
verkstaden en viktig målpunkt i Klintehamn som idag bidrar till rörelse in till samhället. I
programmet föreslås Verkstadsgatan, Donnersgatan och området mellan dess gator får en
tydligare centrumkaraktär som bidrar till att attrahera både handel, boenden och verksamheter till trakten. Genomförs programmets intentioner kan det bidra till en helhetsverkan
för centrumområdet som attraherar både verksamheter boende och besökare.
Synpunkterna angående ovårdade fastigheter har vidarebefordrats till enhet bygg på samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för tillsynen av fastigheter enligt plan- och bygglagen. De kommer att göra besök i Klintehamn med avsikt att inspektera dessa fastigheter
och göra en bedömning om det bör bedrivas tillsyn mot fastigheterna.

M. Bäckstäde, 2019‐02‐22, handling 27
Önskar en utomhusridbana istället för den grusade fotbollsplanen som ligger söder om
Donnersgatan, öster om vårdcentralen. Det finns redan flera fotbollsplaner. Platsen skulle
kunna bli en mötesplats för hästintresserade och ett naturnära inslag med hästar nära samhället.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Den specifika platsen som du anger ligger för nära bostadsbebyggelse för att kunna få användas som ridbana. Men Region Gotland anser att ridsporten är viktig för Gotland och
ser gärna att en mötesplats för unga och vuxna inom ridsporten bör identifieras inom programområdet.
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P. Fagerlund 2019‐02‐25, handling 29
Hastigheten på Donnersgatan behöver sänkas snarast och flera säkra överfarter för gång
och cykel behöver anläggas. Det är en fråga som medborgaren har drivit i många år, men
som inte har åtgärdats. Bland annat skrevs ett medborgarförslag 2016 om att sätta fysiska
hinder längs med gatan för att få ner hastigheten, vilket avslogs med motiveringen att tillgängligt underlag inte visade på att det var för hög hastighet på gatan.
I det planunderlag som finns till programmet framgår att en hastighetskontroll gjordes
2017 visar att 85% kör för fort och högsta uppmätta hastigheten var över 100 kilometer i
timmen.
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Donnersgatan är också lång och saknar helt övergångsställen. Här passerar mängder av
skolbarn varje dag bland bilar i mycket hög hastighet. Många partier av gatan har inte ens
trottoar.
Hen föreslår att chikaner skulle kunna vara ett bra alternativ för att få ner hastigheten. Hänvisa också tung trafik till väg 140.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Angående trafiken på Donnersgatan gjordes en trafikräkning 2017. Den trafikräkningen visar att veckomedeldygnstrafiken är ca 1000 fordon. Antalet lastbilar som passerade var totalt 233 st. och antalet långtradare var totalt 6 st. Andelen tunga fordon är 3,3% vilket är att
betrakta som mycket lågt. Långtradarna (6 st.) har i snitt kört 23 km/tim och 85% har kört
44km/tim. Lastbilarna (233 st.) har i snitt kört 43 km/tim och 85% har kört 49 km/tim.
Personbilarna (6809 st.) har i snitt kört 43 km/tim och 85% har kört i 51 km/tim.
Det är Polisen som har ansvaret för tillsynen av gällande hastigheter och att beivra hastighetsöverträdelser. Vi har ett nära samarbete med Polisen. När vi gör trafikräkningar delger
vi Polisen resultaten.
Polisen gjorde under vecka 10 i år en hastighetskontroll på Donnersgatan. Resultatet blev
två förseelser mot gällande hastighetsbegränsning. Vi kommer att göra en ny trafikräkning
under våren.
Bron på Donnersgatan över Sicklingsån är inte klassad vilket betyder att begränsat axeltryck
kommer att införas över bron. Det innebär att framöver kommer den tunga trafiken på
Donnersgatan att begränsas.
Det finns enligt vår mening inget ställe på Donnersgatan där behovet för gående att korsa
gatan är så stort att det är trafiksäkert att anlägga ett övergångsställe.
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Vad beträffar införande av gångfartsområde (gågata har aldrig varit aktuell) kan det vara
tänkbart men det kräver att det händer något i området som gör att en sådan möblering av
gaturummet känns motiverat. Man gör inte gångfartsområden enbart som en hastighetsåtgärd. I programmet föreslås att den västra änden av Donnersgatan skulle kunna göras till
ett gångfartsområde för att ge utrymme för handlarna, de gående och eventuell marknader
att ta marken i anspråk. Det är ett förslag i Programmet som efter att programmet har godkänts bör utredas vidare i samband med att uppdrag ges om att genomföra de delarna av
programmet.
Med anledning av dina synpunkter på hastigheten på Donnersgatan har också ett ärende
upprättas som kommer att behandlas av Tekniska nämnden.

L. Bjurström, 2019‐03‐03, handling 37
Länsvägen som är en barriär mellan ”samhället” och vattnet måste ändras betydligt mer.
Den föreslagna rondellen är nog mest till för bilarna men jag menar cyklister och fotgängare. Passagen ska kunna ske tryggt på många ställen. Det är orealistiskt att planera för att de
som bor i den norra delen och vill till Klinteviken ska använda den föreslagna ”rondellen”
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vid Verkstadsgatan, väg 140 och Hamnvägen. Motsvarande gäller i den södra delen men
hela sträckan bör ges en annan utformning och lägre fart.
Utredningsområdet för hamnområdet bör inkludera området söderöver, ner till Kalkugnskajen för att säkra en bra användning för rekreation i detta område. Delen närmast
godshamnen i det området är ju redan parkmark men planeringen bör göras tydligare med
gångstråk och liknande.
Dessutom tycker jag att det är angeläget att frågan om bostadsbebyggelse på ”biotomten”
klargörs innan planprogrammet antas. Med klargöra menar jag att få klart om det är en realistisk idé, det har ju funnits en detaljplan över 25 år utan att den nuvarande ägaren bedömt
det lämpligt att bygga. Om detta inta kan genomföras behövs andra förslag som kan bidra
till att lyfta de centrala delarna av Klintehamn.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
I programmet föreslås tre passager, en i höjd med vägen till Varvsholm, en vid Hamnvägen, Verkstadsgatan och en i anslutning till södra änden av Södra kustvägen. I samband
med förbättring av passagen vid Hamnvägen, Verkstadsgatan kommer en eventuell hastighetssänkning att utredas som ytterligare åtgärd. När den föreslagna cirkulationen genomförs kommer också möjligheten till att utsmycka den med växtlighet eller konst att undersökas.
Det är alltid en utmaning att balansera olika intressen. När väg 140 byggdes var det för att
få bort den tunga trafiken från de centrala delarna av Klintehamn och idag fungerar det
som en förbifart med många förbipasserande fordon per dygn. De passager som föreslås i
programmet är det antal som trafikverket anser godtagbara samtidigt som flödet på väg 140
ändå fortsatt är acceptabel. Passagerna är också strategiskt placerade i anslutning till där gator eller vägar, som leder vidare till olika målpunkter, möts.
Tillägg till utvecklingsområde 8 för hamnen har gjorts att hänsyn ska tas till de rekreationsområden som finns i anslutning till hamnen.
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Förvaltningen ser också ett stort värde i att biotomten genomförs enligt den detaljplan som
finns. Region Gotland har inte rådighet över marken och kan inte själv initiera ett genomförande av bebyggelse. Programmet syftar till att ge en riktning och underlätta kommande
utveckling av Klintehamn och ger flera förslag på åtgärder för att utveckla centrumområdet. Förvaltningens bedömning är därför att programmet ändå kan tas upp för godkännande då det utgör ett stöd i den framtida utvecklingen av Klintehamn, där biotomten är en
del av många andra pusselbitar; en utveckling som också skulle kunna generera en vilja hos
fastighetsägaren att bebygga biotomten.

L. Domnauer, 2019‐03‐03, handling 38
Har ett förslag på att en rastplats med grillplats vid korsningen Hamnvägen, väg 140 vid
sillgrisslan i Klintehamn skulle kunna vara trevligt.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen anser att det är en bra idé. Platsen pekas ut i programmet som förslag till en
rastplats, med plats för både parkeringar, uppställningsplatsför husbilar med mera. Det står
som riktlinje i 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och blå värden samt i 2.5.1 Utvecklingsområde 8 Hamn industri- och besöksnäring. Riktlinjen har utvecklats till att även föreslå att en grillplats kan anläggas där.

R. Stenberg, 2019‐03‐04, handling 40
2.1.1 Mål 1, Klintehamns identitet ska stärkas som en attraktiv plats för verksamheter, boende och besökare

För en attraktion ska uppnås behöver kommunala fastigheter och funktioner underhållas,
uppdateras och hållas i gott skick. Delar av skolan behöver renoveras och förbättras. Idrottshallen bör få en läktare och en enklare simbassäng, som renas med ozon, som stöd till
undervisningen då simkunnighet ingår i läroplanen.

Vidare anges att de centrala delarna måste upplevas som ett sammanhängande handel- och
verksamhetsområde där västra delen av Donnersgatan, hela Marknadsgatan och östra delarna av Verkstadsgatan bör knytas ihop genom en del åtgärder i dessa delar, bland annat
gångfartsområde och ny bebyggelse.
2.1.2. Mål 2. Klintehamns gröna och blå värden ska stärkas och belysas

Parkerna behöver utvecklas och förbättras, där bland annat den centrala parken, får bättre
möjligheter till aktivitet liksom Donnerparken som behöver få bättre dränering och översvämningsanpassas.
Vandringsleden strandnära söderut från samhället uppfräschas, avsnitt som är sanka (söder
om sista vindkraftverket, totalt cirka 100 m) spångas eller byggs över med dränering/kanaliseringsrör under så att vattenflöden ej störs/förändras.
Gångstigar anläggs vid Rannarve skeppssättning och de näraliggande bronsålderrösena.
Cykel-och gångvägar för att knyta samman Klintehamns samhälle och området vid Klinteberget och området nära Värsände.
Region Gotland understödjer att Klinte båtklubbs (KBK) projekt att kanalisera längs Klintevikens östra strand raskt följs upp av arrangemang för att skapa början till en vandringsled på platsen.
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En kanotled i Varbosåns nedre lopp och längs Klintevikens östra strand och vidare ut i
området mellan småbåtshamnen och Varvsholm verifieras och torgförs.
Region Gotland inleder arbeten för att göra Varbosån mer tillgänglig.
Tidigare Vägförvaltningens verksamhetsplats omformas till rastplats och möjlig plats för
sjösättning av kanoter eller motsvarande.
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Region Gotland genomför återkommande mätningar av utsläpp av näringsämnen och organiskt material i Varbosån och Robbjensån samt motsvarande vid reningsverkets utsläppspunkt. Även genomförs mätningar av hormonellt aktivt material på samma ställen. Mot
bakgrund av att blåmussla är en känd upptagare av organiskt material, inleds samarbete
med lämpligt Universitet med syfte att utföra en provodling av blåmussla vid utsläppspunkten och vid andra platser i Klintebukten. Detta ger underlag för en framtida utveckling av
reningsverket i motsvarande avseenden.
2.1.3 Mål 3. Klintehamn ska vara ett sammanhållet jämlikt samhälle med gena och trygga stråk för gång
och cykel

Maximal hastighet för bilar på de trängre gatorna sätts till 20 km/h.

Gångtrafikhastighet bör gälla på Norra Kustvägen mellan Verkstadsgatan och Donnersgatan samt västra delen av Donnersgatan (österut fram till Järnvägsgatan) samt Marknadsgatan.
Hastighet 30 km/h ska gälla på Norra Kustvägen i övrigt, Södra Kustvägen och Verkstadsgatan.
Begränsning av axeltryck och boggietryck samt formella begränsningar av lastbilar (andra
än varudistributionsbilar) på andra gator än Verkstadsgatan.
2.1.4 Mål 4. Klintehamn ska få fler bostäder av god kvalitet och hållbar arkitektur

Olika delar av Klintehamn har olika karaktär och därmed finns underlag för variation mellan de olika delområdena.
2.3 Utveckling av bostäder i Klintehamn
2.3.1 Utvecklingsområde 1 – Sicklings

Här är det viktigt att risken för trafikbuller hanteras från länsvägarna. I framtiden kanske
det blir aktuellt att bygga sydost om korsningen 140/141 vilket kräver alternativa dragningar av vägen söderut.
Tung trafik till Robbjäns industriområde bör ledas in direkt från väg 140, varigenom
vägarna kring korsningen 149/141 avlastas.
2.3.2 Utvecklingsområde 2. – Odvalds

Förslaget att bebygga området även med flera och eventuellt högre hus bör samordnas med
tankarna på möjligheter att skapa gång- och cykelvägar mot norra delen av Klinteberget
men också sträckningar mot Värdsände.
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2.3.3 Utvecklingsområde 3. – Klause

Den föreslagna bebyggelsen bör struktureras för att möjliggöra för fortsatt bebyggelse mot
Sandavägen, med tillgång från Loggarvevägen, Idrottsvägen och Granstigen.
2.3.4 Utvecklingsområde 4 – G:a Donner

Donner har goda förutsättningar att fungera för vård och äldreboende, efter modernisering
skulle byggnaderna kunna härbärgera ett flertal bostäder. Den angränsande lilla kommunala
parken bör rustas upp. Den vidare angränsande delen av Robbjänsån kan även här ges möjlighet att få ett meandrande och varierande lopp, även i den del som går i skogen mellan
väg 141 och den öppna före detta fotbollsplanen.
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2.3.5 Utvecklingsområde 5. – Centrala Klintehamn

För den händelse att Cedergrens AB får tillgång till fastigheterna Strands 1:122 ”Jörgens
möbler” och Strands 1:154 kan företaget på ett funktionellt sätt sluta upp att använda
Strands 1:161 som uppställningsplats. Detta ger möjlighet till bebyggelse i det kvarteret i
enlighet med presenterade planer. Även kan andra fastigheter längs Lingströms väg utvecklas.
Fastställande av fastighetsgränser mellan det centrala park- och torgområdet och fastigheterna söder om detta område kan ge underlag till modern kompletteringsbebyggelse för
dessa fastighetsägare.
”Gamla järnaffären”, troligen Strands 1:2, kan ersättas med en modern bostads- och verksamhetsbyggand.
2.4 Utveckling av Klintehamns gröna och blå värden
2.4.1 Klinteberget

Klinteberget görs mer tillgängligt genom att hastighetsbegränsningar genomförs mer konsekvent med längre sträcka 60-begränsning som även når fram till Donnersgatan anslutning
till väg 431.
Klintebergets fornminnesrika del (vid Lilla Snögrinde, i gränsen mellan odlad mark och
höglänt skogsmark) förs in i tillgänglighetsplaneringen.
2.4.2 Robbjänsån

Övre delen av ån (upprinningsområdet Hoxelmyr till Robbjens (vid Värsändevägen) säkerställs så vattenflödet inte minskas av industriella verksamheter. Möjliga delar av nedre loppet meandras.
2.4.3 Utveckling av rekreationsstråk

Passager längs Robbjänsån på icke tomtmark i Klintehamns samhälle iordningsgörs så det
är lättare att följa åns lopp. Detta framskapar en gång- och cykelled fram mot Robbjens och
Värsände (hembygdsgården).
Strandnära gång- och cykelled söderut längs Muldestranden, väster om vindkraftområdet,
sammanbinds med befintligt lokalvägnät närmare Mulde bodar och Gannarvestranden
skapar rörlighet och tillgänglighet till motsvarande vandringsleder mot Fröjel.
Förbättring av befintliga motionsspår öster om Klintehamns samhälle.
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Skapande av vandringsleder kring Rannarve skeppssättningar och bronsåldersrösen.
2.4.4 Paddelled och Kanal

En paddelled som går uppströms från Klinteviken, via Varbosån och ett tillhörande avrinningsflöde västerut till Sandboviken och eventuellt vidare till Varbosviken mellan Sågholmen, Vivesholm och Kovik, förutsätter att de förstnämnda vikarna har tillräckligt vattendjup och tillfredsställande vattenkvalitet. Detta fordrar i första steget omfattande muddring
i Klintviken och (inre) Sandboviken. Projektet är rekommendabelt, varför det är viktigt att
Region Gotland samordnar ansökningsförfaranden för att erhålla finansiering för de olika
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fastighetsägarna. Under sådana förutsättningar kan Klinte båtklubb tillhandahålla en projektledare.
2.4.5 Hamnen och Karlsöarna

Tydlighet i hamnområdets olika funktioner erfordras, så det inte uppstår trafikproblem och
olycksrisk vid angränsande vägar.
För norra hamnpirens norra sida behövs breddad och fördjupad muddring hela vägen in till
hamnens innersta del, som kan förlängas in till Varvsholmsbron, översyn av hållfasthet och
eventuell ombyggnad (spontning och breddning) av hela eller delar av kajens sträckning, installation av eluttag och vattenposter längre in längs kajen; förnyad diskussion med ägare till
Varvsholm (Stora Snögrinde 5:1) om intresse för båtplatser på den sidan av vattenområdet.
Ändrad detaljplan som medger permanent ställplats för husbilar.
2.4.6 Utredningsområde 6. – Bostäder vid Varbosåns mynning?

Området längs Varbosån i höjd med körvägen till Varvsholm och norrut är så låglänt och
sankt att bebyggelse inte är lämpligt.
Området längs väg 140 och omedelbart söder om vägen till Varvsholm (tidigare Vägverkets
arbetsområde) ligger både högre och mer tillgängligt, varför området – efter hantering av
eventuella miljögifter – kan bebyggas på ett sätt som skapar en intressant och nyskapande
norra infart till Klintehamn.
2.5 Utveckling av industri och verksamheter
2.5.1 Utvecklingsområde 8, hamn, industri- och besöksnäring

Norra kajen skall vara uppenbart inriktad på persontrafik och turtrafik till Stora (och Lilla)
Karlsö, eventuell förnyad trafik till Öland och Oskarshamn och annan persontrafik, lokalbefolkningens båtinnehav, gästbåtar och ställplatser för husbilar. Därtill förekommer restaurangverksamhet och andra aktiviteter på den delen av hamnområdet. Buller, damm och
andra störningar skall minimeras.
Handelskajen skall även framgent prioritera skogs- och lantbruksprodukter och annan trafik skall ej tillåtas medföra undanträngningsmekanismer.
2.5.2 Utvecklingsområde 9 – Klintebys

Livsmedelsindustrin fordrar omfattande vattenförsörjning, som tas från grundvattentäkter.
Inga verksamheter, som riskerar vattentillgången för verksamheten och dess möjlighet till
utökning, kan tillåtas.
2.5.3 Utvecklingsområde 10 – Robbjäns industri- och verksamhetsområde

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Området är beläget på en plats som skapar svårigheter att flytta det längre bort från centrala Klintehamn. Infart till området bör ske även söderifrån via infart från väg 140, väl söder om nuvarande tätbebyggelse.
2.6 Utveckling av Trafik och Infrastruktur
Korsning väg 140/Väg 568 mot Sanda

Korsningen är belägen i en kurva på väg 140 varför det är lätt för bilister på väg 568 att
misstolka position och hastighet för bilar på väg 140.
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2.6.1 Korsning väg 140/Hamnvägen (väg 566) /Verkstadsgatan

Korsningen bör snarast byggas om till rondell med särskild norrgående fil från Verkstadsgatan. Region Gotland måste således förmå Vägverket att inse hur väsentlig trafiksituationen och säkerheten i korsningen är.
2.6.2 Hamnvägen (väg 566)

Begränsa axelvikt och boggievikt (dispens: linjebussar) för att minska mängden tung trafik,
som enligt tidigare överenskommelser skall gå Lamellvägen. Förmå sågen att rikta om sin
utfart ut mot hamnområdet – det gör att chaufförer bättre minns att det är Lamellvägen
som gäller. I och med detta är det mer möjligt att underlätta för gående och cyklister, eventuellt även utan en särskild gång/cykelbana.
2.6.3 Hamnvägen (väg 566) – vändplan

Kantlinjemålning?

2.6.4 Korsning väg 140/Lamellvägen

Med tanke på dess centrala funktion bör det skyndsamt byggas en rondell. Om Södra Kustvägen bör ansluta i rondellen och hur det skall göras bör analyseras särskilt.
2.6.6 Korsning väg 140/infarten till Varvsholm

Korsningen ligger i en kurva varför den kräver särskild analys i samverkan med Trafikverket.
2.6.8 Förbättringar för gång- och cykel inom centrala Klintehamn

Fortsatt begränsning av hastigheter. Avsmalningar och andra former av hastighetsreducerande konstruktioner i främst Donnersgatan och Kustvägarna.
Heldragna linjer som definierar gränsen mellan bilområde och gångområde längs alla gator
som kan förväntas ha ”gott om” bilar. Översyn av trottoarer att beläggning är slät, hel och
jämn. Till exempel vid N Kustvägen 12 och 14 finns det en stor svacka i trottoaren sedan
lång tid.
2.6.9 Åtgärder längs Norra och Södra Kustvägen

Definition av väjningsplikt och motsvarande skyltning måste inledas i god tid innan större
antal cyklister förväntas – det finns bilister som inte noterar förändrad skyltning direkt…
2.6.10 Förbättringsåtgärder för gång- och cykeltrafikanter Verkstadsgatan – Skolgatan

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Det är sannolikt att Verkstadsgatan till och med busstationen inklusive trafik till industri,
affär och liknande kommer att vara starkt belastad av tyngre trafik. Det är således av stor
vikt att gatan funktion förtydligas med hjälp av kantlinjer. Det är också av stor vikt att infart till angränsande gator skyltas så att trafikanter inser att det gäller lägre hastigheter på
dessa angränsande gator. Järnvägsgatans del i detta analyseras särskilt.
En allmän återkommande kontroll av gatubeläggningen att den håller för belastningen och
inte är lagd så det blir onödigt många ”asfaltslappar” och skarvar behövs. På somliga ställen
är
2.6.11 Korsningen Norra/Södra Kustvägen och Verkstadsgatan

Söder om korsningen kan gångfartsområde tillämpas. Norr om korsningen kan ojämnheter
i form av bullrande färgband påminna trafikanter om stoppgränsen.
2.6.12 Utveckla delar av Donnersgatan till gångfartsområde

Ja – åtminstone mellan Kustvägarna och Järnvägsgatan.
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2.6.13 Cykel- och gångstig binder samman Odvalds med Klinteberget

Alternativa cykelbanesträckningar för detta, allmänna rekreationsutflykter och tillgång till
Värsände, Robbjensån bör utredas samordnat.
2.6.14 Utveckling av Norra piren

Kommenterat under 2.5.1.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar den positiva responsen och fler av de angivna
förslagen föreslås i programmet.
2.1.1 Mål 1, Klintehamns identitet ska stärkas som en attraktiv plat för verksamheter, boende och besökare

Angående skötseln av Region Gotlands fastigheter eller anläggningar. Synpunkterna om
underhåll har därför skickats till tekniska nämnden för hantering.

Förvaltningen tycker att det är en god idé att idrottshallen får en läktare, vilket skulle möjliggöra att Klintehamn kan bli en plats för till exempel Krullis cup och andra idrottsevenemang. Frågan har skickats vidare till Tekniska nämnden som ansvarar för Regionens fastigheter, byggnader och anläggningar. Förslaget har också lagts till som riktlinje i avsnitt 2.1.1
mål 1 Klintehamn ska stärkas som en attraktiv plats för verksamheter, boende och besökare. Likaså skulle en simbassäng i Klintehamn vara en bra idé, även om förvaltningen inser
att det utifrån rådande ekonomiska omständigheter inte finns en möjlighet för Region Gotland att drifta ytterligare en simhall.
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i synpunkterna om att de centrala delarna måste
upplevas som en helhet. Intentionerna bakom flera åtgärder i programmet är att uppnå det.
2.1.2. Mål 2. Klintehamns gröna och blå värdem sla stärkas och belysas

För den centrala parken söder om COOP finns planer på en ny lekpark, men i nuläget har
ekonomiska förutsättningar medfört att projektet måste avvakta tills det tilldelas medel.
Angående övriga parker finns inga uppdrag om att förändra dessa, men programmet föreslår att dessa ska tillgängliggöras eller programmeras med växtlighet. Frågan om att Donnersparken behöver bättre dränering har skickats till Tekniska nämnden som ansvarar för
förvaltningen av Region Gotlands allmänna platser.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Frågan om att anlägga spångar eller dränera vandringsleden längs södra kuststräckan har
skickats vidare till Tekniska nämnden som ansvarar för förvaltningen av Region Gotlands
fastigheter. Utifrån det underlag som Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillgång till ser det
ut som att delar av området kan ligga utanför Region Gotlands mark, mark som Regionen
inte har rådighet över.
Region Gotland har inte rådighet över marken där skeppssättningen ligger.
Programmet föreslår att ett gång- och cykelstråk anläggs mellan Klinteberget och Klinte. I
nuläget är en dragning vidare ner till Värsände inte aktuell.
RG understödjer att Klinte båtklubb:s (KBK) projekt att raskt följs upp av arrangemang
för att skapa början till en vandringsled på platsen.
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Angående att kanalisera längs Klintevikens östra strand och skapa en vandringsled ovanpå,
har inte Region Gotland den rådighet som krävs för att kunna understödja den typen av
projekt som föreslås och som inte ligger på Region Gotlands mark. Det programmet kan
göra är att föreslå åtgärder som identifierats och som kan bidra till Klintehamns utveckling.
Genomförare kan vara allt från Regionen, till föreningar och privata initiativtagare.
I programmet föreslås en Kanotled utanför kusten. Vid genomförande bör lämplig dragning planeras med hänsyn till de förutsättningar som råder, bland annat till fågellivet och
naturvärdena på platsen.
Region Gotland har inte rådighet över marken att göra Varbosån mer tillgänglig. Men programmet ger stöd för att utveckla ett stråk längs delar av Varbosån.
Programmet har kompletterats med din idé att omforma den före detta vägkontrollplatsen
vid infarten till Varvsholm till en rastplats och möjlig plats för sjösättning av kanoter eller
motsvarande.
Marinekologisk undersökning av botten är genomförd i samband med utbyggnad av Klintehamns reningsverk. Mätningar och kontroller av både inkommande och utgående avloppsvatten görs kontinuerligt i reningsverket för att följa de tillstånd som regionen har.
Utsläppspunkten från reningsverket i Klintehamn kommer inte flyttas som det ser ut idag.
2.1.3 Mål 3. Klintehamn ska vara ett sammanhållet jämlikt samhälle med gena och trygga stråk för gång
och cykel

På de mindre gatorna inom Klintehamn är hastighetsbegränsningen satt till 30 km/h och
på de större gatorna som Verkstadsgatan och Donnersgatan är det 40 km/h som gäller.
Programmet föreslår att västra delen av Donnersgatan prövas att göras om till gångfartsområde, men det förutsätter att det finns ett behov, att till exempel handlarna längs den delen vill ta marken i anspråk för exponering eller uteserveringar. 20 km/h är inte en hastighet som får användas längre.
Bron på Donnersgatan över Sicklingsån är inte klassad vilket betyder att begränsat axeltryck
kommer att införas över bron. Det innebär att framöver kommer den tunga trafiken på
Donnersgatan att begränsas.
2.3 Utveckling av bostäder i Klintehamn
2.3.1 Utvecklingsområde 1 – Sicklings

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

I samband med utredning genom detaljplan kommer bullerpåverkan från väg 140 att utredas.
I samband med utredning genom detaljplan kommer lämplig väg till området att utredas.
Då kan det du föreslår bli en möjlig lösning som utreds.
2.3.2 Utvecklingsområde 2. – Odvalds

Förvaltningen instämmer i att när Odvalds utvecklas bör det lämpligen samordnas med den
avsedda gång- och cykelvägen som är tänkt att koppla ihop Klintehamn och Klinte.
2.3.3 Utvecklingsområde 3. – Klause

Förslaget har lagts till riktlinjerna för utvecklingsområdet.
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2.3.4 Utvecklingsområde 4 – G:a Donner

Förslaget om att meandra Robbjänsån även vid Donner har lagts till riktlinjerna för
Robbjänsåns i 2.4.2. Förslaget att rusta upp den lilla parken har skickats till tekniska nämnden.
2.3.5 Utvecklingsområde 5. – Centrala Klintehamn

Region Gotland har inte rådighet över privat ägd mark och kan därför inte forcera igenom
en förändring. Men förhoppningen är att ett genomförande av programmets intentioner
ska skapa incitament och en vilja för andra fastighetsägare att investera i Klintehamn genom att utveckla sina fastigheter.
I projektet DISA, Digital samhällsbyggnad ingår att mäta in samtliga fastighetsgränser inom
Klintehamn som läggs in i Region Gotland primärkarta.
2.4 Utveckling av Klintehamns gröna och blå värden
2.4.1 Klinteberget

Sträckan med 60km/h ska (eller har vid godkännandet av samrådsredogörelsen) förlängas i
närtid.
Förslaget om att utveckla tillgången till Lilla Snögrinde har lagts till 2.4.1 Klinteberget.
2.4.2 Robbjänsån

Programmet föreslår fler olika åtgärder för att utveckla Robbjänsån.
2.4.3 Utveckling av rekreationsstråk

Programmet föreslår fler olika åtgärder för att utveckla Robbjänsån och tillgänggligöra den
på de platser det går att komma fram till ån.
Riktlinjerna för södra kuststräckan ner mot Fröjel har utvecklats i 2.4.3.
Angående förbättring av befintliga motionsspår öster om Klintehamns samhälle har frågan
skickats vidare till kultur- och fritidsförvaltningen.
Region Gotland har inte rådighet över marken kring Rannarve skeppssättningar och bronsåldersrösen.
2.4.4 Paddelled och Kanal

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Tack för informationen. I samband med genomförande av paddelleden behöver den som
åtar sig projektet utreda vad som krävs.
En muddring av hamnen, eller Klintehamnsviken, är ett komplicerat projekt som för att
lyckas kräver stora insatser. Det förekommer stora sandvandringar på havsbotten vilket innebär att för att en muddring ska lyckas måste även det lösas. Det är kostsamt och inte något som Region Gotland i nuläget har möjlighet att finansiera.
2.4.5 Hamnen och Karlsöarna

En utökning av småbåtshamnen är något som Region Gotland vet finns som ett önskemål
och som föreslås i 2.6.14 Utveckling av Norra pilen. I samband med genomförande av
programmets åtgärdsförslag för norra piren och i den kommande utredningen genom en ny
detaljplan för hamnen kan de här förslagen utredas närmare.
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En muddring av hamnen, eller Klintehamnsviken, är ett komplicerat projekt som för att
lyckas kräver stora insatser. Det förekommer stora sandvandringar på havsbotten vilket innebär att för att en muddring ska lyckas måste även det lösas. Det är kostsamt och inte något som Region Gotland i nuläget har möjlighet att finansiera.
2.4.6 Utredningsområde 6, bostäder vid Varbosåns mynning?

Området är komplext och inte självklar för exploatering varav det har namnet ”utredningsområde” istället för ”utvecklingsområde”.
Det före detta arbetsområdet som du föreslår kan bli den plats som i samband med att vidare utredeningar görs för exploatering av utredningsområde 6.
2.5 Utveckling av industri och verksamheter
2.5.1 Utvecklingsområde 8.– Hamn, industri- och besöksnäring

I samband med genomförande av programmets åtgärdsförslag för norra piren och i den
kommande utredningen genom en ny detaljplan för hamnen kan de här förslagen och vilken typ av markanvändning som är lämplig utredas närmare. I detaljplaneutredningen ingår
också att utreda störningar och andra hälsorisker för att säkerställa att dessa håller sig till
lagstadgda nivåer.
2.5.2 Utvecklingsområde 9 – Klintebys

Förvaltningen instämmer i att det är viktigt att Foodmarks fortsatt får verka på platsen. I
samband med till exempel att en ansökan om bygglov eller förhandsbesked lokaliseringprövas utreds vattentillgången för att säkerställa att grundvattnet räcker för beftliga bostäder
och verksamheter.
2.5.3 Utvecklingsområde 10 – Robbjäns industri- och verksamhetsområde

I samband med att utredning genom ny detaljplan görs för att utveckla hamnen, som föreslås i programmen under 2.5.1 utvecklingsområde 8 Hamn industri- och besöksnäring
kommer vägarna inom och till hamnen att studeras. Då skulle en anslutning från söder
kunna bli ett alternativ som utreds närmare. Men det är något som den kommande detaljplaneprocessen får undersöka.
2.6 Utveckling av Trafik och Infrastruktur
Korsning väg 140/Väg 568 mot Sanda

Det är lättare att bedöma hastigheten på ett fordon som befinner sig i en kurva och inte
kommer rakt mot betraktaren. Detta är skälet till att vägar utformas i huvudsak med kurvor. Siktsträckan i korsningen är tillräcklig för 60km/h enligt gällande riktlinjer.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

2.6.1 Korsning väg 140/Hamnvägen (väg 566) /Verkstadsgatan

En cirkulation föreslås i programmet. En separat högersvängsfält är inte motiverat av kapacitetsskäl och gör dessutom passagen för oskyddade trafikanter svårare och mindre trafiksäker.
2.6.2 Hamnvägen (väg 566)

Trafikverkets vägar upplåts för all trafik och kan därmed inte begränsas avseende tillåten
vikt annat än av bärighetsskäl.
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2.6.3 Hamnvägen (väg 566) – vändplan

Frågan har skickats vidare till trafikverket som ansvarar för vägen.
2.6.4 Korsning väg 140/Lamellvägen

Cirkulationsplats är inte motiverat av kapacitets- eller trafiksäkerhetsskäl.
2.6.6 Korsning väg 140/infarten till Varvsholm

Trafikverket har medverkat och tillsammans med Region Gotland tagit fram samtliga förslag längs Trafikverkets vägar. Vid genomförande görs närmare utredningar och projektering.
2.6.8 Förbättringar för gång- och cykel inom centrala Klintehamn

På de mindre gatorna inom Klintehamn är hastighetsbegränsningen satt till 30 km/h och
på de större gatorna som Verkstadsgatan och Donnersgatan är det 40 km/h som gäller.
Programmet föreslår att västra delen av Donnersgatan prövas att göras om till gångfartsområde, men det förutsätter att det finns ett behov, att till exempel handlarna längs den delen vill ta marken i anspråk för exponering eller uteserveringar.
Bron på Donnersgatan över Sicklingsån är inte klassad vilket betyder att begränsat axeltryck
kommer att införas över bron. Det innebär att framöver kommer den tunga trafiken på
Donnersgatan att begränsas.
Programmet föreslår att tydliggöra de tre olika trafikslagens plats i gatan på vissa gator.
Frågan om en översyn av markbeläggningen på gator och trottoarer har skickats vidare till
tekniska nämnden.
2.6.9 Åtgärder längs Norra och Södra Kustvägen

En flytt av väjningsplikten kommer att göras så att vägen vid macken får väjningsplikt mot
Norra kustvägen.
2.6.10 Förbättringsåtgärder för gång- och cykeltrafikanter Verkstadsgatan – Skolgatan

Programmet föreslår att tydliggöra de tre olika trafikslagens plats i gatan på vissa gator,
Verkstadsgatan är en av dem. Frågan om översyn av gatorna ytskikt är skickad till tekniska
nämnden.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

2.6.11 Korsningen Norra/Södra Kustvägen och Verkstadsgatan

Förvaltningen anser det som en god idé. Även andra har inkommit med förslag att även inför gångfartsområde här för att möjliggöra till exempel torgbildning. Bedömningen är att
gångfartsområde är lämpligare att först testa på Donnersgatans västra del. Donnersgatan
görs om till gångfartsområde för att möjliggöra bland annat torgbildning. I början blir det
på prov under sommarmånaderna. Om det blir en god effekt kan det bli en permanent åtgärd antingen året runt eller åtekommande varje år under sommarmånaderna. Om effekterna är mycket god kan det också bli aktuellt med att utöka eller skapa fler gångfartsområden i andra delar av centrum, till exempel mellan biblioteket och Donnersparken som du
föreslår.
Bullrande färgband bedöms inte som lämpliga då dessa kan orsaka bullerstörningar för närboende.

57 (79)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen

Samrådsredogörelse

2.6.13 Cykel- och gångstig binder samman Odvalds med Klinteberget

Förvaltningen instämmer i att när Odvalds utvecklas bör det lämpligen samordnas med den
avsedda gång- och cykelvägen som är tänkt att koppla ihop Klintehamn och Klinte.

O. Arvidsson, 2019‐03‐04, handling 41
Bra förslag att det ska satsas på samhället och göras grönare och med hållbart så det blir en
plats som kan utvecklas även på landsbygden.
Med bra kollektivtrafik så är vägen till Klintehamn en av dom finaste att pendla längs med.
Kan man knyta ihop samhället mer med kusten blir det fantastiskt. Men det förutsätter att
man inte några kilometer bort får fortsätta med total miljöförstöring hos SMA minerals
kalkstensbrytning i området.
Det går inte att bryta kalk och arbeta för en grönare miljö på samma gång. Vi har redan Cementa som släpper ut näst mest i hela Sverige. Ska vi då ytterligare bidra med att föstöra en
berggrund och miljö för att skeppa iväg kalk som ska brännas och förstöra luften någon annanstans? Dessutom går alla vinster i Gotlands kalkindustri till utländska företag!
Varför ska jag spara vatten, sluta använda plast, köra biogasbil, sätta upp solceller om man
samtidigt ger tillstånd till brytning av kalk där man förstör naturen totalt och ökar på
Foskarna säger att vi har tio år på oss att ändra vår livsstil. Så visa det då alla tjänstemän
och politiker hos Region Gotland.
Visst det är ca 500 jobb inom kalkindustrin men vi har varit med förr att stora arbetsplatser
stänger. Det är mycket bättre att bygga upp nya företag inom besöks- och jordbruksnäringen som är hållbara på sikt. Men då behöver vi all natur och allt grundvatten som finns
här på ön.
Börja med att ge Klintehamn en framtid utan kalkindustri!

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen uppskattar den positiva responsen på programmet och programmets ambition att skapa förutsättningarna för ett hållbarare samhälle.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Förvaltningen uppskattar också dina synpunkter och skarpa frågor om huruvida en utökad
kalkbrytning går att förena med de intentioner som programmet har.
Förvaltningens bedömning angående SMA Minerals ansökan om en utökad brytning inte
bör tillåtas, då det skulle ändra förutsättningarna för programmet och genomförandet av
programmet.
Under tiden mellan samråd och godkännande har en remissförfrågan skickats till Region
Gotland och däribland specifikt till Miljö- och byggnämnden. I underlaget framgår att de
tunga kalkstenstransporterna som alstras av den planerade utökade brytningen kommer
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uppgå till 204 transporter varje dag mellan 06-22 vilket motsvarar en lastbil var fjärde minut. Under sommartid, mellan 15 juni och 15 augusti föreslås en lastbil passera var tredje
minut mellan tiderna 07-18. Det framgår dessutom av underlaget att SMA mineral att de
anser att inga åtgärder avseende trafikbuller är nödvändiga.
Den utökade tunga trafiken bedöms direkt påverka utvecklingsområde 1, Sicklings som föreslås för upp till ca 100 bostäder i olika typologier och höjder, både radhus och flerfamiljshus. Transporterna kommer att gå på vägen söder om området och riskerar att påverka
både förutsättningarna för livsmiljön men också investeringsviljan att bebygga området av
exploatörer.
Den utökade tunga trafiken bedöms också påverka programmets förslag att förbättra förutsättningarna för oskyddade trafikanter längs väg 141 mellan Klinte och Klintehamn. I dialogen har det framkommit som ett angeläget behov på grund av att vägen är kurvig och
smal men också särskilt på grund av den tunga trafik till och från industrin i området som
kör längs vägen; vilket medför att gående och cyklister upplever ett starkt obehag längs
sträckan. Stentransporterna har lyfts särskilt eftersom de också dammar. Förutsättningarna
för att förbättra för oskyddade trafikanter är begränsade eftersom vägområdet är smalt på
och många fastigheter och hus ligger mycket nära vägen. Förslaget är därför inte en fullvärdig gång- och cykelbana, utan endast att vägrenen breddas för att ge något bättre med utrymme för oskyddade trafikanterna. En utökad brytning och med den genererade trafik det
medför med 1 bil var 4e och periodvis var 3e minut bedöms som kontraproduktivt syftet
med det åtgärdsförslaget.
Utöver det kan det inte heller anses rymmas inom de värden och den identitet som programmet syftar till att stärka, som Klintehamnsborna själva har betonat under programarbetet och som arbetats in i programmet genom dess mål och riktlinjer.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är därför att utifrån en utökad täktverksamhet
skulle innebära helt förändrade förutsättningar för Klintehamns utveckling och därmed till
möjligheten att genomföra programmet. Därför anser förvaltningen att Region Gotland i
sitt samlade yttrande bör avstyrka ansöka om en utökad kalkbrytning i området.
Förvaltningen vill dock klargöra att Region Gotland inte har rådighet att besluta i frågan, då
det är Miljöprövningsdelegationen som beslutar om ett utökat tillstånd. Region Gotland
kan således inte avgöra frågan.

M. och L. Sahlsten 2019‐03‐04, handling 45

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Vi ser många väldigt positiva delar i förslaget, men har som grannar till Foodmark och
ägare till fastigheterna Klinte Svarvare 1:3 samt Hunninge 1:4 vissa invändningar.
Av förslaget framgår att ”Foodmarks möjligheter att bedriva sin verksamhet beaktas i prövningar av flera bostäder i matindustrins närhet så att dess framtid inte äventyras.”
Om detta innebär inskränkningar för våra fastigheter, t.ex. nybyggnation av bostäder, så
motsätter vi oss förslaget.
Vår gårdsbebyggelse med bostadshus ligger endast ett fåtal meter från fabriksbyggnaden på
andra sidan väg 562. Den nuvarande fabriksbyggnaden uppfördes av mitten av 1980-talet.
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Vid eventuell utbyggnad av livsmedelsindustrin måste det ske med sådan hänsyn att det inte
påverkar användningen av våra fastigheter.
Vidare föreslås en gång- och cykelväg utmed södra sidan av väg 562 förbi vår bostad
(mittemot Foodmark). Utmed vår fastighetsgräns löper en gammal stenmur och vi ställer
oss frågande hur man ska få plats med planerad gång- och cykelväg.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningens uppskattar den positiva responsen.
Foodmarks, i fabriken i Klintebys, bedöms som viktig både som arbetsplats och målpunkt i
området vilket är anledningen till att den särskilt lyfts fram i programmet. Det är av stor
vikt för Gotland att Foodmark blir kvar på Gotland och särskilt viktigt för Klintehamn att
fabriken stannar på orten.
Det är först i samband med prövningar av ärenden om förhandsbesked, bygglov och detaljplaner som det i det enskilda fallet går att pröva lämpligheten för till exempel fler bostäder i
närheten av en industri. I 2 kapitlet plan- och bygglagen finns delar av prövningsgrunderna
för ett sådant ärende.
Förvaltningens bedömning är dock att Foodmark, som verksamhet som bidrar både med
arbetsplatser och att placera Klintehamn på kartan, utgör ett viktigt allmänt intresse för
Region Gotland. Därför är bedömningen att Foodmark bör lyftas i programmet och hänsyn till dess framtid tas i framtida lokaliseringsprövningar av ny markanvändning i dess närområde. Men i och med att det är en komplex plats med både höga naturvärden och närhet
till bostäder är bedömningen att i det fall industrin skulle växa genom en större expansion
som medför en större omgivningspåverkan, bör det i det fallet föregås av en utredning genom detaljplan.
Den breddning av vägen som föreslås i programmet planeras inom redan i anspråkstaget
vägområde. Det handlar primärt om att tillskapa en grusad väggren. I samband med genomförande kommer det att utredas mer i detalj.

M. och L. Sahlsten 2019‐03‐04, handling 46
Vi ser många väldigt positiva delar i förslaget, men har som grannar till Foodmark och
ägare till fastigheterna Klinte Svarvare 1:3 samt Hunninge 1:4 vissa invändningar.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Av förslaget framgår att ”Foodmarks möjligheter att bedriva sin verksamhet beaktas i prövningar av flera bostäder i matindustrins närhet så att dess framtid inte äventyras.”
Om detta innebär inskränkningar för våra fastigheter, t.ex. nybyggnation av bostäder, så
motsätter vi oss förslaget.
Vår gårdsbebyggelse med bostadshus ligger endast ett fåtal meter från fabriksbyggnaden på
andra sidan väg 562. Den nuvarande fabriksbyggnaden uppfördes av mitten av 1980-talet.
Vid eventuell utbyggnad av livsmedelsindustrin måste det ske med sådan hänsyn att det inte
påverkar användningen av våra fastigheter.
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Vidare föreslås en gång- och cykelväg utmed södra sidan av väg 562 förbi vår bostad
(mittemot Foodmark). Utmed vår fastighetsgräns löper en gammal stenmur och vi ställer
oss frågande hur man ska få plats med planerad gång- och cykelväg.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningens uppskattar den positiva responsen.
Foodmarks, i fabriken i Klintebys, bedöms som viktig både som arbetsplats och målpunkt i
området vilket är anledningen till att den särskilt lyfts fram i programmet. Det är av stor
vikt för Gotland att Foodmark blir kvar på Gotland och särskilt viktigt för Klintehamn att
fabriken stannar på orten.
Det är först i samband med prövningar av ärenden om förhandsbesked, bygglov och detaljplaner som det i det enskilda fallet går att pröva lämpligheten för till exempel fler bostäder i
närheten av en industri. I 2 kapitlet plan- och bygglagen finns delar av prövningsgrunderna
för ett sådant ärende.
Förvaltningens bedömning är dock att Foodmark, som verksamhet som bidrar både med
arbetsplatser och att placera Klintehamn på kartan, utgör ett viktigt allmänt intresse för
Region Gotland. Därför är bedömningen att Foodmark bör lyftas i programmet och hänsyn till dess framtid tas i framtida lokaliseringsprövningar av ny markanvändning i dess närområde. Men i och med att det är en komplex plats med både höga naturvärden och närhet
till bostäder är bedömningen att i det fall industrin skulle växa genom en större expansion
som medför en större omgivningspåverkan, bör det i det fallet föregås av en utredning genom detaljplan.
Den breddning av vägen som föreslås i programmet planeras inom redan i anspråkstaget
vägområde. Det handlar primärt om att tillskapa en grusad väggren. I samband med genomförande kommer det att utredas mer i detalj.

Medborgarsynpunkt via karta, digital version

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Handling 55, 2019-03-04
Synpunkterna är anonyma och registrerade med ett objektidnummer som anges i listan. Varje nummer är kopplat till en punkt i en
karta som utgör bilaga till samrådsredogörelsen. Listan med synpunkter och karta är registrerade som en handling, handling 55 i
ärendet. Kartan bifogas som bilaga till samrådsredogörelsen.
I samband med synpunkter kunde lämnas var du tvungen att välja
en av följande alternativ: ”Det här är ett bra förslag”, ”Jag har ett
nytt förslag” eller ”Jag håller inte med om det här förslaget”. Nedan
sorteras synpunkterna enligt dessa alternativ.
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Synpunkter med alternativ ”Det här är ett bra förslag”

10004
Det här kan bli hur bra som helst!

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen uppskattar den positiva responsen.

10403
En sammankoppling mellan Varfsholm och Vivesholm är väldigt intressant

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen instämmer och uppskattar den positiva responsen.

10809
Rekreationsområde - den tid då vindsnurrorna inte låter. Sanka områden spångas eller bebyggs med smal gång+cykelväg med dräneringsrör inunder. Snabbt och enkelt men värdefullt jobb.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått flera synpunkter med förslag på att utveckla det rekreationsområde som sträcker sig längs kuststräckan söder om hamnen. Området har lyfts
in i programmet i avsnitt 2.4.3 utveckling av rekreationsstråk.

11204
Dock, paddlingsleden förutsätter tillräckligt djup. Förslag att inleda en omfattande muddring av Klineviken och området mellan Varvsholm och hamnen

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Samhällsbyggnadsförvaltningen
En muddring av hamnen, eller Klintehamnsviken, är ett komplicerat projekt som för att
lyckas kräver stora insatser. Det förekommer stora sandvandringar på havsbotten vilket innebär att för att en muddring ska lyckas måste även det lösas. Det är kostsamt och inte något som Region Gotland i nuläget har möjlighet att finansiera.

11603
Bra om det blir en gångbro över viken.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer och uppskattar den positiva responsen.

12004
Ett bra förslag med bassäng. På kvällar och helger kan den användas till träning och dylikt
så främjar vi folkhälsan!

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnaden anser att det skulle kunna vara en god idé. Frågan har skickats över till
tekniska nämnden som ansvarar för genomförande av sådana projekt.

12404
Detta är ett bra område att göra till bostäder. Kommer att bidra till att Klintehamn nära dagis och vårdcentral, vilket är vikt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tack för din synpunkt. Det är Region Gotlands ambition till att Klintehamn får fler invånare med närhet till service vilket är viktiga förutsättningar för ett levande samhälle.

12405
Bra område för villor som barnfamiljer efterfrågar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen uppskattar den positiva responsen.

12803
Är det område som bör prioritets för bostäder, då infrastruktur redan finns i form av vatten och avlopp, samt nära bussförbindelser.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tack för din synpunkt. Det är en bra plats med goda förutsättningar att bebyggas redan nu.
Förvaltningen anser att ännu bättre förutsättningar för bebyggelse kan skapas genom en ny
detaljplan genom att effektivisera och utöka byggrätten för att på så vis öka attraktionen för
olika exploatörer att bygga i Klintehamn.
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14003
Hej! Vi äger Sicklings 1:91. Vi undrar vilken sida av vägen, som cykelbanan kommer på?
Påverkas vårt staket? Det verkar som att den byter sida några gånger?

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Den kommer att gå på södra sidan då den är mest lämpad för att kunna bredda vägen och
få till en lösning gående och cyklister. Det finns inte plats för en regelrätt gång- och cykelväg utan upprättande av en vägplan och intrång på tomtmark. Redovisat förslag innebär
därför att så långt som möjligt bredda stödremsan inom det befintliga vägområdet för att
undvika att ta privat mark i anspråk.

14803
Håller med

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen uppskattar den positiva responsen.

15205
Bra förslag med läktare. Bygg det tillsammans med näringslivet. lättare att arrangera tävlingar vilket drar mer folk och cash till byn

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer, förslaget har skickats vidare till Tekniska nämnden.

15604
Bra rena. Göra attraktivt.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen instämmer. Platsen pekas ut i programmet som förslag till en rastplats, med
plats för både parkeringar, uppställningsplatsför husbilar med mera. Det står som riktlinje i
2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och blå värden samt i 2.5.1 Utvecklingsområde 8
Hamn industri- och besöksnäring.

16004
Mycket bra förslag!
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen uppskattar den positiva responsen.

16807
Hoppas på iordninggjorda gångstigar, tex Hälsans Stig! Hur som helst ett väldigt bra förslag!

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningens bedömning är att det är en god idé. En riktlinje har lagts till i programmet
under 2.4.3 att i samband med utveckling av rekreationsområden bör det undersökas om
det inte går att tillskapa en slinga som hälsans stig. Frågan har också skickat till Region Gotlands folkhälsostrateg.

17203
Strålande förslag att utveckla rekreationsstråken.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen instämmer och uppskattar den positiva responsen.

17603
Utmärkt förslag med en friluftsbyggnad för de rekreationsaktiviteter som planeras med
gångstråk och kanotleder.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det skulle kunna vara en god idé. Förslaget har
lagts till programmet under 2.4.6 utredningsområde 6 Varboåns mynning.

17605
Intressant och bra initiativ för hela bygden

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen instämmer och uppskattar den positiva responsen. Det är en god idé som
ryms inom målet att lyfta Klintehamns gröna och blå värden. Idéen har därför lyfts in i programförslaget under 2.4.3 utveckling av rekreationsstråk.

18403
Kan med ganska liten insats göras till ett väldigt fint stråk att gå, jogga, cykla.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tack för ditt förslag. Det är flera som har lyft att det södra strövområdet skulle kunna förbättras och kopplas ihop med pilgrimsleden och strövområde söderut. Riktlinjen för pilgrimsleden och södra kuststräckan har därför utvecklats i programmet under 2.4.3 Utveckling av rekreationsstråk.

18407
Förenkla kontakten med viken för oss som vill paddla, ro, åka skridskor, kolla fåglar, pausa
med bilen, etc

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen anser att det är en god idé att möjliggöra bättre kontakt med Klintehamnsviken. Programmet föreslår därför i södra hörnet av viken, mellan väg 140 och fiskeläget, en
rastplats med parkeringar, uppställningsplats för husbilar och eventuell grillplats. Programmet föreslår
också att Klintehamnsviken östra sida längs väg 140 görs till ett stråk, till exempel genom
en kaj.
Genomförs de åtgärderna kommer möjliggöra att nå vattnet för olika typer av aktiviteter till
exempel de som du föreslår.

19204
Fler boenden i ett bra läge

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen uppskattar den positiva responsen och ser möjligheter att utveckla platsen
för fler bostäder.

Synpunkter med alternativ ”Jag har ett nytt förslag”

9603

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Bygglov för Coop så det ökade kundunderlaget kan mötas samt fler parkeringar för den
ökade turismen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen ser positivt på att COOP växer och butiken är en viktig mötesplats i Klintehamn. Den detaljplan som området för livsmedelsbutiken omfattas av idag är maximalt utnyttjad. Det innebär att en ytterligare utbyggnad måste föregås av en ny detaljplan, vilket
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gällande lagstiftning kräver. Därför anser förvaltningen att detaljplanförutsättningarna behöver ses över med syfte att utreda ytterligare möjlig exploatering för att COOP ska kunna
växa på platsen.

10003
Återskapa vägen och upprätta en v.s.f. för sanda S:26 i syfte att skapa fler rekreationsstråk
som ansluter till planerad cykelväg samt ökar tillgängligheten till havet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Det här är en god idé. Tyvärr har inte Regionen rådighet över marken och kan därför inte
åta sig att återställa vägen. Enligt den detaljplan som gäller för platsen ska det dock finnas
ett tillgängligt område hela vägen mellan stranden och väg 140. Syftet med den är att allmänheten ska ha tillgång till stranden. Skicka till tillsyn eller Länsstyrelsen?

10805
Sätt fart på det totalt eftersatta underhållet av Klinteskolan. Tappvatten, fönster, väggar,
ventilation, allt måste gås över efter alla år inget gjorts

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Frågan har skickats över till tekniska nämnden som ansvarar för förvaltningen av skolan.

10806
Bygg ett "minibadhus" bassäng c:a 10*12 m. Skollagen fordrar att elever lär sig simma, dags
att bygga små och enklare badsystem vid alla högstadieskolor (Klinte, Roma, Fårösund,
Slite är väl utan möjligheter).

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnaden anser att det skulle kunna vara en god idé. Frågan har skickats över till
tekniska nämnden som ansvarar för genomförande av sådana projekt.

10807
Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Verka för en rondell vid huvudvägen till handelshamnen!

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Programmet föreslår en åtgärd för att förbättra den korsningen. Åtgärden har tagits fram av
trafikplanerare på Region Gotland och Trafikverket och bedöms vara tillräcklig i nuläget.
Cirkulationsplats är inte motiverat av kapacitets- eller trafiksäkerhetsskäl
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10808
För att skapa mer vatten i ån skapas ett stort antal små fall, som gör att det uppstår fler och
större sammanhängande vattenspeglar

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen har lagt till ditt förslag i 2.4.2 Robbjänsån, att möjligheten till att skapa vattenfall och vattenspeglar bör undersökas vid genomförande.

10810
Ge oss friskare vatten i Klintebukten benom att flytta avloppsutsläppspunkten avesvärt
längre ut!

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Marinekologisk undersökning av botten är genomförd i samband med utbyggnad av Klintehamns reningsverk. Mätningar och kontroller av både inkommande och utgående avloppsvatten görs kontinuerligt i reningsverket för att följa de tillstånd som regionen har.
Utsläppspunkten från reningsverket i Klintehamn kommer inte flyttas som det ser ut idag.

11205
Småbåtshamnens kapacitet kan utökas avsevärt om man muddrar hela vägen in till Varvsholmsbron (som till Varvsholm) i tillräcklig bredd och djup och sen bygga kaj hela vägen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
En muddring av hamnen, eller Klintehamnsviken, är ett komplicerat projekt som för att
lyckas kräver stora insatser. Det förekommer stora sandvandringar på havsbotten vilket innebär att för att en muddring ska lyckas måste även det lösas. Det är kostsamt och inte något som Region Gotland i nuläget har möjlighet att finansiera.

11206

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Verka för att den tunga trafiken på Verkstadsgatan försvinner. Vägen är överbelastad och
mer och mer av vägbanan krackelerar - den är alltså inte tillräckligt bärig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Viss tung trafik måste tyvärr använda Verkstadsgatan för angöring, till exempel vid leverans
av varor och material till olika verksamheter. Förvaltningen föreslår i programmet att åtgärder görs för att förbättra säkerheten på Verkstadsgatan med fokus på oskyddade trafikanter. Din fråga angående gatans bärighet och skick har skickats till Tekniska nämnden.
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12403
Detta område borde utvecklas till en plats som ska vara mer tillgänglig där boende i samhället kan möta naturen, förslag att sätta upp bisamhällen och göra andra åtgärder föra att
värna om insekter, något i still med vad som finns på hällarna i Visby ex insektshotell. Området har naturligt vatten i marken då detta har varit en myr tidigare, vilket är bra för insekter och andra vilda djur. Detta är viktigt att bevara och att inte bygga bort sådana platser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
I samband med att bebyggelse skulle bli aktuell föregås det av utredning genom detaljplan.
I den utredningen ingår att säkerställa olika allmänna intressen och där ingår att naturvärden rekreationsvärden inte få påtagligt skadas. Programmet anger också i riktlinjerna för utvecklingområdet att hänsyn ska tas till områdets naturvärden och rekreationsmöjligheterna
bejakas.

12406
Rekreationsmöjligheter med utvecklingsmöjligheter. Det finns en stenåldersgård med flera
kulturminnen samt fantastisk naturmiljö som kan bindas ihop med både Hunninge och
Klintebergets natur och kultur, varför inte förlänga "pilgrimsleden".

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tack för din synpunkt. Förvaltningen tycker det är en god idé förslag på att utveckla pilgrimsleden har lagts till programmet under 2.4.3 utveckling av rekreationsstråk.

12407
Hallen är en den enda med möjlighet för friidrott (sandgrop inomhus) på Gotland och används flitigt av idrottsklubbarna i Klinte. Det vore en riktig förbättring om hallen kompletterades med en läktare!

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen tycker det är en bra idé. Frågan har skickats vidare till Tekniska Nämnden
och lyfts in i programmet.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

13603
Bänkar och bord eftersom det bor många äldre i området.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tack för din synpunkt. Ett tillägg har gjorts under ”2.4 utveckling av Klintehamns gröna
och blå värden”. Där en riktlinje lagts till: ”Grönområden inom Klintehamns samhälle ska
tillgängligöras både genom röjning samt genom att erbjuda plats för umgänge, vila och lek”
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13604
Upprusta lekplatsen, det är många nya barnfamiljer i området.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tack för din synpunkt. Ett tillägg har gjorts under ”2.4 utveckling av Klintehamns gröna
och blå värden”. Där en riktlinje lagts till: ” Grönområden inom Klintehamns samhälle ska
tillgängligöras både genom röjning samt genom att erbjuda plats för umgänge, vila och lek”

13605
Uppredning av området närmast Sicklingsväg. Låt gärna Suderviljan göra det.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tack för din synpunkt. Din synpunkt har skickats vidare till Tekniska nämnden.

13606
För att tillgängliggöra rekreationsområdet söder om samhället skulle en upprustning av leden/stigen från g.a skjutvallen vid västra vindsnurran söder ut mot befintlig Hembygdsled i
Fröjel som går från Världsdegården ner genom Mashaga biotopområde vidare via stranden
bort mot Djuviks bodar/Gannarvevik. Befintliga stigen/leden behöver spångas ca 150-200
meter för att göra den tillgänglig året runt. Genom den ringa kompletteringen skulle man
knyta ihop Fröjels hembygdsled med Pilgrimsleden som går från Fröjel kyrka/kastalen till
Klinte kyrka. totalt en led som skulle omfatta som längst ca 15 km men kan kombineras
med befintliga stigar i området för kortare promenader. Det optimala vore naturligtvis att
spången skulle anpassas för rullstol och barnvagn vilket skulle öppna upp för dessa målgrupper. Den leden i kombination med den föreslagna norrleden från Varvsholm ut till Vivesholm skulle bli svårslaget och skapa utmärkta förutsättning för ett rikt friluftsliv för hela
bygden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen bedömer det här som en god idé som ryms inom målet att lyfta Klintehamns
gröna och blå värden. Din idé har därför lyfts in i programförslaget under 2.4.3.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

13607
Rekreationsstråk med utvecklingsmöjligheter samt utvecklingsområde rekreation och naturområde. Hunninge gård är rik på natur- och kulturmiljö. Härifrån kan man, över berget,
snabbt tas sig fram till Snögrinde och vidare till Klinteberget, där en av gårdens stenar står
bevarade "Hunningesten". Från Klinteberget leder pilgrimsleden vidare fk så ligger en
tredje Hunninge sten i Klintekyrka. Den 1:a Hunninge stenen är som bekant känt föremål
på Fornsalen! Från Hunninge kan du även ta dig till Fröjel och russparken via "Biskopsgatu". Idag används vägarna runt Hunninge för framförallt ridning och cykling.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen bedömer det här som en god idé som ryms inom målet att lyfta Klintehamns
gröna och blå värden. Din idé har därför lyfts in i programförslaget under 2.4.1.

13608
Del av gräsplanerna kan iordningställas till konstgräsplan, vilket möjliggör för utökad verksamhet för idrottsklubben. Ett av de mest frekventa orden som tagits upp i processen var
Fotboll!

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ditt förslag har skickats vidare till tekniska nämnden som ansvarar för förvaltningen av
Region Gotlands anläggningar.

15203
Ett hopptorn

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tyvärr är det inte möjligt på platsen. Det råder generellt badförbud i Region Gotlands
hamnar. Det är också direkt olämpligt, framförallt med hänsyn till fartygsrörelser men
även med tanke på säkerheten för de som badar

15204
Planera för ett kommersiellt centrum med bra parkeringsplatser och en galleria, en "mall"
helt enkelt där mindre butiker kan hyra in sig och lättillgängligt för kunder.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tack för din synpunkt. Syftet med mål 1 och utvecklingsområde 5 är att stärka centrumområdet och att möjliggöra för handel i en tät sammanhållen kärna, med till exempel handel i
entréplan och bostäder ovanpå.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

15603
Det som förut var vägverkets gamla uppställningsplats. Ett alternativ använda som rastplats
för kanot. Alternativt stilfull byggnad tex friluftscenter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen bedömer det här som en god idé som ryms inom målet att lyfta Klintehams
gröna och blå värden. Din idé har därför lyfts in i programförslaget under 2.4.6.
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15605
Ny utfart från sågen som vrids mot lamellvägen för trafiksäker utfart

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tack för din synpunkt. En utfart från sågen direkt mot Lamellvägen finns i södra delen av
Gotlandsflis verksamhetsområde.

16003
Rusta upp järnvägsbron

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tack för din synpunkt. Din synpunkt har skickats vidare till Teknikförvaltningen som ansvarar för underhållet av järnvägsbron.

16403
Gör Konsum till en fungerande träffpunkt där man kan käka en prisvärd lunch eller värma
på det nyköpta.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen ser positivt på att COOP växer och är en viktig målpunkt för många. Om
centrumområdet utvecklas som programmet föreslår är bedömningen att COOP tillsammans med centrumområdet kommer att bidra till platsen som mötesplats och Klintehamn
som målpunkt på Gotland.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

16803
Många stannar vid informationsplatsen och den befintliga vägslingan för att ta en fikapaus
eller läsa info. Mycket trafik rör sig längs väg 140 i relativt höga hastigheter. Den långa kurvan ger begränsad sikt. Önskar ett trafiksäkert sätt (för både gående/cyklister och bilförare)
att passera över väg 140, mellan informationsplatsen och den kommande gång- och cykelvägen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tack för din synpunkt. Frågan har skickats vidare till Trafikverket som ansvarar för vägen
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16804
Passa på att rusta upp informationsplatsen. Yta finns och det skulle kunna bli en trevlig liten pausplats för cyklister och förbipasserande samtidigt som det kan synas att man kommer in i tätorten = en fin entré till Klintehamn.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tack för din synpunkt. Frågan har skickats vidare till Trafikverket som ansvarar för vägen

16805
En mer stadslik gata/gågata här också! Utveckla parken till en mötesplats och ev mer bebyggelse i kanten. Traktorparkering kan väl ske på en baksida eller någon annan stans.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningens bedömning är att gångfartsområde är lämpligare att först testa på Donnersgatans västra del. Donnersgatan görs om till gångfartsområde för att möjliggöra bland
annat torgbildning. I början blir det på prov under sommarmånaderna. Om det blir en god
effekt kan det bli en permanent åtgärd antingen året runt eller återkommande varje år under sommarmånaderna. Om effekterna är mycket god kan det också bli aktuellt med att utöka eller skapa fler gångfartsområden i andra delar av centrum.

16806
Skapa ett fint torg och knyt ihop med parken mittemot biblioteket!

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Förvaltningen anser det som en god idé. Även andra har inkommit med förslag att även inför gångfartsområde här för att möjliggöra till exempel torgbildning. Bedömningen är att
gångfartsområde är lämpligare att först testa på Donnersgatans västra del. Donnersgatan
görs om till gångfartsområde för att möjliggöra bland annat torgbildning. I början blir det
på prov under sommarmånaderna. Om det blir en god effekt kan det bli en permanent åtgärd antingen året runt eller åtekommande varje år under sommarmånaderna. Om effekterna är mycket god kan det också bli aktuellt med att utöka eller skapa fler gångfartsområden i andra delar av centrum, till exempel mellan biblioteket och Donnersparken som du
föreslår.

17604
Genomför en planerad gallring av ett eftersatt skogsområde dels för att få ljusinsläpp utefter vägen dels för att vårda utveckla skogsområdet . Det gynnar båda syftena- utan gallring
försvagas tillväxt på ett påtagligt sätt- Den snåriga skogen med allt buskage gör omgivningen mörk och dyster Öka tillgänglighet och attraktion.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tack för din synpunkt. Region Gotland har inte rådighet över marken eftersom den är i
privat ägo. Men det är en god idé som är förenlig med programmets intentioner som också
ger stöd för att tillgängliggöra naturområden.

18003
Vi har ett markområde för bostadsbebyggelse. Det skulle vara intressant att utveckla ett
ekologiskt bostadsområde med både möjlighet till självhushåll och energieffektivitet. Närheten till Klintehamns samhälle gör området mycket intressant. Vatten och avlopp finns
tillgängligt i direkt anslutning till området. Vi tror det finnas ett stort intresse bland medborgarna att kunna bo och leva på ett sådant sätt, i synnerhet när miljöfrågan nu är så aktuell.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Även om programmet inte pekar ut det området specifikt så är det fullt möjligt att undersöka möjligheten att exploatera det området. Du börjar då med att ansöka om planbesked
alternativt förhandsbesked. Du är välkommen att kontakta tjänstepersonerna på enhet plan,
Region Gotland för rådgivning om förutsättningarna på din mark och hur du går vidare
med en eventuell ansökan.

18404
Bra ställe att vidga ån och bygga en liten fors.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tack för ditt förslag. Riktlinjerna för Robbjänsån under 2.4.2 har utvecklats för att vid genomförande av åtgärdsförslaget också undersöka möjligheten till att skapa fall och större
vattenspeglar.

18405
Flytta sågverkets angöring hit och stäng angöringen (i vart fall för lastbilar) från Hamnvägen. Ger mycket bättre trafikmiljö.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Den södra in- och utfarten till sågverket är åter öppnad. I samband med genomförande av
utvecklingsområde 8, hamnen kommer lämplig infrastruktur att utredas närmare i detaljplaneprocessen.

18406
Väg in till industriområdet även från söder kan underlätta planeringen av området och
minska belastningen i korsningen väg 140 och Lamellvägen.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
I samband med att utredning genom ny detaljplan görs för att utveckla hamnen, som föreslås i programmen under 2.5.1 utvecklingsområde 8 Hamn industri- och besöksnäring
kommer vägarna inom och till hamnen att studeras. Då skulle en anslutning från söder
kunna bli ett alternativ som utreds närmare. Men det är något som den kommande detaljplaneprocessen får undersöka.

18408
bygg fågeltorn/utsiktsplattform i kanten av vassen för fågelskådning

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen anser att det är en bra idé och det är flera som har föreslagit att det på lämplig plats längs stråket kan uppföras längs stråket. Därför har tillägg gjorts till programmet
under 2.4.7 utvecklingsområde 7 – Besöksnäring Varvsholm att möjligheten till fågeltorn
ute på Varvsholm bör undersökas.

18409
Bygg Klintehamn ända fram till Sandavägen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
I riktlinjerna för 2.3.3 Utvecklingsområde 3 Klause har riktlinje lagts till att bebyggelsestrukturen för de nya byggnaderna bör planers för att möljliggöra en eventuell framtida exploatering vidare nordväst ut mot Sandavägen. Åkern mellan området och Sandavägen är i
dag produktiv jordbruksmark som bör undgå exploatering för att säkerställa matproduktionen i Sverige och på Gotland.

18410
Muddra fram till Varvsholm, Bygg bryggor för småbåtar vid Varvsholm!

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Samhällsbyggnadsförvaltningen
En muddring av hamnen, eller Klintehamnsviken, är ett komplicerat projekt som för att
lyckas kräver stora insatser. Det förekommer stora sandvandringar på havsbotten vilket innebär att för att en muddring ska lyckas måste även det lösas. Det är kostsamt och inte något som Region Gotland i nuläget har möjlighet att finansiera.

18411
Förslaget tar inte tillräcklig hänsyn till de oskyddade trafikanterna. Väg 140 ska inte vara en
förbifart genom samhället utan en väg i samhället. Delar av Klinte ligger vid hamnen. Det
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behövs trafikljus och kraftigt nedsatta hastigheter om det sk gå att skyddat ta sig över vägen
gåendes eller per cykel. Dessutom är det inte lämpligt att lägga en cykelbana på verkstadsgatan på grund av varutransporter till Cedergrens och allra helst inte på norra sidan där
långtradare vid utlastning backar in eller står parkerade vid utlastning på den sidan av
vägen. Mitt försag är att inte lägga cykelbanan där utan ev tvärs genom COOP-parken,
Donnersgatan ut till hamnen via donnersparken och ansluta till rondellen och över.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningens bedömning är att den passagen som föreslås är den som är möjlig utifrån de
förutsättningar som råder. Väg 140 byggdes som en förbifart för att få bort den tunga trafiken från centrala delarna av Klintehamn, som tidigare var tvungen att köra på det som idag
är Norra och Södra Kustvägen samt Donnersgatan. Anledningen är att det finns ett behov
att transportera gods på vägen. Detta samtidigt som det finns ett behov att korsa vägen för
oskyddade trafikanter. Dessa olika intressen måste därför vägas samman och den cirkulation som föreslås bedöms som den lösningen som någorlunda tillgodoser de olika behoven.
I samband med genomförande av cirkulationen över väg 140 mellan Hamnvägen och
Verkstadsgatan kommer också ytterligare åtgärder som hastighetssänkning eventuellt att
studeras. En trafiksignal är ingen trafiksäkerhetsåtgärd utan kan innebära en ökad risk eftersom den upplevs som säker.
Angående Verksktadsgatan är det en gata där alla trafikslag ska få röra sig. Syftet med förslaget är att tydliggöra vart på gatan respektive trafikslag får röra sig. I samband med genomförande kommer det att utredas närmare vilken sida som är lämpligast för en gångoch cykelbana.

18412
Riv dessa förskräckliga hus!

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland äger inte fastigheten och har därför inte rådighet över den. Men dina synpunkter har skickats till Enhet Bygg på Samhällsbyggnadsförvaltningen som bedriver tillsyn
mot ovårdade fastigheter åt Region Gotland.

18803

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Bredda ån här till ett bredare och djupare parti (damm) så att laxöringarna kan överleva
torra somrar

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Riktlinjerna för Robbjänsån har utvecklats med stöd av bland annat ditt förslag. Syftet med
åtgärdsförslaget att utveckla Robbjänsån är bland annat att utveckla den som habitat för
laxöringarna och det du föreslår skulle kunna vara ett bra sätt. I samband med genomförande görs de utredningar som behövs för att på bästa sätt utveckla ån.
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19203
Skapa en säker passering av vägen för barn/ungdomar som tar sig från Klintevallen till
gräs/grusplaner vid Donner

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen har ställt din fråga till tjänstepersoner på Teknikförvaltningen som ansvarar
för drift och planering av de gator och vägar som Region Gotland förvaltar. I dagsläget
finns det inget ställe på Donnersgatan där behovet för gående att korsa gatan är så stort att
det är trafiksäkert att anlägga ett övergångsställe.

19603
Skapa en gångväg med bänkar över Klintevallen så att du på ett naturligt sätt kan ta dig till
motionsspåret.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat ’din idé vidare till Teknikförvaltningen som ansvarar för de kommunala parkerna.

Synpunkter med alternativ ”Jag håller inte med det här förslaget”

10803
Platsen ligger knappt någon meter över havet. Allt är alltså sankt och obrukbart för boende.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen ser stora utmaningar att bygga på den aktuella platsen just på grund av att
området är sankt och ligger lågt. Under medborgardialogen har önskemål inkommit att försöka hitta en placering av bostäder i anslutning till Varvsholm och nära havet varav den aktuella platsen pekats ut som utredningsområde för bostäder. Men förvaltningen inser också
att det finns risk för att marken inte är lämplig för att bebyggas

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

10804
Notera att Vivesholm utgör ett naturskyddsområde. Fågeltornet togs bort eftersom det
fanns ett örnbo i närområdet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen instämmer, området är ett naturskyddsområde. Förvaltningen ser ett värde i
att på lämpligt sätt tillgängliggöra Vivesholm för rekreation och friluftsliv, som till exempel
fågelskådning, utan att dess naturvärden påverkas.
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11203
Notera platsens namn: BJÖRKHAGA

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tack för din synpunkt.

12003
Detta är ett område som har andra intressen än att göra bostäder, området har ett rikt djurliv där blandningen mellan skog, våtmark och betesmark för vilda djur är av högsta betydelse. Under våren är det ett rikt liv av insekter och smådjur, det borde värnas om att behålla dessa öppna ytor nära samhället och inte bebygga.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
I samband med att bebyggelse skulle bli aktuell föregås det av utredning genom detaljplan.
I den utredningen ingår att säkerställa olika allmänna intressen och där ingår att naturvärden rekreationsvärden inte få påtagligt skadas. Programmet anger också i riktlinjerna för utvecklingområdet att hänsyn ska tas till områdets naturvärden och rekreationsmöjligheterna
bejakas.

13203
Jag anser att förslaget strider mot målet att värna de gröna värdena. Platsen har bland annat ett rikt fågelliv som skulle störas av en utökad bebyggelse, samt att den sanka marken
kan kräva stora insatser för att säkerställa att den inte i framtiden leder till fuktrelaterade
problem på eventuella byggnader. Problem som flera av de befintliga husen drabbats av
oavsett grundläggning. Utveckla istället området för rekreation och närheten till naturen.
Det vore även synd att påverka den sammanhållna 60-70-talsbebyggelsen med ny arkitektur
då området ännu har så tydlig karaktär av tiden då de flesta husen byggdes. Detta är en del
av det byggda kulturarvet även om det ännu inte värderas i någon högre grad.

Ärendenr RS RS 2017/797 Datum 2019-09-23

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Inledning
I juni 2008 antogs ”Vision Gotland 2025”, den regionala utvecklingsplanen för Gotland (RUP) som har
till syfte att ge riktlinjer för framtida utveckling på Gotland fram till år 2025. Utifrån visionen har
översiktsplanen ”Bygg Gotland” arbetats fram. I visionen framhålls de mål och visioner som
kommunen vill uppfylla och som ska genomsyra den önskade framtida utvecklingen. Visionen utgår
från ett hållbarhetsperspektiv vilket definieras utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.
Vad gäller de ekologiska och ekonomiska aspekterna så finns det vedertagna metoder för att ta
hänsyn till dessa men det har tidigare saknats verktyg för att implementera de sociala aspekterna.
Ett av de övergripande målen i visionen är att ”Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet”.
Faktorer som påverkar hälsan är bland annat möjligheten till delaktighet och inflytande samt tillgång
till en fysisk och social miljö som underlättar och ger förutsättningar att göra hälsosamma val.
Människors vardagsmiljöer har stor betydelse för såväl den fysiska som psykiska hälsan. Bra och
tillgängliga grönområden är särskilt betydelsefulla för grupper som är utsatta för hälsorisker till
exempel barn, personer med funktionshinder, äldre och socioekonomiskt svaga grupper.
Syftet med undersökningen är att belysa vilka grönområden och mötesplatser som invånarna och de
som arbetar där nyttjar på fritiden och i verksamheten. Tidigare har en pilotstudie gjorts i
Torslunden, Visby, Slite och Burgsvik.
Att få invånare/medborgare delaktiga på ett tidigt stadium i planeringen är viktigt för att bidra till
förankring och förståelse åt båda håll. Den bostadsnära naturen och dess mötesplatser är en viktig
resurs i människors sociala liv och för en hållbar stadsutveckling. Natur och kultur går hand i hand i
städerna och den lilla träddungen i staden kan ha en viktig funktion för såväl djur- och växter som för
barn och vuxna. Boverket har presenterat en modell för hur tillgången till bostadsnära natur ska
säkras. Tre aspekter lyfts fram vilka ska finnas med i all fysisk planering , vare sig det gäller förvaltning
av resurs eller exploatering.1

Tillgång – Nåbarhet – Kvalitet
Den faktiska resursen – Den faktiska och upplevda tillgängligheten – Storlek, innehåll och värden

Detta sammanfattar metoden sociotopkartering tämligen väl. Här kartläggs först vilka platser som
människor nyttjar(tillgång), sedan efterfrågas tillgängligheten(nåbarhet) samt vilka värden(kvalitet)
platsen har. Region Gotland har beslutat att använda sig av sociotopkartering i planeringen för att ta
hänsyn till de sociala värdena vid planering. Det är en metod som utvecklats av Stockholms stad och
som lyfter fram sociala och kulturella värden i bostadsnära natur.2 Denna kartering som du nu håller i
din hand kommer att användas som planeringsunderlag inför den nya fördjupade översiktsplanen
som ska göras för Klintehamn inom några år.

1
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Boverket
Stockholm Stad, s.10

Sociotopkartering
Sociotop kan jämföras med biotopbegreppet, istället för att som biotop beskriva de abiotiska och
biotiska förhållandena beskrivs de sociala och kulturella. Sociotopen är enbart kvalitativ och visar på
vad brukarna anser om platsen i fråga.
”Biotopen är platsens liv och form (t ex sandstrand), sociotop den upplevda och värderade platsen (t
ex badstrand).”3
I och med förtätning byggs ofta viktiga grönområden bort. I Stockholm startade arbetet med att
säkerställa de sociala värden som finns i grönområden och parker 1996. Sociotopkarteringar har
sedan gjorts i stora städer såsom Stockholm, Göteborg och Helsingborg men även i mindre orter
såsom Hedemora och Östervåla.
Sociotopkartering består av en brukarvärdering och en expertvärdering. Brukarvärderingen är den
sammanvägda bedömningen utifrån de undersökningar som har försökt att fånga ett
brukarperspektiv. För att få fram ett underlag till detta kan flera metoder användas som enkäter,
intervjuer och grönvandringar. Med expertvärdering menas det arbete som kommunens tjänstemän
genomför i processen då platsen bedöms genom observationer och erfarenheter utifrån deras
expertisområden.4 En sociotopkarta är en karta som illustrerar vilka platser människan använder i sin
utemiljö samt vad de gör där.5 På kartan visas vilka sociotopvärden som finns på vilka platser. Dessa
identifieras utifrån vad brukarna har svarat hur de nyttjas. Att kategorisera värdena blir upp till den
som skapar kartan. Dessa värden är platsspecifika och individuella. I en rapport utgiven av Statens
folkhälsoinstitut har åtta kvaliteter kartlagts som är av vikt för att människor ska uppfatta områden
som attraktiva. Dessa åtta kvaliteter är: Det vilda, det artrika, det rymliga, det rofyllda, det lekfulla,
det gröna torget, det festliga och det kulturella. De ligger till grund för hur sociotopvärden har
kategoriserats.6
Den gotländska varianten är anpassad för att kunna tillämpas i mindre tätorter. I de gotländska
tätorterna bor det färre människor och det är inte heller samma parkstruktur som i storstäderna.
Vanligen har också invånarna nära till tätortsnära naturområden. Den gotländska inventeringen
lägger mer tyngd på invånarnas erfarenheter än expertens observation. Vi har också valt att rikta oss
till grupper i samhället som vanligtvis inte kommer till tals i planeringssammanhang.
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Ibid
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Statens Folkhälsoinstitut
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Klintehamn
Inledning
Klintehamn är en ort belägen på västra sidan av Gotland, 33 kilometer söder om Visby. Klintehamn
ligger i Klinte socken som har 1579 invånare7, varav 1 363 personer bor i Klintehamn tätort8. Precis
som namnet avslöjar så finns här en hamn med både last- och persontrafik. Klintehamn utgör porten
till Stora Karlsö, ett sedan länge uppskattat utflyktsmål för naturturism. I centrum finns bibliotek,
café, restauranger, hantverksbutiker, apotek och mataffärer. Kollektivtrafiken mellan Visby och
Klintehamn går med täta turer vilket ger goda pendlingsmöjligheter. Förutom den kommunala
grundskolan i Klintehamn finns det fristående Donnersgymnasiet samt K-A Westbergs grundskola
som drivs av Hasselakollektivet.

Tillvägagångssätt
För att få ett brett underlag krävs det att flera olika metoder används för att fånga in tankar och
åsikter om orten. Enkäten ger en chans till att få en bild av vilka platser som är uppskattade i orten,
hur de används och varför de är favoritplatser. Intervjuer och workshops ger en djupare inblick och
grönvandringen ger en helhetsbild och spontana tankar kring hur områden används och hur invånare
rör sig på orten. Vid förberedelserna har också urvalet av intervjupersoner, deltagare etc tagits i
beaktning för att säkerställa att de grupper som vanligtvis inte kommer till tals i planprocessen nu
finns representerade.
Resultatet från samtliga delar vägs sedan samman till en karta (Bilaga 1)och avsnittet Sociotopkarta.
Till viss del har även egna observationer legat till grund för senare bedömning.
Enkäten ger en bredare bild av vilka platser som används och många får chans att komma till tals. I
Klintehamn delades 300 enkäter ut till lika många slumpvist utvalda hushåll. En person per hushåll
ombads svara på enkäten och skicka tillbaka den i det frankerade svarskuvertet. Det kom in några
samtal som önskade att få extra enkäter samt uttryckte att deras favoritplatser inte fanns med på
kartan. Totalt kom det in 103 svar vilket ger en svarsfrekvens på 34 procent.
I enkäten speglades inte barnens vardag då det har visats sig vara svårt att få svar från barn under 18
år. För att få med barnens perspektiv genomfördes workshops tillsammans med årskurs 3 och 5 på
Klinteskolan samt samhällsettor från Donnersgymnasiet. Dessa gav en bild av vilka platser de
använder i sina närområden samt runt skolan. Vi diskuterade också hur de tog sig till skolan. På
Donnersgymnasiet deltog 8 tjejer och 4 killar i en workshop. På workshopen i Klinteskolan deltog
sammanlagt 14 tjejer och 12 killar i workshop från årskurs 3 och 5.
En grönvandring genomfördes den 21 juni 2011, inbjudan till vandring gjordes genom publika
anslagstavlor i butik och bibliotek. Information spreds också via Röda korset och några andra
föreningar i Klintehamn ut till medlemmar och övriga som kunde tänkas vara intresserade.
Tillsammans deltog fem kvinnor och fem män. En grönvandring ger konkreta tankar och åsikter och
oftast en bra inblick i hur man rör sig och använder ortens grönområden. Det framkommer också
hinder och barriärer samt trygga och otrygga platser. Promenadens rutt ska vara öppen för
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förändring och det är deltagarna som styr samtalet. Vi lämnar över ordet till deltagarna och tar
steget tillbaka för att lyssna och notera det som sägs.
Intervjuer genomfördes på Röda korset samt med lärare på Klinteskolan och totalt har 5 kvinnor
blivit intervjuade.
För att skapa ett nätverk av kontakter på en mindre ort är det bra att vid intervju eller kontakt fråga
efter tips på fler personer som kan tänkas vilja dela med sig av sina tankar och erfarenheter. På så
sätt får man kontakt med nya informanter som sedan banar väg för nya kontakter. Denna metod
kallas snowballing (snöbollseffekten).
Enkät
Av de 103 som svarade på enkäten var 63 procent kvinnor och 35 procent män, två procent angav
inte kön. Mer än hälften av de som svarade på enkäten bor i villa eller radhus endast 15 procent har
inte tillgång till balkong eller uteplats.

Kön
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Figur 1 Andel kvinnor och män
som svarade på enkäten

Figur 2 Antal respondenter uppdelade i ålderskategorier

Den mest representerade ålderskategorin av respondenter är mellan 50 – 79 år. I ålderskategorin 0 –
34 år svarade åtta personer och tio personer i kategorin 80 år eller äldre (se figur 2). Av de som
svarade på enkäten var det vanligast att de hade högst 5 min till sin favoritplats tätt följt av 6 – 15
min. De flesta går till fots det vill säga 72 procent och 23 procent använder främst cykel för att ta sig
till sin favoritplats.
Det är många som anser att platserna de angett som favoritplatser i enkäten kan utvecklas
ytterligare. Framförallt har det varit skötselfrågor, bättre underhåll, belysning och bänkar som har
ansetts förhöja platsens värde.
Workshop
De flesta som deltog i workshopen på Donnersgymnasiet bodde inte i Klintehamn utan i andra orter
på ön. De flesta åker buss till skolan.
Grupperna anser att skolan är bra att vara på under skoltiden och efteråt. De tycker att den är mysig
och att det är en trivsam miljö utan bråk och konflikter. Efter skolans slut åker de hem för att umgås

med vänner, plugga eller idrotta. Det är sällan de stannar kvar i Klintehamn. På fritiden så ägnar de
sig bland annat åt fotboll, ridning, löpning och simning.
Samtliga har kompisar som bor i Klintehamn, på sommaren träffas man ofta utomhus annars så
tillbringar man tiden hemma hos varandra. Utomhus träffas man på fotbollsplanen, hamnen, torget,
rökrutan vid Hassela. På torget spelar man också basket. På frågan om de tycker om att vara
utomhus på egen hand så menar de att de ofta har ett syfte exempelvis att man springer Barkan eller
är ute och rider eller går.
Resultatet från workshopen med barnen på Klinteskolan är invävda i avsnittet Sociotopkarta.

Sociotopkarta
Kartan (bilaga 1) är en sammanvägd bedömning av enkätsvar, workshops, intervjuer samt
grönvandringen. Enkäten har gett bra vägledning i hur grönområden i Klintehamn används av den
breda skaran. Arbetsmetoderna har varit värdefulla i arbetet på så sätt att det har gett djupare
inblick och hur vissa grupper använder sina närområden. I tabellen i bilaga 2 visas förklaringar till de
sociotopvärden som finns utsatta på kartan samt i beskrivningen av platserna längre fram i skriften.

Platser på kartan
Warfsholm

Sociotopvärde: Bad, Båtliv, Mötesplats, Naturupplevelse, Picknick, Promenad, Utblick mot havet,
Kulturupplevelse, Vila
Warfsholm ligger mittemot hamnen i Klintehamn och är ett populärt mål för Klintebornas rekreation.
Detta är männens favoritplats. Hos kvinnorna kom Warfsholm på andra plats. Barnen på Klinteskolan
berättade att detta var ett utflyktsmål och ett bra ställe att bada på.
”Lättillgänglig för de flesta. Anspråkslös liten grillplats. Man kan vara ensam där men också flera i
sällskap.” ”Fantastiskt ställe för många aktiviteter och upplevelser för hela familjen.”
Förbättringar: Flera kommentarer har kommit in om att cykel- och gångbron kan göras bredare.
Hamnen

Sociotopvärde: Bad, Mötesplats, Båtliv, Utblick mot havet, Liv och rörelse, Naturupplevelse (fåglar)
Det är många ungdomar som går och cyklar till hamnen och Warfsholm för att bada. Hamnen är det
enda stället där de kan hoppa och dyka. ”Ett attraktivt område året om.” Det är också en plats för
skateboard och Waveboard. När de tillfrågade eleverna på Donnersgymnasiet träffar kompisar i
Klintehamn så brukar de sola, bada, grilla och umgås med vänner i hamnen.

Länsväg 140 utgör en barriär för gående och cyklister. Samtliga i grönvandringsgruppen var djupt
oroade över att det skulle bli ännu mer tung trafik i och med utbyggnaden av hamnen. De känner
inte att det finns en länk mellan centrum och hamnen och det finns inte heller några tydliga
markeringar hur man ska bete sig som gående. Kommer man som bilist finns det varningsskyltar för
cyklister, men för cyklister finns det ingen tydlig passage. Korsningarna är heller inte konsekventa då
det vid korsningen till hamnen är stopplikt medan det inte är de i de andra två
korsningarna/utfarterna. ”Det är ett osäkert och otryggt stråk på grund av vägen.”

Många i grönvandringsgruppen ansåg att det borde anläggas en rondell för att sänka farten.
Förbättringar: ”Önskvärt med lite träd och buskar och någon blomlåda. Någon liten affär med fisk och
souvenirer.” ”Genomföra de föreslagna planerna.” ”Fler båthus framför de permanenta båtplatserna.
Utbyggnad av gästhamnen till en säkrare hamn.”
”Hamnen bör förbindas med samhället. Idag är hamnen avskuren av väg med mycket trafik. Innan
vägen drogs om var hamnen mycket mer tillgänglig. Gångbro eller gångtunnel behövs, gångväg till
hamnen Warfsholm. Hamnområdet bör utvecklas så att det rymmer fler verksamheter. Det finns gott
om plats för detta. Titta på Nynäshamn och lär. Dagens vägövergång är farlig, allra helst för cyklande
barn.”
Torget

Sociotopvärde: Lek, Blomprakt, Liv och rörelse, Vinteraktivitet, Spontanidrott, Mötesplats
Kallades förr för lantmannaplan och är ombyggd på initiativ av en sockengrupp och Region Gotland.
Här har nu ett torg utformats med gångstråk, sittrundel och lekpark samt basketplan. Torget används
under Klinte marknad och många under intervjuerna sammanknippar torget med just det. Flera anser
att det är en fin plats att passera. Lekparken används mycket av olika åldrar och det är en populär
plats för barnbarnen. Här träffar ungdomarna kompisar och de äldre vilar på bänkarna, barnen leker i
lekparken. På vintern åker de mindre barnen pulka nedför kullen vid lekplatsen.
Under workshopen i årskurs 5 berättade en kille: ”Det finns en lekpark, en nära konsum. Där hänger
man, träffar kompisar. Jag älskar Klinte marknad, här är karuseller!” Men ett annat barn svarade då
”Det är dyrt med karuseller så vi åker knappt…”
Under vandringen kommenterade en av deltagarna att det är negativt att torget inte har något
namn. Under denna studie har det i enkäter och intervjuer benämnts: torget mitt emot konsum,
konsumparken eller bara torget.
Förbättringar: Bättre belysning som möjliggör längre dagar för lek och för att öka känslan av trygghet.
Lekparken ligger omringad av buskage på norra sidan där även entrén från torget är, vilket gör att det
blir en mörk passage på kvällen. En av kvinnorna uttryckte att: ”det är bra att ha koll”, i samband
med att vi diskuterade belysning. Företagarföreningen framförde en önskan om en mer tydlig
torgplats då det finns tankar om att starta upp torghandel. Vid övergångsstället mellan Coop och
torget måste man lyfta rollatorn för att komma upp på trottoaren, det borde åtgärdas för att öka
trygghet och tillgänglighet.

Donnerska parken

Sociotopvärde: Blomprakt, Promenad, Naturupplevelse, Vila, Kulturupplevelse, Picknick,
Parken ligger mittemot biblioteket och har under det senaste året gjorts i ordning med nya
planteringar och bänkar. Här cyklar eller går man gärna igenom för att titta på blommorna. En man
uttryckte under vandringen: ”Det är härligt med förnyelsebar energi så nära inpå!” angående att man
ser vindkraftverken från parken. Här inleddes en diskussion kring det området där vindkraftverken
satts upp. En man menade på att det bromsar utvecklingen åt det hållet på grund av skyddsavstånd.
Han menade att det är där Klintehamn har växt på senare år, de vid Oddvalds har inte visats så stort
intresse för. ”Ska man bo i Klintehamn vill man se havet.”
”Jag har många minnen härifrån Klintehamn. Var med när kungen skrev på stenen 1953. Gått ofta
och mycket till Bibblan. Nu är jag med i PRO som har sin lokal bredvid Bibblan. Skönt att bygden
utvecklas.”
Förbättringar: I parken står det mycket vatten på vår och höst och is på vintern vilket till stor del
hindrar användningen under den tiden på året.

Sicklings park

Sociotopvärde: Naturupplevelse, Vila, Blomprakt, Kulturupplevelse.
En anonym park som när den besöktes under grönvandringen beskrevs som underbar, vacker och
rofylld. Drivs av Suderviljan och trädgårdsgruppen. Flera i sällskapet hade aldrig tidigare varit där och
blev väldigt förvånande att det fanns en sådan vacker plats i Klintehamn. I några av enkätsvaren har
platsen angivits som favoritplats.
”Hit går man för att titta på blommor eller för att vara själv, meditera, koppla av, komma bort. Man
får vara ifred och det finns många platser att vara ensam på.”
Skolgården

Sociotopvärden: Lek, Spontanidrott, vinteraktivitet
”På vintrarna åker man pulka vid skolans backe. Vi får inte åka snowboard i backen men det får
fyrorna. På skolgården kan man också åka skridskor” - Tjej årskurs 3
Mycket ungdomar och barn som nyttjar spontanidrottsplatsen. Men några ur grönvandringsgruppen
anser att den är felplacerad eftersom man får känsla av att den tillhör skolan och att de har förtur.

På platsen åker två barn inlines när vi går förbi under grönvandringen, de berättar att här leker man
och att de tycker att det är jättebra med fotbollsplanen(multisportarenan)!
I anslutning till skolgården ligger ”Skolskogen”, som används till lek och uteklassrum av förskolan och
de lägre årskurserna. Här bygger de kojor, plockar pinnar, spårar, tittar på träd och blommor och
räknar matte.
Klintevallen

Sociotopvärde: Spontanidrott, Kulturupplevelse (evenemang), mötesplats
Fotbollsplanen som är väl använd av barn från både årskurs 3 och 5 och några av eleverna på
Donnersgymnasiet. Den har också angivits som favoritplats i enkäten som en plats för möten och
föreningsaktiviteter.
Klaves hage
Sociotopvärden: Naturupplevelse, Promenad
Används till hundrastning, promenader och lek. Det finns många stigar som används av de boende i
området.
”Går jag en kortare sträcka med hunden går jag gärna där!”
Oddvalds
Sociotopvärde: Vinteraktivitet, Lek
”En fin pulkabacke med mycket barn som springer där. Omsorgen och skolan går dit!”
Förbättringar: ”Att man lämnar områden som är planerade grönytor utan att klippa, slår det meter
högt och sedan lämnar höet att ligga och lukta är bedrövligt. Kullen går inte att använda med så
mycket gräs på.”

Sicklingsäng/Ekparken

Sociotopvärde: Naturupplevelse
En före detta festplats i Klintehamn med många stora vackra träd. Ligger i nära anslutning till förskola
och ett lägenhetsområde. Tidigare fanns där en lekplats men som nu tagits bort. Här finns bänkar att
sitta och vila på en väl upptrampad stig går igenom området vilket tyder på att många passerar här.
Förbättringar: En kvinna önskade under grönvandringen att bänkarna skulle ställas ut tidigare och stå
kvar längre då platsen ligger mittemellan bostaden och affären och är därför en bra plats för paus när
benen inte orkar.

Rörelsemönster
Barkan
Sociotopvärde: Promenad, Naturupplevelse, Motion, Vila, Vinteraktivitet
Barkan, Motionsspåret eller elslingan som den också ligger i anslutning till Klinteskolan.
Motionsspåret är 2500 m långt och elbelyst. Detta är kvinnornas favoritplats från enkäten. En väldigt
populär slinga att gå med sin hund eller om man ska ta en löparrunda. En av kvinnorna från
vandringen går ofta där med hunden och möter många hundägare och ibland även personer med
barnvagn. Skolan använder den för en daglig promenad med de yngre barnen.
”Det har blivit mer öppet sedan spåret blivit breddat, ljusare, torrare, riktigt fint!” Man 65 – 79 år
Förbättringar: Behöver barkas om och det är frågor kring skötsel av skog. Bänkar längs med
motionsspåret.
Warfsholm runt

Sociotopvärde: Promenad, Naturupplevelse, Vila, Kulturupplevelse, Utblick mot havet, Motion, Bad,
Liv och rörelse.
Att gå ner till hamnen för att fika eller gå Warfsholm runt är mycket vanligt och det är det
populäraste gångstråket för längre promenader i Klintehamn både vid grönvandringen och utifrån
enkätresultatet.
”Warfsholm runt är söndagspromenad sedan jag var barn. Det har därför en speciell plats i mitt
hjärta, sedan många av mina anhöriga är borta.” – Kvinna

Övriga platser
Barlastkajen, Kalkugnsruinen och Muldestranden
Det här området är ett populärt strövområde med närhet till havet. Barlastkajen var förr en badplats
men används inte längre det. Området är under vissa tider på året sankt vilket då gör det otillgängligt
för rekreation.
Området mellan konsum och ån samt busshållsplatsen
Förbättringar: ”Förvandla den före detta trädgården till en plats man kan vänta på bussen, ordna en
bra busshållsplats. Riv det hindrande siktskymmande hörnhuset. Platsen kan binda ihop vårt fina torg
med idrottsplatsen genom gångstråk. Avsätta yta till P-plats för bilåkande busspassagerare.”
Skogsområde vid Garvaregatan
Här rastar man hunden, springer och går promenader. Det finns stigar att gå på. Men här anser några
deltagare under grönvandringen att det vore ett bra område att bygga bostäder på.

Avslutande reflektioner
Vid en kvalitativ studie som denna är det som tidigare sagts väldigt viktigt att använda flera olika
metoder för att bredda underlaget. Att svarsfrekvensen för enkäten blev låg gör att det inte går att
generalisera på samma sätt som om svarsfrekvensen varit hög. Det ger ändå en första överblick om
vilka platser som är populära i Klintehamn. De kommentarer som kommer in genom enkäterna är
viktiga för analysen och ger också även de som svarar på enkäten chans att uttrycka sig i skrift.
Grönvandring är en bra metod för att få in åsikter och tankar om hur grönområden används och
upplevs och många uppskattar den formen av dialog.
I Klintehamn är det tydligt att de absoluta favoritplatserna för Klinteborna ligger i nära anslutning till
havet. Platserna har många sociotopvärden som ofta är förknippade med naturupplevelsen såsom
att vara nära havet eller att titta på fåglar eller växtlighet. Det är också intressant att utevistelsen är
starkt kopplad med rörelse såsom promenad eller motion. Det är inte många som använder sina
favoritplatser till att läsa en bok eller träffa vänner och bekanta.
Många passerar väg 140 ut mot hamnen, Warfsholm eller Muldestranden och många upplever vägen
som en barriär och en otrygg övergång till sina favoritplatser eller stråk. Det är viktigt att ta upp
denna fråga i kommande planering då det är viktigt att ta vara på de sociala värden som finns i
Klintehamn samt att uppmuntra att man väljer bort bilen vid val av transport till sina favoritplatser.
Undersökningen har gett en djupare inblick i hur Klinteborna använder grönområden, parker och torg
i sin vardag och vilka värden som uppskattas på dessa platser. Det är viktigt att de sociala värdena
bevaras eller stärks för att invånarna även i fortsättningen ska kunna känna sig stolta över sitt
samhälle och identifiera sig med sin bostadsnära natur.

Källförteckning
Boverket, Bostadsnära natur. (2007)
Region Gotland, Gotland i siffror. (2010)
Statistiska centralbyrån, Tätorternas landareal, folkmängd och invånare per km2 (2005) och (2010)
Statens Folkhälsoinstitut. Grönområden för fler – en vägledning för bedömning av närhet och
attraktivitet för bättre hälsa. Östersund (2009)
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fastighetskontoret.

BILAGA 1

Bilaga 2
Sociotopvärden på kartan
Sociotopvärde
Bad
Båtliv
Lek

Beskrivning/enkätalternativ
Där badar jag
Titta på båtar
En plats att leka på

Motion

Där går jag stavgång
Där springer/joggar jag
Där cyklar jag
Där umgås jag med vänner
Där tittar jag på fåglar
Där tittar jag på växter
Där tittar jag på djur och
insekter
Där har jag picknick eller gör
utflykter
Där grillar jag
Där rastar jag hunden, Jag
passerar där varje dag
Där promenerar jag
Där spelar jag fotboll
Där åker jag skateboard/
spelar streetbasket
Där spelar jag brännboll,
kubb etc.
Utsikt över havet,
höra vågornas brus, havet
Där är jag ensam med mina
tankar, Där läser/
målar/skriver jag
På vintern åker jag
skidor/pulka där
Deltar i evenemang, Där har
jag många minnen
Titta på människor,
Titta på blommor/
planteringar

Mötesplats
Naturupplevelse

Picknick

Promenad

Spontanidrott

Sällskapslek
Utblick mot havet
Vila

Vinteraktivitet
Kulturupplevelse
Liv och rörelse
Blomprakt
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1. Inledning
1.1 Uppdrag

1.2 Vad är ett program?

Regionstyrelsen gav 2017-10-26 (RS§241) Regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Teknikförvaltningen ta fram ett program för
Klintehamn där utgångspunkter, strategier och
mål för den framtida utvecklingen ska framgå.

För att underlätta en framtida planering och
utveckling enligt plan- och bygglagen kan en
kommun (i detta fall Region Gotland) välja att
upprätta ett särskilt program innehållande utgångspunkter och mål för utveckling. Förslaget
ska tas fram i samråd med berörda myndigheter, boende, organisationer och andra intressenter som har ett väsentligt intresse av förslaget.
Samrådstiden ska vara minst tre veckor.

En förstudie och tidig dialog genomfördes
under 2017. Detta resulterade bland annat i
ett antal nyckelfrågor som är viktiga för Klintehamns utveckling varav en del av dessa kan
hanteras i detta program:
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•

möjliggöra för nya bebyggelseområden
och centrumutveckling

•

befolkningsökning med 1000 personer
till år 2030

•

med anledning av de investeringar som
har gjorts i hamnen och en förväntad
ökning av godstransport från exempelvis stenindustrin, är det angeläget att
minimera de negativa konsekvenserna
för boende i och besökare till Klintehamn.

•

viktigt att koppla samhället närmare
hamnen och Varvsholm genom att
minska barriäreffekten av väg 140 och
öka trafiksäkerheten och tillgängligheten

•

förbättra infrastrukturen för gång och
cykel längs väg 140

•

viktigt att tillgängliggöra och utveckla
turistzonen Varvsholm

•

studera möjligheterna till mer havsnära
bebyggelse

•

viktigt att tillgängliggöra och utveckla
Klinteviken

•

går det att flytta industriområdet och
där tillskapa havsnära boende

•

viktigt att skolan håller hög kvalitet

•

viktigt att den regionala servicen bibehålls, som exempelvis en fungerande
vårdcentral

Program Klintehamn 2030 SAMRÅDSFÖRSLAG

Detta Program Klintehamn 2030 är nu ute på
samråd.
Efter samrådet sammanställs alla inkomna synpunkter och yttranden i en samrådsredogörelse.
Förslaget bearbetas sedan om utifrån resultatet
i samrådet till ett nytt förslag som därefter ska
godkännas av regionfullmäktige.

Lämna dina synpunkter på förslaget!

Program Klintehamn 2030 som här presenteras befinner sig nu i samrådsfasen. Det innebär att
du nu har möjlighet att skicka in dina synpunkter och förslag. Under samrådstiden 4 februari4 mars 2019 finns förslaget tillgängligt på:
•
•
•

På www.gotland.se/klintehamn203 som pdf eller digital version med möjlighet att lämna
synpunkter direkt på plankartan.
Klintehamns bibliotek, Norra Kustvägen 2B, Klintehamn
Region Gotland, Visborgsallén 19, Vibsy

Så här lämnar du synpunkter:
•
•
•

Via digital version direkt på kartan under fliken ”lämna synpunkter på karta” eller via
e-tjänst, klicka på länken för att komma dit.
Via e-post till registrator-rs@gotland.se
Per post: Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 621 81 Visby

OBS! Ange ärendets diarienummer RS 2017/797
Senast den 4 mars behöver vi ha dina synpunkter
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1.3 Sammanfattning av programmet

Program Klintehamn 2030 syftar till att stärka
Klintehamns identitet som en plats att leva
och bo på, som en plats att regelbundet besöka för serviceutbudet i samhället och som ett
besöksmål för de unika naturupplevelser som
bara Klintehamn kan erbjuda. Program Klintehamn 2030 vill lyfta fram och utveckla redan
befintliga värden och därtill skapa nya platser
som präglas av tillgänglighet och attraktivitet.
Programmet är indelat i åtta kapitel:
1.
2.
3.
4.
5.

Inledning,
Programförslag,
Hälsa och säkerhet,
Risk och sårbarhet,
Riksintressen inom programområdet,
6. Miljökvalitetsmål,
7. Planeringsunderlag samt
8. Referenslista och bilagor.

och knyta samman de för området unika rekreationsområdena Varvsholm och Klinteberget
med Klintehamns samhälle. Om programmets
intentioner genomförs kan man ta sig från
hamnen ända till Klinteberget på ett trafiksäkert sätt.
I kapitel 3 Hälsa och säkerhet hanteras exempelvis buller, miljökvalitetsnormer och förorenade områden. I Kapitel 4 Risk och sårbarhet
återfinns riktlinjer kopplade till ett föränderligt
klimat. De riksintressen som berörs av förslaget beskrivs i kapitel 5. Kapitel 6 beskriver hur
förslaget förhåller sig till miljökvalitetsmålen.
Det samlade planeringsunderlaget presenteras i
kapitel 7.

Under framtagandet av Program Klintehamn
2030 har en kontinuerlig hållbarhetsanalys
av förslagen genomförts. Arbetsgruppen har
använt verktyget Värderosen i samarbete med
Ekologigruppen AB. Resultatet av hållbarhetsanalysen är, förutom själva programförslaget
Detta förslag som nu är ute på samråd innehåll- och dess övergripande mål och riktlinjer, en
er tio stycken utvecklingsområden av olika
illustration av värderosen som visualiserar prokaraktär samt ett antal förslag till åtgärder för
grammets hållbarhetspotential. Värderosen viatt förbättra infrastrukturen för främst gång
sar att hållbarheten idag är relativt god men att
och cykel. Kapitel 2 med tillhörande plankarta
det också finns en förhållandevis stor hållbarutgör själva förslaget.
hetspotential med programmet. Samtliga ekrar
i värderosen förbättras om programförslaget
Programmet grundar sig på de identifierade
realiseras. Detta redovisas i kap 1 Inledning.
nyckelfrågorna som framkom under Dialog Klintehamn 2030 och det uppdrag som
därav följde från regionstyrelsen. För att ge
förutsättningar för bland annat 1000 nya
invånare i Klintehamn år 2030 har ett antal
utvecklingsområden för bostäder pekats ut.
Även förutsättningar för att möta upp behov
av äldreomsorg, trygghetsboende eller annan
boendeservice finns i förslaget. Områden för
utveckling av industrier och verksamheter samt
en utveckling av Klintehamns hamn presenteras, liksom områden för utveckling av turismändamål och besöksnäring. Klintehamns blåa
och gröna värden ska värnas och utvecklas vilket synliggörs med förslag på hur rekreationsområden kan stärkas och utvecklas. Robbjänsån
som rinner genom samhället föreslås bättre
synliggöras och förstärkas som en del av samhällets attraktivitet.
Infrastrukturen och tillgängligheten för gående
och cyklister har länge varit eftersatt inom programområdet. I programmet föreslås därför ett
antal åtgärdsförslag för att förbättra trafiksäkerheten, främja gång- och cykelinfrastrukturen
8
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Programmet innehåller fyra övergripande mål
med tillhörande riktlinjer. I de övergripande
målen och riktlinjerna finns de värden och
förutsättningar som identifierats i hållbarhetsanalysen och i Dialog Klintehamn 2030 invävda.
Om dessa värden förädlas kan Klintehamns
långsiktiga utveckling som bostads- och arbetsort och som besöksmål stärkas och Klintehamn bli ett samhälle som står väl rustat att
möta morgondagens behov.
•

•

•

•

Mål 1. Klintehamns identitet ska stärkas som en attraktiv plats för verksamheter, boende och besökare. Målet är
att förtydliga entréerna till Klintehamn
och utveckla en stark stadskärna och
attraktiva mötesplatser.
Mål 2. Klintehamns gröna och blå värden ska stärkas och belysas. Förutsättningarna för olika ekossystemtjänster
ska främjas genom att aktivt arbeta
med att stärka de ekologiska sambanden. Målet ska genomsyra utvecklingen
både inom befintlig bebyggelse, på allmänna platser likväl som vid utbyggnad
med nya bebyggelseområden.
Mål 3. Klintehamn ska vara ett sammanhållet jämlikt samhälle med gena
och trygga stråk för gång och cykel.
Alla ska kunna röra sig fritt mellan olika
målpunkter i samhället utan att behöva
ha tillgång till bil; te x från bostad till
centrum, skola, rekreation och hamnen.
Mål 4. Klintehamn ska få fler bostäder
av god kvalitet och hållbar arkitektur.
Nya bebyggelse- och verksamhetsområden ska utformas med utgångspunkten
att väva samman programmets övergripande mål för att skapa det långsiktigt
hållbara Klintehamn.

Med en hög svansföring och med målsättningar
för en långsiktig hållbar samhällsutveckling ger
programmet förutsättningar för en utveckling
av både bostäder, verksamheter och industrier i
samklang med de höga natur- och kulturvärden
som finns inom programområdet.

1.4 Hållbarhetsbedömning för Program
Klintehamn 2030

Begreppet hållbar utveckling myntades av FN:s
världskommission för miljö och utveckling år
1987 och gavs definitionen ”Hållbar utveckling är sådan utveckling som tillfredsställer
nuvarande behov utan att äventyra kommande
generationers möjlighet att tillfredsställa sina
behov.” Agenda 2030 är FN:s handlingsplan
för att uppnå en hållbar värld. Totalt innehåller
den 17 globala mål och 169 delmål. Agenda
2030 sätter människan i fokus och jämställer
de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den
ekonomiska, sociala och miljömässiga. I Agenda 2030 har världens stats- och regeringschefer
fastslagit att social och ekonomisk utveckling
är beroende av en hållbar förvaltning av planetens naturresurser. Detta inkluderar att nyttja
naturen på ett hållbart sätt och att bevara den
biologiska mångfalden.
Under framtagandet av Program Klintehamn
2030 har en kontinuerlig hållbarhetsbedömning av förslagen genomförts. Arbetsgruppen
har använt verktyget Värderosen i samarbete
med Ekologigruppen AB. Arbetsgruppen för
programmet träffades vid två tillfällen för att
särskilt diskutera hållbarhetsfrågor med Värderosen som verktyg. Ekologigruppen närvarade
vid första tillfället och introducerade metodiken
samt gav en presentation av relevanta frågeställningar som de identifierat. En SWOT-analys genomfördes för varje eker i värderosen, det
vill säga, styrkor och svagheter i Klintehamn
idag identifierades, samt möjligheter och hot i
framtiden. Tre huvudfrågeställningar valdes ut
inom varje eker som bedömdes som viktigast
att analysera förutsättningar och lösningar för i
programmet. Utmaningen var att utveckla programmet så att värderosens totala yta ökade,
vilket innebär en ökad hållbarhet.
Resultatet av hållbarhetsanalysen är förutom
själva programförslaget och dess övergripande
mål och riktlinjer, en illustration av värderosen
som visar på att hållbarheten idag är relativt
god men att det också finns en förhållandevis
stor hållbarhetspotential med programmet.
Samtliga ekrar i värderosen förbättras om
programförslaget realiseras. Hur utfallet av
programmet blir i praktiken beror på många
olika faktorer så som bl.a. rådande politisk vilja,
privata aktörer, ekonomi, lokalt engagemang
och vilka samverkansprocesser som uppstår.
Genomförande av utvecklingsområdena vilar
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i dagsläget helt hos privata aktörer där Region
Gotland är ansvarig för att säkra ingående värden genom planläggning och civilrättsliga exploateringsavtal. Hur investeringar kring trafik
och infrastruktur prioriteras framöver är också
faktorer som inte programmet i sig har rådighet
över.

hället tillgodo, behöver aspekter som trygghet,
säkerhet och hälsa vara tillgodosedda. Den
fysiska strukturens möjligheter att erbjuda
tillgänglighet till service, mötesplatser och grönområden är viktigt, men också platsens identitet och attraktivitet och dess förhållande till
historien.

Värderosen

Grönstruktur för rekreation

Värderosen är ett verktyg utvecklat av Ekologigruppen AB för diskussion, analys och
bedömning av hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt. Syftet med Värderosen är att ge en bild av
hållbarheten som en helhet av alla de faktorer
som ryms inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Istället för att rikta all fokus på
enbart en eller ett fåtal aspekter ska detta verktyg underlätta ett större och mer övergripande
angreppssätt. Syftet är inte att visa exakta och
helt objektiva mätetal för hållbarhet. Den fyller
istället sin funktion genom att visa inom vilka hållbarhetsfaktorer en stadsutveckling har
möjlighet att vara framstående och visualiserar
skillnader i hållbarhet mellan olika planförslag.
Inget projekt kan nå högsta värde på samtliga
enskilda indikatorer: att planera innebär att
välja.

Grönstrukturen spelar en central roll för människors hälsa och välbefinnande. I en hållbar
fysisk struktur ska gröna rekreationsområden
finnas nära människor och samtidigt vara lätta
att nå, helst inom gångavstånd. De behöver
också kunna erbjuda en variation av karaktärer,
aktiviteter och funktioner och vara av god kvalitet. Barns tillgång till grönområden är särskilt
viktigt.

Resultatet av arbetet med detta verktyg redovisas i ett cirkeldiagram med tolv ”ekrar” där var
och en representerar en hållbarhetsfaktor som
är kopplad till den fysiska strukturen som förmedlas i ett planförslag. Värdet av respektive
hållbarhetsfaktor märks ut i cirkeldiagrammet
för att sedan sammanställas till en värderos
som visar helheten av hållbarheten i ett utvecklingsförslag. Längst ut i cirkeln markeras
det högsta hållbarhetsvärdet, det vill säga så
hållbart som ett planförslag kan bli, inklusive
platsval och lokala förutsättningar. Cirkelns
mitt motsvarar sämst tänkbara ur hållbarhetssynpunkt och mitten på ekern innebär en genomsnittlig hållbarhet för vad som kan utgöra
normal standard.
Nedan presenteras kortfattat vilka parametrar
(Ekologigruppen, 2017 Hållbarhetsanalys med värderosen, manual 2.0) de olika ekrarna i värderosen
innefattar:
Social hållbarhet
Temat inbegriper förutsättningar för mänskliga
möten, idéutbyte och lokalt engagemang. För
att kreativitet och mångfald ska komma sam10
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Kulturmiljö och identitet
En stark identitet skapar ett sammanhang för
invånare och omgivning. En plats identitet skapas av dess karaktär rent geografiskt, landskapets former och naturmiljö, men också i hög
grad av platsens historiska och nutida användning och hur det präglar landskapet. Att koppla
historia till den planerade utvecklingen och ge
det som utvecklas en tydlig egen identitet ger
social hållbarhet.
Möten, trygghet och lokalt engagemang
Platser för möten i en stadsdel eller i ett samhälle är en förutsättning för folkliv och kontakt
mellan invånare, vilket i sin tur leder till trivsel,
samhörighet och i längden en ökad trygghet.
En plats upplevs ofta som trygg om den är
befolkad, välskött och om den är lätt att överblicka och orientera sig på. En blandning av
bostäder, arbetsplatser och service liksom ett
sammanhängande gång- och cykelvägnät och
en attraktiv kollektivtrafik är några förutsättningar som fysiska strukturer bör stärka för en
socialt hållbar utveckling.
Hälsa och säkerhet
I ett hållbart samhälle utsätts inte människor
för risker som kan äventyra deras hälsa eller säkerhet. Bland annat behöver buller och
luftkvalitet hanteras liksom trafiksäkerhet och
risken för översvämningar. Att skapa en säker
och hälsosam stadsmiljö är extra viktigt ur ett
barnperspektiv eftersom barn är mer utsatta i
exempelvis trafiken.

Ekonomisk hållbarhet
Den ekonomiska hållbarheten innefattar långsiktig samhällsekonomi, ekonomiska möjligheter att genomföra föreslagna utvecklingsområden och förutsättningar för en lokal ekonomi.
Platsens ekonomiska hållbarhet påverkas bland
annat av mångfalden av lokaler, människor,
näringsfrämjande miljö och anpassningen av
den nya bebyggelsen till befintliga system och
strukturer.
Lokal ekonomi
Lokala verksamheter inom ett område bidrar
till ett blandat och levande samhälle, med möjligheter till småföretagande, personlig service
och en lokal ekonomi. Med goda förutsättningar till arbetstillfällen inom programområdet
minskar dessutom behovet av pendling till
arbetet. Lokala verksamheter kan bidra till ett
större engagemang för området som i sin tur
kan leda till att områdets identitet stärks. Det
bidrar också till ett tryggt samhälle och trygga
gaturum.
Sociala tillgångar
Ett område med aktiva, inkluderande och trygga invånare innebär inte bara social hållbarhet
utan ger också positiva ekonomiska effekter.
Ett starkt socialt kapital, där invånare är engagerade och har möjlighet att bygga nätverk, har
visat sig bidra till en starkare utveckling av det
lokala näringslivet.
Långsiktig resursförvaltning
Det är nödvändigt att utvecklingen kan möta
nuvarande och framtida behov både i ett lokalt och regionalt perspektiv. Det innebär en
hushållning med mark samtidigt som det på
ett hållbart sätt kan möta behov av bostäder,
kollektivtrafik och service. Det krävs därför ett
långsiktigt perspektiv vid planering av bebyggelse, infrastruktur och försörjning av teknik.
Ny bebyggelse bör därför kopplas samman
med befintliga områden så att redan byggda
vägar och annan infrastruktur och service kan
användas, ges ett större underlag och utvecklas
vidare.
Investeringsvilja och projektekonomi

ka läge, de tekniska förutsättningarna och den
lokala marknaden. En tydlig identitet och ett
tydligt varumärke för kommande projekt kan
påverka projektens attraktivitet och därmed
förbättra lönsamheten.
Ekologisk hållbarhet
Här ingår den biologiska mångfalden och olika
ekosystemtjänster som inbegriper människors
tillgång till mat, vatten och andra naturresurser.
Den ekologiska hållbarheten påverkas i hög
grad av hur effektiv markanvändningen är och
inbegriper en god tillgänglighet för fotgängare,
cyklister och till kollektivtrafik.
Grönstruktur för ekosystemtjänster
De naturliga ekosystemen utgör fundamentet för i stort sett alla ekosystemtjänster. Ett
samhälle eller stadsdel som ger utrymme för
grönstruktur med biologisk mångfald ger
förutsättningar för de andra ekosystemtjänsterna. Det kan exempelvis vara vegetation och
grönområden som renar luft, skapar behagligt
klimat, reglerar vattennivåer, ger plats för insekter som pollinerar växter och för fåglar som
sprider frön.
Blåstruktur för ekosystemtjänster
Vattnets kretslopp och den biologiska mångfalden är exempel på ekosystemtjänster som är
grundläggande för människors fortlevnad och
nödvändiga för att andra ekosystemtjänster ska
fungera. Produktion av mat, så som fisk och
skaldjur och dricksvatten av viktiga tjänster liksom att vattendrag och våtmarker kan fungera
som naturlig rening av dagvatten, dämpa häftig
nederbörd och sänka temperaturen under heta
dagar. Ny bebyggelse ska inte påverka vattenkvaliteten på land eller i hav och den övergripande blåstrukturen ska respekteras vid en
eventuell exploatering.
Kretsloppssystem och miljöteknik
I ett långsiktigt hållbart samhälle behöver energianvändningen minska. Detta kan exempelvis
göras genom att bygga energieffektiva hus och
installera energisnål teknik.
Transportenergi

Att genomföra föreslagna förändringar och ut- Vårt behov av transporter orsakar idag en stor
veckla en plats behöver också vara ekonomiskt del av samhällets samlade utsläpp av klimatgalönsamt. Det är beroende av platsens geografis- ser och för med sig buller och luftföroreningar.
Trafiken medför säkerhetsrisker, upptar stora
Program Klintehamn 2030 SAMRÅDSFÖRSLAG 11

markytor och skapar barriärer. Att planera för
ett samhälle med mindre behov av att förflytta
sig, för transportmedel som drivs med miljöanpassad energi och konsekvent prioritera gångoch cykel och kollektivtrafik framför biltrafik
är därför viktiga utgångpunkter för en hållbar
samhällsutveckling.

12
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Programmets potential visualiseras i en så
kallad värderos. Värden för respektive hållbarhetsfaktor fylls i vilket gör det tydligt att se programmets möjligheter att bidra till en hållbar
utveckling inom respektive områden.
Programmets övergripande mål och riktlinjer
tar särskilt avstamp i de dimensioner av hållbar
samhällsutveckling som verktyget Värderosen
identifierar.

2. Programförslag
Programförslaget innehåller nio utvecklingsområden, ett utredningsområde för bostäder och en
lång rad åtgärdsförslag för trafik och infrastruktur. Förslaget innehåller även förslag till utveckling
av rekreationsområden och stråk. De föreslagna områdena är schematiska. Exakta avgränsningar
görs i detaljplaneskedet eller vid genomförandet av föreslagna åtgärder.
2.1 Övergripande mål och riktlinjer

Programmet har fyra övergripande mål med tillhörande riktlinjer. Dessa gäller för hela programområdet tillsammans med de specifika riktlinjerna för varje utvecklingsområde och åtgärdsförslag
samt utredningsområdet för bostäder. I de övergripande målen och riktlinjerna finns de värden
och förutsättningar som identifierats i Värderosens ekrar invävda. Om dessa värden förädlas kan
Klintehamns långsiktiga utveckling som bostads- och arbetsort och som besöksmål stärkas och
Klintehamn bli ett samhälle som står väl rustat att möta även morgondagens behov.
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2.1.1 Mål 1. Klintehamns identitet ska stärkas
som en attraktiv plats för verksamheter, boende
och besökare.

Det övergripande målet och riktlinjerna strävar
efter att definiera och synliggöra Klintehamns
identitet genom att förtydliga entréerna till
Klintehamn och utveckla en stark stadskärna
och attraktiva mötesplatser. Detta bidrar till en
utveckling både som boendeort, arbetsort och
mål för besökare.
För att uppnå målet anger programmet följande riktlinjer
•
•

•

•

•
•
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Viktiga befintliga mötesplatser bör
säkras för framtiden och prioriteras för
utveckling.
Centrumområdet bör förtydligas med
en sammanhängande struktur, genom
markbeläggning och en enhetlig möblering i gaturummet.
Nya verksamheter som handel, hotell
och kontor bör lokaliseras främst till
befintliga lokaler inom centrumområdet för att skapa en tydligare stadskärna. Kombinationen verksamheter
i entréplan och bostäder ovanpå bör
särskilt främjas inom centrumområdet
för att uppnå en blandstad.
Mötesplatser inom centrumområdet
bör utvecklas eller tillskapas och placeras strategiskt, till exempel i lägen
längs viktiga stråk och hållplatser för
kollektivtrafik, för att verka för flöden
inom hela centrumområdet. Syftet bör
vara att utveckla en variation av mötesplatser för olika typer av aktiviteter som
intresserar många
Publika verksamheter bör ges möjlighet
att ta delar av gaturummet i anspråk.
Entréerna in till Klintehamn bör utvecklas och förtydligas.
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•

•
•

•

Koppling mellan hamnen, Varvsholm,
Klinteberget och Klintehamns centrala
delar bör stärkas och säkras för framtiden. Framförallt bör åtgärder vid de
trafikutsatta korsningarna mellan länsväg 140, Norra Kustvägen och Verkstadsgatan prioriteras.
Varvsholms roll som rekreationsområde och plats för turism är mycket viktig
och bör säkras för framtiden.
Ytterligare plats för industriverksamheter bör tillskapas utanför stadskärnan,
främst i anslutning till godshamnen och
Robbjäns industri- och verksamhetsområde, för att främja en ändamålsenlig
markanvändning.
Ny anslutande bebyggelse, kvarter,
områden eller enstaka byggnader bör
utformas med ett förhållningssätt som
syftar till att stärka mellanrummen mellan byggnaderna. Med mellanrummen
menas mötet med allmänna ytor som
t.ex. gator och parkmark vilka bidrar till
upplevelsen av byggnaden och området. Även tillgängligheten till bostadsnära grönområden bör säkerställas.

Förutsättningar och analys
Klintehamn utgör såväl en målpunkt för boende och besökande liksom en genomfartsled
för vidare färd över Gotland. Klintehamn kan
närmas från norr, söder eller öster men också
passeras i ett ögonblick. Länsvägens dragning
mellan Klintehamnsviken och samhället har
bidragit till att de gamla entréerna in i samhället
längs Kustvägen och Donnersgatan inte längre
fyller samma behov som tidigare. Klintehamn
är dock fortfarande ett samhälle med en rik
historia och en stor inneboende potential att
växa, bli mer attraktivt för besökare och för fler
verksamheter och företag att verka i.
Bebyggelsestrukturen, som vuxit fram över
lång tid, har skapat flera mötesplatser som är
värda att lyftas fram eller omformuleras utifrån
dagens och morgondagens behov. Klintehamn
har redan idag stora inneboende värden som
med förhållandevis enkla medel kan stärkas
ytterligare. Gemensamt för alla Klintehamns
mötesplatser är att de bäst upplevs ur ett fotgängarperspektiv.
Vissa platser är särskilt viktiga för Klintehamns
identitet som t.ex. Varvsholm, småbåtshamnen
och Donnersgatan. Inom de centrala delarna i
Klintehamn finns också flertalet tomma lokaler
för verksamheter. I dagsläget har upplevelsen
av vart centrum faktiskt ligger försvagats av
olika anledningar. Detta medför att många besökare inte ens kommer till Donnersgatan, som
i sin arkitektur och enligt gällande byggnadsplan, är samhällets avsedda huvudgata.
I värderosen framgår att social och ekonomisk
hållbarhet är beroende av flera faktorer. De olika ekrarna, ”Möten, trygghet och lokalt engagemang”,
”Sociala tillgångar”, ”Lokal ekonomi”, Investeringsvilja och projektekonomi” beror till stora delar av
en plats identitet och om det är en plats där
du vill och kan bo, umgås och arbeta. Delar av
den identiteten har koppling till hur den fysiska
miljön är gestaltad och vad den har att erbjuda i
form av sammanhållna stadsstrukturer och mötesplatser som uppmuntrar till ett engagemang,
eller en vilja att utforska, mötas, utveckla och
satsa just här.
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2.1.2 Mål 2. Klintehamns gröna och blå värden
ska stärkas och belysas

Det övergripande målet och riktlinjerna strävar
efter att lyfta och stärka de gröna och blåa naturvärdena som en del av själva essensen i att
bo och verka i Klintehamn. Programmet bidrar
till att identifiera viktiga grönområden och
stråk av betydelse för friluftsliv och rekreation
och försöker att hitta lösningar på hur dessa
kan bli mer tillgängliga och samtidigt bidra till
biologisk mångfald. Robbjänsån, kusten och
närheten till Klintehamnsviken ska genom programmets riktlinjer stärkas och tillgängliggöras
så att havet kan fortsätta att prägla samhället
även i framtiden.

•

•

För att lyckas med detta ska ekosystemtjänster
integreras i planläggningen av Klintehamns
utveckling.
Den omedelbara närheten till gröna och blåa
värden har stor potential att lyfta och utveckla
Klintehamn både som bostads- och turistort
genom närheten till såväl höga ekologiska värden likväl som hög komfort och service. Detta
mål med tillhörande övergripande riktlinjer bidrar till att synliggöra och stärka besökspotentialen för den upplevelsebaserade turismen.

•
•

För att uppnå målet anger programmet följande riktlinjer
•
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Förutsättningarna för olika ekosystemtjänster bör främjas genom att aktivt
arbeta med att stärka de ekologiska
sambanden. Målet bör genomsyra utvecklingen både inom befintlig bebyggelse, på allmänna platser likväl som vid
utbyggnad med nya bebyggelseområden.
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•

Vid utveckling med nya bebyggelseområden och nybyggnation eller ombyggnation inom redan i anspråkstagen
mark, bör grönstrukturer integreras
med syfte att i första hand stärka och i
andra hand bibehålla ekologiska samband genom hela samhället till omgivande naturområden. Detta kan till
exempel uppnås via gårdar, längs med
gröna stråk samt gröna väggar och tak
som programmeras med habitat och
växtlighet som stödjer den biologiska
mångfalden.
Robbjänsåns kapacitet som dagvattenanläggning bör stärkas på ett sådant
sätt att den även främjar andra ekosystemtjänster som exempelvis biologisk
mångfald och klimatreglering, liksom
förutsättningar för pedagogiska och
sociala värden. Insatser bör göras så att
ån och anläggningen klarar både perioder med mycket nederbörd likväl som
perioder av torka.
Robbjänsån bör lyftas fram, synliggöras
och stärkas som en identitetsskapande
kvalitét i stadsbilden
Vid utökning av nya bebyggelseområden bör dessa disponeras så att befintliga flödesvägar bibehålls och utvecklas
som en del av dagvattensystemet.
Gräsytor som inte har någon social
funktion bör undvikas inom befintliga och nya bebyggelseområden. Med
fördel kan istället perenna växter som
bidrar till den biologiska mångfalden
och som på lång sikt bidrar till att minska behovet av skötsel, som till exempel
gräsklippning, planteras på dessa ytor.

•

•

•
•

•

•
•

•

•

Sammanhängande grönområden och
gatuträd som bidrar till att reglera och
utjämna temperaturen och dämpa buller från väg 140, bör värnas och/eller
utvecklas.
Närliggande rekreationsområden bör
tillgängliggöras genom röjning. Den
fysiska miljön bör arbeta för att överbrygga befintliga barriäreffekter och
förhindra att nya skapas.
Ny bebyggelse bör inte placeras inom
områden med höga naturvärden.
Ny bebyggelse i de föreslagna utvecklingsområdena bör bidra till det
hållbara samhället genom att utgå från
omkring- och närliggande naturvärden
och sträva efter att dra nytta av dessa
vid planering för dagvatten, rekreation
och friytor m.m.
Där så bedöms möjligt, utan bekostnad
av landskapsbild eller kulturmiljö, kan
ny bebyggelse tillåtas på höjden för att
tillgängliggöra synintrycket från det
växlande landskapet och horisonten.
Utgångspunkten bör vara att addera
nya ekosystemtjänster samt att stärka
och utveckla redan befintliga.
Natur- och strövområden bör stärkas
genom stråktänk samt statushöjande
åtgärder för ekologiska- och sociala
upplevelsevärden och därmed kunna
bidra till att synliggöra och stärka besökspotentialen för den upplevelsebaserade turismen.
Klinteberget liksom Vivesholm-Varvsholm kan sägas utgöra större sammanhängande ekosystem vilka bör skyddas
mot fragmentering.
Det lokala småskaliga kustfisket bör ges
förutsättningar att utvecklas för att bidra till en lokal livsmedelsproduktion.

Förutsättningar och analys
Klintehamn är ett samhälle som är sprunget ur
närheten till havet. Ända från förhistorisk tid
har ortens strategiska läge vid Klintehamnsvikens präglat samhället genom fiske och sedermera industrier knutna till sjöfart och handel.
Lika stark som den industriella närvaron
fortfarande är i Klintehamns hamn, lika tydlig
är de svåröverträffade naturupplevelser i Klintehamns omedelbara närhet, som de ensliga
Karlsöarna, det historiska Varvsholm eller den

vida utblicken från Klinteberget.
För närvarande råder ett läge där den industriella närvaron i hamnen är stark vilket i sig är
positivt för bygden genom arbetstillfällen som
skapar ett ekonomiskt incitament för ytterligare satsningar. Hamnens strategiska placering
tvingar dock samhällets bebyggelsestruktur att
förhålla sig till ett läge där det inte utan svårighet går att tillskapa nya havsnära bostäder. En
utveckling av Klintehamn måste därför hitta
andra vägar fram för att stärka kopplingen till
hav och natur. En allt för ensidig fokusering
på industriella näringar riskerar också att grusa andra möjliga utvecklingsmöjligheter som
utgår från Klintehamns redan befintliga gröna
och blåa värden och som kan bidra till att göra
Klintehamn till ett hållbart samhälle som står
rustat att klara klimatförändringar och förändrade socioekonomiska förutsättningar.
I Klinte finns naturområden av olika storlekar
och karaktär där flera av dem används för rekreation. Det är bland annat Klinteberget och
elljusspåret i öster, skogen i Sicklings och söder
om väg 140, det är kusten både söder om hamnen vid vindkraftverken och området norr om
hamnen genom Varvsholm och Vivesholm. I
norra delen av Klintehamn går en banvall genom Klause vidare upp till Sanda genom omväxlande skogslandskap och jordbrukslandskap.
Dessa naturområden är också viktiga habitat
för olika ekosystem som har spridningsvägar
in genom Klintehamn, via gröna partier och
vattendrag som Robbjänsån som rinner genom
hela samhället vidare ut till Klintehamnsviken.
Dessa spridningsvägar, eller ekologiska samband, för på så vis in ekosystemtjänster av olika
slag in i samhället. Grönskans närvaro på olika
platser i staden, i privata trädgårdar, allmänna
parker eller som mellanrum mellan byggnader
och gata är en stor dela av Klintehamns karaktär. På sina håll har den närvaron blivit identitetsskapande, t.ex. där ett träd har fått stå kvar i
en gata som på Ekvägen i centrala Klintehamn.
Det finns också många gräsytor som inte har
någon uttalad social eller ekologisk funktion.
Dessa ytor har en potential att utvecklas genom att istället förses med en mångfald av
växter och habitat som skulle kunna stärka de
ekologiska sambanden och gynna pollinerande
insekter och bidra med vackra inslag i staden.
Utformas de noggrant med perenna växter
som inte behöver betydande skötsel kan ockProgram Klintehamn 2030 SAMRÅDSFÖRSLAG 17

så driftkostnader i längden sannolikt sänkas.
Det skulle kunna innefatta även andra saker
förutom att förse platser med växter. Det kan
handla om att anlägga en bibädd (sandblottor), skapa småvatten eller veddepåer, sätta
upp en fågelholk eller bedriva ängsslåtter. En
mer diversifierad växtlighet har större förmåga
att motstå påfrestningar som de mer extrema
väderhändelser klimatförändringarna för med
sig, som t.ex. sönderbrända eller vattensjuka
gräsmattor. Detta är utgångspunkten i alla klimatanpassningsåtgärder.
I värderosen framgår att social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet är beroende av flera faktorer. De flesta av ekrarna i värderosen så som
” Grönstruktur för rekreation”, ” Kulturmiljö och
identitet”, ”Möten, trygghet och lokalt engagemang”,
”Hälsa och säkerhet”, ”Sociala tillgångar”, ”Långsiktig resursförvaltning” och ”Investeringsvilja och projektekonom”; är beroende av tillgången till olika
ekosystemtjänster och därav på ekosystemens
robusthet och integration i samhällsstrukturen.
Det innebär att ekrarna ”grönstruktur för ekosystemtjänster” och ”blåstruktur för ekosystemtjänster”
utgör ett slags fundament för samhällets resiliens, det vill säga dess förmåga att kunna motstå oönskade förändringar och fortsätta utvecklas. Ekrarna ”Grönstruktur för rekreation”, ”Sociala
tillgångar” och ”Hälsa och säkerhet” handlar till
exempel om både tillgång till rekreativa grönområden, mindre parker och till större strövområden med vildare naturlandskap vilka har
stor betydelse för vår mentala och fysiska hälsa,
men har också positiv påverkan på fastighetsvärden och samhällets övergripande attraktivitet. I det ingår också naturens förmåga att rena
luft och vatten samt att ge skugga vid värmeböljor m.m. Det bidrar också till ”hälsa och säkerhet” genom de ekosystemtjänster som renar
luft och vatten, absorberar solvärme och skuggar vid värmeböljor. På samma sätt påverkas
”Långsiktig resursförvaltning” och ”Investeringsvilja
och projektekonomi” av viktiga ekosystemtjänster i form av markens förmåga att absorbera
vatten vid kraftig nederbörd vilket motverkar
översvämningar med efterföljande fuktskador,
erosion av mark och risken för rasolyckor.
Ekosystemen behöver därför värnas och främjas, både i och utanför Klintehamns samhälle,
för att vi ska få ett tåligt och robust samhälle;
och som skapar bättre och bättre förutsättningar för en långsiktig hållbar ekonomisk och
social utveckling.
18
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2.1.3 Mål 3. Klintehamn ska vara ett sammanhållet jämlikt samhälle med gena och trygga
stråk för gång och cykel

Programmet vill omprioritera trafikslagen och
sätta fotgängares och cyklisters behov före
bilens. Det som upplevs som positivt för den
gående bidrar också till att förmå den bilburna att vilja stanna upp och möta Klintehamn.
Bilen fyller fortsatt en viktig roll som fortskaffningsmedel och dess behov ska beaktas men
fokus vid nya åtgärder ska vara på att skapa ett
vägnät som i första hand utgår från gående och
cyklisters behov. Målet och de övergripande
riktlinjerna bidrar till att bevara och utveckla
den småskalighet som kännetecknar gaturummen i Klintehamn. Programmet synliggör också motionsstråk i samhällets närhet likväl som
den lyfter fram redan befintliga längre leder
för rekreation och eftertanke. Det föreslår nya
vägar ut i Klintehamns omgivande stora naturvärden och har som ambition att tillsammans
med övriga mål och riktlinjer bidra till att väcka
en gryende besöksindustri som skattar dessa
värden högst.
För en fortsatt positiv utveckling av Klintehamn och dess attraktivitet både för besökare
och bofasta är ett tryggt, jämlikt och tillgängligt
transportnät. Detta mål har som utgångspunkt
att alla ska kunna röra sig fritt mellan olika målpunkter i samhället, såsom från bostad till centrum, rekreation, hamnen m.m. utan att behöva
ha tillgång till bil.

För att uppnå målet anger programmet följande riktlinjer
•

•

•
•

•

•

•

Alla bör kunna röra sig fritt mellan
olika målpunkter i samhället utan att
behöva ha tillgång till bil; från bostad
till centrum, skola, rekreation, hamnen
med mera.
Gång- och cykelnätet inom programområdet bör vara gent, lättorienterat,
innehålla alternativa vägar och vara
utan barriärer.
Otydliga gaturum där flera transportslag samsas bör tydliggöras och definieras med plats för gång och cykel.
Ny bebyggelsestruktur bör koppla till
och utnyttja den redan befintliga infrastrukturen i Klintehamn i syfte att
främja ett hållbart resande och en resurseffektiv markanvändning.
Mötet mellan nya och befintliga kvarter
bör ges särskild uppmärksamhet med
en noga utformning av vägar, gaturum,
förgård, fasader, samt stråk mellan och
genom de nya kvarteren, för att tillskapa en sammanhållen stadsstruktur i en
mänsklig skala. Detta bidrar därmed till
att förbättra gaturummet för oskyddade
trafikanter. Detta kan till exempel uppnås genom riktlinjer i mål 4.
Fokus vid nya åtgärder bör vara på att
skapa ett vägnät som i första hand utgår från gående och cyklisters behov
och i andra hand bilens behov.
En trygg koppling för gång- och cykel
mellan Klinteberget, Klintehamn och
kustområdet bör tillskapas för att tillgängliggöra olika rekreationsområden,
föra Klinte och Klintehamn närmare
varandra men också möjliggöra för ett
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•
•
•

hållbart resande, som cykelarbetspendling.
Placering av busshållplatser bör analyseras för att de ska kunna nyttjas på
bästa sätt.
Funktionella cykelparkeringar bör iordningsställas i anslutning till kollektivtrafikshållplatser, service och målpunkter.
Barnperspektivet bör genomsyra alla
ovanstående riktlinjer.

Förutsättningar och analys
Det varierade och ofta småskaliga gaturummet i Klintehamn medför att olika trafikslag
tvingas samsas om en begränsad yta där det
senast planeringsperspektivet helt utgått ifrån
bilens behov. Det finns i dagsläget få anvisade
och trygga stråk för gång och cykel och det
saknas säkra överfarter, vilket bidrar till en
otrygg upplevelse och en känsla av ett fragmenterat samhälle. Väg 140 utgör en särskild
barriär som skär av samhället från vattnet och
som är mycket svår att överkorsa för gående
och cyklister. Oskyddade trafikanter tvingas
dela på vägen med såväl bilar som tung trafik.
Den förbisedda och bristande gestaltningen av
entréerna in till Klintehamn från länsvägarna
bidrar också till att förbipasserande har svårare
att uppfatta Klintehamns samhälle.
Några av Klintehamns styrkor är närheten till
hamnen, att det finns relativt god kollektivtrafik, att avstånden är korta inom samhället och
till flera rekreationsområden. Detta har stor
potential då det genom relativt enkla medel går
att förbättra trafikmiljön och därmed bidra till
bland annat en förbättrad folkhälsa, trygghet
och bidra till ett mer hållbart resande. Inom
programområdet finns det även ett stort socialt kapital i form av föreningsverksamhet och
samlingslokaler.
I Klintehamn finns redan många mötesplatser och målpunkter som bidrar till flöden av
människor men som kan stärkas och synliggöras ytterligare. På de statliga länsvägarna saknas
dock idag utrymme för gång och cykel.
Rent geografisk är det alltid nära mellan olika
målpunkter inom programområdet. Ett exempel är att det bara tar ca 10 minuter att cykla
från Klinte kyrka, via Donnersgatan vidare till
hamnen. Det innebär att insatser för att främja
20

Program Klintehamn 2030 SAMRÅDSFÖRSLAG

trafiksäkra gång- och cykellösningar genom att
knyta ihop arbetsplatser i Klintebys, hamnen
med centrala Klintehamn och nya bostadsområden har goda förutsättningar att bidra till ett
mer hållbart och mer jämställt resande överlag.
Det underlättar också möjligheten att välja att
åka kollektivt för arbetspendling utanför Klintehamn då det blir enklare att ta sig mellan bostad och busshållplats
I hållbarhetsanalysen framgår att en infrastruktur som är tillgänglig för alla och med
trygga väl gestaltade gaturum är viktigt för
både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Ekrarna ”Grönstruktur för rekreation”,
”Möten, trygghet och lokalt engagemang”, ”Hälsa och
säkerhet”, ”Lokal ekonomi”, ”Sociala tillgångar”,
”Långsiktig resursförvaltning”, ”Investeringsvilja och
projektekonom” och ”Transportenergi” är alla beroende av hur och om samhällsstrukturen tillåter
människor att röra sig tryggt och fritt i samhället. Detta är i hög grad områden som den fysiska miljön och planeringen har goda möjligheter
att åstadkomma förbättringar. Ett exempel är
ekern ”Transportenergi”, som delvis handlar om
att trygga gång- och cykelvägar uppmuntrar
till att välja bort bilen genom en lättare färd till
busshållplats, affär, skola, rekreation eller andra
målpunkter. Det bidrar i sig till ”Hälsa och säkerhet” genom en uppmuntran till fysisk aktivitet
med bevisad god påverkan på folkhälsan. Det
stärker också värdet för ekern ”Sociala tillgångar”
när samhället görs tillgängligare för fler målgrupper, särskilt grupper som inte kan, får eller
vill använda bil. Vidare bidrar det till en större
genomströmning av människor genom gator,
torg och allmänna platser vilket stärker ”Möten,
trygghet och lokalt engagemang” liksom ”Lokal ekonomi” och ”Investeringsvilja och projektekonomi”.
Dock behövs ett antal åtgärder för att länka
samman och öka tillgängligheten för gående
och cyklister till olika målpunkter inom programområdet. Rekreationsstråk behöver utvecklas
och tillgängliggöras genom exempelvis röjning.
För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister kan kopplingen
mellan skola och torget förbättras, cykelparkeringar kan anordnas vid hållplatser och
målpunkter som t.ex. Rondo och torget, kvaliteten på befintliga gång- och cykelvägar längs
Robbjänsån kan höjas och gatubelysning kan
ses över så att den får en strategisk utformning.
Klintehamns styrkor vad gäller socialt kapital

och folkhälsa är dess breda föreningsverksamhet, attraktiva stråk för promenad och cykel,
goda förutsättningar för fysisk aktivitet i form
av elljusspår, idrottsplats och utegym, lugna
gröna områden, havsstränder och utsiktspunkt
för mental avkoppling och kontemplation. När
den stora lekparken i centrala Klintehamn nu
ska byggas om blir detta också troligtvis en
mer attraktiv mötesplats. Klintehamns breda
föreningsverksamhet bidrar inte bara till social
hållbarhet utan kan även ge positiva ekonomiska konsekvenser så som en stärkt utveckling av
det lokala näringslivet och kan därmed minska
samhällets kostnader för ohälsa och utanförskap.

2.1.4 Mål 4. Klintehamn ska få fler bostäder av
god kvalitet och hållbar arkitektur

Klintehamn karaktäriseras idag av ett småskaligt, intimt samhälle med varierad arkitektur
och närhet till naturen. Det ger goda förutsättningar för att den tillkommande bebyggelsen
skulle kunna utformas för att stärka medvetenheten kring hur byggnader och kvarter
samverkar med större sociala och ekologiska
sammanhang.
Programmet möjliggör för 1000 nya invånare
i Klintehamn år 2030. Detta mål verkar för,
tillsammans med de övriga tre målen, att skapa
ett attraktiv Klintehamn med arkitektur av god
kvalitet och hållbara bostäder.
Förekomst av samhällsfunktioner så som skolor, förskolor, vård- och omsorgsinrättningar
samt kollektivtrafik utgör förutsättningar för
ett hållbart samhälle, men detta är ingenting
programmet i sig kan säkerställa. Det programmet kan göra är dock att lägga en inriktning
för bebyggelseutveckling som inte påverkar de
fysiska strukturerna för dessa funktioner negativt.

För att uppnå målet anger programmet följande riktlinjer
•

•

•

•

Nya bebyggelse- och verksamhetsområden bör utformas med utgångspunkten
att väva samman programmets övergripande mål för att skapa det långsiktigt
hållbara Klintehamn.
Vid utformningen av nya kvarter och
enskilda byggnader bör alla övergripande mål som anges i programmet, vara
ledande under planprocesser samt i
prövningar genom förhandsbesked och
bygglov samt vid utformning av nya
tekniska lösningar rörande samhällsnyttig infrastruktur.
Ett helhetstänk avseende hållbarhet,
arkitektoniska kvaliteter och hantverksmässighet bör prägla utformningen av
bebyggelsen.
Nya byggnader bör vara hållbara både
i avseende energieffektivitet och i val
av material. Målsättning är att hållbara material, som också kan brytas ner
genom biologiska processer ska prioriteras likväl som material som kapslar
in och lagrar koldioxid. Material som
är ohälsosamma och kräver energi för
att kunna brytas ner eller har en negativ
påverkan på ekosystem och klimat på
annat sätt, bör undvikas. Olika certifie-
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•

•

•

•

•

•

•
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ringssystem för hållbart byggande kan
användas som stöd.
Utformning och disponering av ny bebyggelsestruktur, eller vid nya åtgärder
som påverkar den befintliga strukturen,
bör anpassas så att ekologiska samband
gynnas. Syftet är att på så vis verka för
att mål 2 uppfylls samtidigt som exploatering sker. Detta kan ske genom
att programmera grönytor på gårdar,
via stråk, vattendrag, på tak och väggar
m.m. med en hög biologisk mångfald
av växter viktiga för ekosystemen i närområdet. På så vis kan de övergripande
ekologiska värdena stärkas. För att uppnå detta kan arbete enligt Grönytefaktor
eller andra liknande poängssystem vara
ett stöd vid planläggning och exploatering.
Plats för cykelparkeringar, kollektivtrafik, bilpool och hållbara energislag
som t.ex. laddstolpar eller biogas tillsammans med goda möjligheter till
källsortering bör säkerställas i exploateringsprocessen för att främja hållbara
beteendemönster.
I anslutning till äldre bebyggelsestruktur och kulturmiljöer bör utformningen
av ny bebyggelse anpassas så att de
harmoniserar med det äldre bebyggelselagret.
Goda utemiljöer för sociala möten, utevistelse och lek bör prioriteras både på
allmän plats och inom nya bostadskvarter, gärna integrerat med grönstrukturer som utformas i enlighet med mål 2.
Barnperspektivet bör vara bärande i
utformningen av både kvarter och enskilda byggnader. Kvarteren ska vara
trygga, väl belysta, ha goda miljöer med
plats för lek men också verka för att
nya gång- och cykelvägar placeras så
att en säker väg till skola, busshållplats,
lekplats och andra målpunkter skapas.
Det bör vara lätt för såväl barn som
personer med funktionsnedsättning att
röra sig i de nya områdena genom medveten utformning av vägar, gårdar och
entréer.
En variation av storlek, pris och upplåtelseform på bostadslägenheter bör
uppmuntras i exploateringsprocessen i
syfte att erbjuda bostäder för olika målgrupper i olika skeden av livet.
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Förutsättningar och analys
Klintehamn karaktäriseras idag av ett småskaligt, intimt samhälle med varierad arkitektur
och närhet till naturen. Läget vid havet, flera
lätt tillgängliga rekreationsområden och stråk
tillsammans med blomstrande trädgårdar
och lummiga parker i de centrala delarna av
Klintehamn utgör idag en viktig del av samhällets identitet. Klintehamn har en tydlig småstadskaraktär, med variation av gaturum och
mötesplatser. Stad och natur har på så vis en
tydlig men inte särskilt synliggjord relation till
varandra. Det ger goda förutsättningar för att
den tillkommande bebyggelsen skulle kunna utformas för att stärka medvetenheten kring hur
byggnader och kvarter samverkar med större
sociala och ekologiska sammanhang.
I Klintehamn finns en stor matbutik, kaféer,
bibliotek, byggvaruhus samt dagligvarubutiker
i en omfattning som inte är alldeles vanligt på
den svenska landsbygden idag. Sågverk, en livaktig mekanisk verkstad och en expanderande
hamn samt ett stort lokalt engagemang för
samhällsutvecklingsfrågor, ger stabilitet och
framtidstro på orten.
I Klintehamn finns kulturhistoriskt intressanta
bebyggelsemiljöer representerade av Donnerska huset – nu Klintehamns bibliotek, Tullhuset, 1600-talsbyggnaderna Björkqvistska gården och Bachérska huset samt en mängd fina
skiftesverkshus. Med några mindre fiskelägen,
den medeltida kyrkan och järnåldersgravfält,
skeppssättningar samt ett trettiotal förhistoriska husgrunder i socknen finns sammantaget en
fantastisk lokal kulturmiljö åtkomlig för Klintehamns invånare inom ett litet avstånd.
Programmet vill möjliggöra för 1000 nya invånare att bosätta sig inom programområdet.
Detta innebär en befolkningsökning med ca 67
procent vilket kräver nya bostadsområden. Om
detta ska genomföras till år 2030 innebär det en
utbyggnadstakt som inte genomförts i Klintehamn sedan 1960-talet. En sådan utbyggningstakt kräver planlagd mark.
I värderosen framgår att den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten är beroende
av flera olika faktorer som samspelar när vi
utvecklar och bygger om i befintliga miljöer,
likväl som när vi tillskapar nya bebyggelseom-

råden. Hur den fysiska miljön utformas påverkar hur väl de andra tre övergripande målen för
Klintehamn uppfylls. För t.ex. ekern ”Kulturmiljö och identitet” har den fysiska utformningen en
stor påverkan. Det är genom en god arkitektur
som nya kvarter och byggnader kan bidra till
att stärka en identitet, genom en noga gestaltning av uttryck, material, strukturer, skala och
hantverksmässighet som tar sin utgångspunkt i
redan identitetsskapande miljöer. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer kan också framhävdas genom skötsel och skyltar.

stadsstruktur, men också om att säkra ekosystemtjänster och skapa effektiva och robusta
tekniska system. I Klintehamn är det möjligt att
förlägga ny bebyggelse så att den anknyter till
befintlig bebyggelsestruktur, infrastruktur, service och kollektivtrafik.

Utformningen av hur nya bebyggelseområden
ansluter till befintliga strukturer påverkar också
ekrarna ”Möten, trygghet och lokalt engagemang”
och ”Hälsa och säkerhet” genom hur livsmiljöer i
och utanför bostaden gestaltas för att tillskapa
sammanhang, trygga vägar, mötesplatser m.m.
Hur och med vilka material enskilda byggnader
och hela kvarter utformas påverkar också hur
bebyggelsen kan motstå eller lindra effekter
från klimatförändringar. Detta är av betydelse
för både ”Hälsa och säkerhet” ”Grönstrukturer för
ekosystemtjänster”, ”Blåstrukturer för ekosystemtjänster”. Detta gäller även ”Kretsloppssystem och miljöteknik” där utformningen kan bidra till önskad
energiförbrukning och att uppmuntra till hållbara beteendemönster.
De bedömda värdena för ”Sociala tillgångar”,
”Lokal ekonomi” samt ”Investeringsvilja och projektekonomi” beror på vilka typer av lokaler som
byggs, vilka flöden av människor som därmed
skapas och hur verksamhetslokaler placeras
förhållande till dessa strömmingar, men också
av viktiga mötesplatser och inte minst vilken
lokal identitet som främjas genom utformningen. Arkitekturen, det vill säga utformningen
av staden, dess sammanhang, dess kärna och
dess kvarter, bostäder och innergårdar är en
avgörande del i hur hållbar den fysiska miljön i
Klintehamn kan bli.
I det hållbara samhället ska också resursförbrukningen inordnas i hållbara kretslopp för
material, vatten och näring. Programmet kan
inte säkerställa att giftfritt byggmaterial används
vid exploatering eller att byggavfall minimeras
och återvinns. Däremot kan programmet uppmuntra till att nya byggnader certifieras enligt
något av systemen för hållbart byggande.
Långsiktigt hållbar resursförvaltning handlar
bland annat om effektiv markanvändning och
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2.2 Hantering av befintliga detaljplaner

En befolkningsökning med ca 67 procent
kräver nya bostadsområden. En sådan utbyggningstakt kräver planlagd mark. I stort sett hela
Klintehamns samhälle omfattas redan av någon
form av planläggning. I stort sett alla planer i
Klintehamn är dock minst 30 år gamla och inte
anpassade för de utmaningar som bland annat
klimatförändringar medför. De flesta äldre planer är redan fullt ut genomförda.
För de utvecklingsområden som omfattas av
redan planlagd mark föreslås att exploatering
föregås av planändring i syfte att uppnå en ändamålsenlig struktur och klimatanpassning av
tillkommande bebyggelse. Undantaget är den
s.k. biotomten i centrala Klintehamn som kulle
kunna bebyggas enligt gällande bestämmelser.
Förslaget är dock att genom planändring öka
attraktiviteten t.ex. genom att ytterligare våningar tillåts.
Av samma anledning finns det i samhällets
utkanter äldre planer som föreslås upphävas
för att kunna uppnå en ändamålsenlig markanvändning inom programområdet, enligt nu gällande riktlinjer och krav.
Kartan nedan redovisar berörda planer.
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Nedan listas de planer (eller del av planer) som
föreslås för upphävande i programmet för
Klintehamn.
Planer för upphävande
För att uppnå en önskad bebyggelseutveckling
och en ändamålsenlig markanvändning i Klintehamn som utgår ifrån programmets intentioner
och allmänna bebyggelseriktlinjer formulerade i
Översiktsplan Bygg Gotland 2025, samt antagna styrdokument rörande bland annat vattenoch avlopp och dagvattenhantering föreslås att
nedan listade planer prövas för upphävande.
Förslag om upphävande berör äldre avstycknings- och byggnadsplaner som ej, eller endast
delvis genomförts.
•
•
•
•

09-PLS-27 Avstyckningsplan över en
del av fastigheten Klinte Rannarve 1:7,
laga kraft 1936-06-08
09-PLS-28 Avstyckningsplan för visst
område å fastigheten Klinte Sicklings
1:20, laga kraft 1936-07-24
09-PLS-29 Avstyckningsplan för visst
område å fastigheterna Klinte Valla
1:18 & 1:78, laga kraft 1936-07-24
09-PLS-32 Avstyckningsplan för visst
område å fastigheten Klinte Rannarve
1:7, laga kraft 1937-05-21

•
•
•
•

09-PLS-35 Avstyckningsplan för visst
område å fastigheten Klinte Odvalds
1:12, laga kraft 1938-06-13
09-PLS-49 Avstyckningsplan över fastigheten Klinte Snögrinde Stora 1:14,
laga kraft 1945-02-28
09-PLS-62 Byggnadsplan för del av
fastigheten Klinte Snögrinde Lilla 1:26,
laga kraft 1951-06-10
Del av 09-PLS-22C Byggnadsplan för
Klintehamns samhälle, laga kraft 193603-28. Berör fastigheterna Klinte Stora
Snögrinde 4:1, Klinte S:1, Sanda Övide
1:16, Klinte Valle 1:65, 1:152, 1:55 och
1:180.

Utvecklingsområde 8. Hamnen
•

09-PLS-103, Förslag till ändring och utvidgning av del av byggnadsplanen för
Klintehamn omfattande området kring
lanthamnen, antagen 1960-07-04

Se mer: 7.2 Detaljplaner

Ändring av gällande plan
Följande detaljplaner (eller delar av) ingår i de
utvecklingsområden som pekas ut i förslaget
och där detaljplanerna kommer behöva ändras
för att få de relevanta utifrån dagens krav.
Utvecklingsområde 1. Sicklings
•

09-PLS-22C, Byggnadsplan för Klintehamns samhälle, antagen 1936-03-28

•

09-KLI-478, Klinte Sicklings 1:112
(ändring av byggnadsplan), antagen
1966-06-16

Utvecklingsområde 2. Odvalds
•

09-KLI-582, Klinte Odvalds m.m.
(förslag till ändring och utvidgning av
byggnadsplan), antagen 1982-11-16

Utvecklingsområde 5. Centrala Klintehamn.
•

09-KLI-862, Detaljplan för Strands 9:2
i Klintehamn, antagen 1988-08-22

•

09-KLI-539, Ändring av byggnadsplan
för Sicklings 1:12 m.fl., antagen 197509-30

•

09-PLS-100, Stationsområdet Klintehamn, antagen 1960-02-10

•

09-KLI-867, Centrala Klintehamn, antagen 1990-01-17

•

09-PLS-22C, Byggnadsplan för Klintehamns samhälle, antagen 1936-03-28
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2.3 Utveckling av fler bostäder i Klintehamn

Ett av programmets syften är att möjliggöra
för en positiv befolkningsutveckling fram till år
2030. De föreslagna utvecklingsområdena kan,
om de byggs ut i enlighet med programmets
intentioner, erbjuda 1000 nya invånare en bostad i Klintehamn.
Kustsamhället har god service och en mångfald
av attraktiva hus och bebyggelsemiljöer, från
stora kalkstensgårdar till små trähus med gröna
trädgårdar men även mer sentida områden vars
styrkor ligger mer i de trafiksäkra miljöerna
än det arkitektoniska uttrycket. Bebyggelsen
är starkt präglad av en äldre planläggning som
fortfarande är gällande. Sannolikt kommer en
liknande översyn av Klintehamns samlade utvecklingsförutsättningar inte att utföras igen på
många år, varför de förslag som formulerats i
programmet strävar efter att kunna anses aktuella och relevanta även i framtiden, i den händelse delar inte genomförs fram till 2030.

medför att det är svårt att tillskapa nya bostäder i ett direkt havsnära läge. En utveckling av
Klintehamn måste därför i första hand hitta
andra vägar för att stärka kopplingen till hav
och natur. Där så bedöms möjligt kan nya bostäder tillåtas på höjden för att tillgängliggöra
synintrycket från det föränderliga landskapet
och horisonten.
Hur man hanterar Mål 1. Klintehamns identitet
ska stärkas som en attraktiv plats för verksamheter,
boende och besökare och Mål 3 Klintehamn ska vara
ett sammanhållet jämlikt samhälle med gena och trygga
stråk för gång och cykel har mycket stor påverkan
på hur nytillkommen bostadsbebyggelse ska
gestaltas och infogas i samhällsstrukturen.

Ny bostadsbebyggelse måste förutom att vara
prismässigt överkomlig också hantera de utmaningar som klimatförändringarna medför för
att inte i framtiden förknippas med oförutsedda kostnader kopplade till ett förändrat klimat
med allt oftare återkommande extrema väderfenomen. Nya bostadsområden ska bidra till
De tio utvecklingsområdena, varav sex stycken det hållbara samhället genom att utgå från de
syftar till att möjliggöra eller utreda möjligheten omkring- och närliggande blå och gröna värför nya bostäder i Klintehamn, har identifierats dena och sträva efter att dra nytta av dessa vid
planering för dagvatten, rekreation och friytor
utifrån den tidiga medborgardialogen under
sommaren 2017 såväl som i fortlöpande dialog m.m. Det är åtgärder som stärker samhällets
resiliens och som bidrar till en identitetsskamed exploatörer, politiker och medborgare.
pande kvalitét i stadsbilden. Det blir också ett
Den bebyggelse som föreslås i programmet,
tillsammans med andra föreslagna åtgärder kan pedagogiskt verktyg för såväl ung som gammal
att förstå och känna stolthet över de sociala
härledas till arbetet med värderosen och den
och ekologiska kvaliteter de höga naturvärdena
övergripande hållbarhetsanalysen för Klintei Klintehamn har. De mellanrum mellan bygghamns önskade framtid. Genomförande av
nader som inte fyller något uppenbart syfte kan
utvecklingsområdena vilar i dagsläget helt hos
privata aktörer där Region Gotland är ansvarigt också omprogrammeras för att bidra till samför att säkra ingående värden genom planlägg- hällsnyttan genom stärkta ekossystemtjänster.
Därför är mål 2 Klintehamns gröna och blå värden
ning och civilrättsliga exploateringsavtal.
ska stärkas och belysas så viktig för Klintehamns
Mål 4 Fler bostäder av god kvalitet och hållbar arnya bostadsbebyggelse.
kitektur med tillhörande riktlinjer anger att ny
bebyggelse kan bidra till ett långsiktigt hållbart
samhälle som lockar nya invånare och besökare
utan att göra avkall på ekologiska, sociala och
ekonomiska värden. Bebyggelseutvecklingen är
nära sammanlänkad med övriga övergripande
mål för programmet. Ingenstans i Klintehamn
är man långt ifrån en storslagen vy eller en fantastisk naturupplevelse. Att på olika sätt betona
Klintehamns närhet till havet var i dialogen en
tydlig markör för att stärka ortens attraktivitet
och identitet. Hamnens strategiska läge och det
faktum att stora delar av Klintehamn befinner
sig lågt eller mycket lågt i förhållande till havet
26
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2.3.1 Utvecklingsområde 1 – Sicklings

Utvecklingsområde ett, söder och öster om
Smitterbergsvägen på fastigheterna Klinte
Sicklings 1:133 och Sicklings 5:1 föreslås för
bostäder där de nya bostadskvarteren utvecklas
i samklang med de gröna och blå värdena som
finns i områdets närhet. Programområdet kräver bestämmelser som syftar till att klimatanpassa nya byggnader och allmänna ytor.
Planförslaget möjliggör för ca 100 bostäder i
radhus och flerfamiljshus. 2-5 våningar.
Områdets förutsättningar och karaktärsdrag
Området är till delar planlagt och viss byggrätt
finns. Området utgörs av två fastigheter, Klinte
Sicklings 1:133 som är i privat ägo samt Klinte
Sicklings 5:1 som ägs av Region Gotland.
Närområdet präglas av villabebyggelse från
senare 1900-tal och framåt i raka rader med
grund förgårdsmark. Tomterna är kultiverade
och förhållandevis små men omgivna av breda
lokalgator, vilket präglar området som helhet.
Angränsande i sydost finns stora naturområden
med höga naturvärden, vilka också fungerar

som rekreationsområden. Genom skogarna går
flertalet stigar och här finns även mer eller mindre i landskapet synliga fornminnen. Skogsområdet närmast Garvaregatan – där radhus och
flerbostadshus möter befintlig villabebyggelse
– är planlagt som parkmark men är numera
kraftigt igenväxt. En röjningsåtgärd skulle gynna lek, rekreation och friluftsliv i området samt
insekter knutna till solbelysta äldre träd och
död ved.
Området i sydväst, fastigheten Sicklings 1:133,
utgörs i huvudsak av jordbruksmark som
möter den befintliga villabebyggelsen med en
smalt naturområde som ingår i Sicklings 5:1.
Naturområdet används idag främst som avlastningsyta för villaägarna.
Strax söder om det föreslagna programområdet
på Sicklings 5:1 finns en känd markförorening
där Klintehamns koksupplag (kol) tidigare låg.
Någon inventering är ej påbörjad enligt MIFO
(Metodik för Inventering) varför någon vetskap
om föroreningens faktiska utbredning eller miljö- och hälsorisker inte finns i dagsläget.
Dagvatten
Dagvattenutredningen pekar ut två flödesvägar
genom åkrarna och åkerholmarna, vilka rör

Förslag utvecklingsområde 1
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sig i västlig riktning i mindre diken. Områdets
öppna läge mot söder präglas av väg 140 och
den trafik som går där. Infrastrukturen finns
lätt tillgänglig genom förberedande gatudragningar som härrör från den ej utbyggda byggnadsplanen som omfattar delar av Sicklings
1:113. Se mer: Bilaga 2 Dagvattenutredning för
Program Klintehamn 2030
Vid nyetablering av bostäder och verksamheter
kommer lokala dagvattenlösningar att krävas
för att uppfylla Region Gotlands vatten- och
avloppsplan med tillhörande dagvattenhandbok
och dagvattenstrategi. Se mer: 2.3 Utveckling
av fler bostäder i Klintehamn och 2.4 Utveckling av
Klintehamns Gröna och Blå värden

Vatten och avlopp
Sicklingsområdet har möjlighet att ansluta till
det kommunala vatten- och avloppsnätet så
fort Klintehamns Avloppsreningsverk renoverats/byggts ut och Kvarnåkershamns Vattenverk tas i bruk under 2019/2020. Nyetablering
av bostäder och verksamheter bör förberedas
för separering av avloppsfraktioner i väntan på
att det allmänna ledningsnätet i framtiden byts
ut och förses med dubbla ledningar. Se mer:
7.7.1 Kommunalt vatten och avlopp

Medborgardialog
I medborgardialogen framkom önskemål om
att bygga bostäder i detta område. En exploatering som efterfrågas är spektakulära, snygga,
hållbara och attraktiva bostäder. Gärna radhus
men också hyresrätter. Det framkom också
önskemål om att tillgängliggöra skogspartiet
som ligger i den nordöstra delen av Sicklings
5:1 mellan gamla Donnergymnasiet och Garvarevägen genom att röja fram befintliga stigar.
Önskemål finns också om att tillskapa en lekplats med tema skog/natur, anlägga sittplatser
och en grillplats.
Se mer: Bilaga 1 Dialog Klintehamn 2030
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Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse

•
•

•
•

Utredning av ytterligare byggrätter
för bostäder föreslås genom detaljplaneläggning.
Möjliga typologier som skulle kunna utredas är en kombination av radhus, flerbostadshus, lamellhus och punkthus,
mellan 2-5 våningar. Med höjd kommer
vyer mot Karlsöarna som inte återfinns
någon annanstans i Klintehamn vilket
skulle bidra till områdets attraktivitet.
En andel av hyresrätter förordas inom
området.
Områdets exploateringsgrad bör utgå
ifrån hänsynen till naturvärdena och
jordbruksmarken på platsen.
Bebyggelsen bör utformas för att stödja befintliga ekosystem, genom gröna
spridningsvägar via gröna gårdar, stråk,
tak och väggar som bidrar till att stärka
biologisk mångfald.

•

•

Skogsområdet i sydost bör tillgängliggöras och integreras som en kvalitet
i de nya bebyggelseområdena där de
höga naturvärdena bibehålls och främjas.
I områdets närhet finns även en förskola vars formella användning bör legaliseras i samma planprocess.

Se mer: 2.3 Utveckling av fler bostäder i Klintehamn
och 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och Blå
värden.
Förslag till riktlinjer för dagvatten
•

Tillkommande bebyggelse ska utformas
enligt antagna riktlinjer och styrdokument kring kretsloppshantering och
dagvatten (Regionens Kretsloppsstrategi samt Dagvattenhandbok). Befintliga
diken som idag utgör flödesvägar och
markavvattning kan t.ex. utvecklas till
öppna dagvattensystem som också
kommer att fungera som en kvalitet i
både bostads- och grönstrukturen.
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Förslag till riktlinjer för vatten och avlopp
•

Området bör anslutas till kommunalt
vatten och avlopp.

Förslag till riktlinjer för infrastruktur

•

•

•

Området är delvis beläget i närhet till
väg 141 varför riktlinjer för buller bör
hanteras i detaljplaneprocessen. Bullervall eller dylikt är ej lämpligt som
bullerdämpande åtgärd. Att arbeta med
trädplantering eller annan växtlighet
kan i detta fall vara lämpligt.
Befintlig infrastruktur i områdets närhet bör nyttjas och användas optimalt
med hänsyn till en god bebyggelsestruktur samt områdets naturvärden.
I sydvästra delen finns exempelvis släpp
mellan byggnaderna som med fördel
kan utgöra nya kopplingar, i första
hand för gång och cykel, i andra hand
också för fordonstrafik.

Se mer: 2.6 Utveckling av Trafik och Infrastruktur i
Klintehamn och 3.5 Buller
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2.3.2 Utvecklingsområde 2. - Odvalds

För utvecklingsområde 2 föreslås fler bostäder
genom detaljplaneläggning. Området är beläget
på fastigheten Klinte Odvalds 1:2 m.fl. på den
norra sidan om Donnersgatans östra entré.
Hela området är planlagt och byggrätt finns
redan, men delar kan genom utredning via detaljplan ges möjlighet för ytterligare byggrätter.
Framförallt bör möjligheten att bygga på höjden undersökas. Programområdet kräver också
bestämmelser som syftar till att klimatanpassa
nya byggnader och allmänna ytor vilket också
medverkar till en mer ändamålsenlig disponering av området.
Planförslaget möjliggör för 250-300 bostäder
i flerbostadshus, villor, parhus och radhus. 2-6
våningar.
Områdets förutsättningar och karaktärsdrag
Området Klinte Odvalds 1:2 m.fl. är till fullo
planlagt, men endast delvis utbyggt. Området
utgörs av fyra fastigheter i regional ägo. En av
fastigheterna, Odvalds 1:35 har under 2018
markanvisats till en privat aktör och planeras
efter genomfört bygglov övergå i privat ägo.

De utbyggda delarna av Odvaldsområdet utgörs av ett varierat byggnadsbestånd från senare del av 1900-talet. Radhus i ett plan utgör
allmännyttans bostäder medan Riksbyggens
bostadsrättsområde närmare Donnersgatan har
en högre byggnadshöjd. I området finns också
ett fåtal fristående villor uppförda i ett och ett
halvt plan. Odvalds präglas av en tydlig idé om
funktionsindelning med utsidor som fungerar
som angörings- och parkeringsytor och bilfria
insidor med olika gårdssystem. Gårdarna är
förbundna med gång- och cykelstråk som ur ett
barnperspektiv skapar trygga miljöer.
Cirka en tredjedel av området omfattas idag av
jordbruksmark i produktion.
I de oexploaterade delarna av området finns
redan en grundläggande teknisk infrastruktur
Landskapet präglas av öppna vyer över de
omgivande åkerfälten. Grönstrukturen inom
området, utöver jordbruksmarken, utgörs uteslutande av gräsmarker med mindre buskage
och dungar och alléer längs Donnersgatan. I
områdets västra del finns en befintlig gång- och
cykelväg som ansluter till gatunätet i de äldre
villakvarteren som omgärdar centrala Klintehamn. I området finns en befintlig lokal avsedd
för förskoleverksamhet men byggnaden nyttjas
inte idag.
Dagvatten

Förslag utvecklingsområde 2
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Dagvattenutredningen visar främst två flödesvägar med avrinning västerut mot Klintehamnsviken via parkytan i områdets nordvästra del. Dagvattenutredningen visar att en
exploatering av området medför ett behov av
att utveckla delar av parkmarken för att möta
klimatförändringar som yttrar sig t.ex. genom
ökade nederbördsmängder och häftiga skyfall
där vatten riskerar att bli stående i landskapet.
Se mer: Bilaga 2 Dagvattenutredning för Program
Klintehamn 2030
Vatten och avlopp
Odvaldsområdet kan ansluta till det allmänna
vatten- och avloppsnätet så fort Klintehamns
avloppsreningsverk renoverats/byggts ut och
Kvarnåkershamns vattenreningsverk tas i bruk
under 2019/2020. Se mer: 7.7.1 Kommunalt vatten och avlopp
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Medborgardialog
I medborgardialogen var ett av de tydligaste
önskemålen att färdigställa den påbörjade utvecklingen av området. Dialogen efterfrågade
främst hållbara och attraktiva bostäder. Det
framkom även att förskolan skulle öppna på
nytt alternativt att hitta andra användningsområden för den befintliga byggnaden t.ex. asylboende. Se mer: Bilaga 1 Dialog Klintehamn 2030

Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse

Förslag till riktlinjer för dagvatten
En mer rationell och tidsenlig exploatering av
området som bygger på förtätning med varierad typologi och byggnadshöjder, småskaliga
gaturum och utvecklade ekologiska och sociala
värden knyter an till de övergripande riktlinjerna för Program Klintehamn 2030. Den redan
delvis anlagda infrastrukturen i området utgör
en fördel för områdets i anspråkstagande. Området ligger i samhällets ytterkant men skola
och mataffär nås via befintliga vägar per gångoch cykel på mindre än fem minuter. Inne i
området kan dock infrastrukturen behöva anpassas för ett optimalt utnyttjande av byggbara
ytor.
•

•
•
•
•

Området bör utredas genom för en
utökning av byggrätten, särskilt på höjden, genom planändring. Detta skulle
kunna innebära oöverträffade vackra
vyer i 360 grader över odlingslandskapet, Klintehamns samhälle, Klinteberget och Karlsöarna.
Områdets exploateringsgrad bör utgå
ifrån hänsynen till jordbruksmarken på
platsen.
Området skulle gagnas av en varierad
bostadsbebyggelse med både flerbostadshus, radhus och friliggande villor.
Vid ytterligare exploatering bör programområdet förses med bestämmelser
rörande klimatanpassningsåtgärder.
Förändrad skötsel av de befintliga gräsytorna genom insådd av perenna växter
har också potential att både stärka ekologiska värden och nätverk samt på sikt
minska regionala underhållskostnader.

•

•

Parkområdet är redan idag en lämplig
infiltrationsyta men som bör stärkas
med infiltrationsåtgärder som t.ex.
svackdike, makadamdike eller en öppen
dagvattendam.
Vid nyetablering av bostäder och verksamheter kommer lokala dagvattenlösningar att krävas för att uppfylla Region
Gotlands vatten- och avloppsplan med
tillhörande dagvattenhandbok och dagvattenstrategi.

Förslag till riktlinjer för vatten och avlopp
•
•

Området bör anslutas till kommunalt
vatten och avlopp.
Nya bostäder bör förberedas för separering av avloppsfraktioner i väntan på
att det allmänna ledningsnätet i framtiden byts ut och förses med dubbla
ledningar.
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Förslag till riktlinjer för infrastruktur

•

Vid en eventuell exploatering bör gångoch cykelvägar iordningsställas i enlighet med programmets förslag kring
utveckling av trafik och infrastruktur.

2.3.3 Utvecklingsområde 3. – Klause

I utvecklingsområde 3 – Klause, i den norra delen av Klintehamn, föreslås ny bebyggelse genom välplanerade radhus eller parhus. Området
utgör en mindre del av fastigheten Klinte Klause 1:5. Ny bebyggelse bör utformas i samklang
med omgivande gröna och blå värden och ha
bestämmelser som syftar till klimatanpassning.
Bebyggelsen kräver också ett ändamålsenligt
förhållande till den intilliggande jordbruksmarken och rekreationsstråket längs gamla banvallen mot Sanda.
Planförslaget möjliggör för 15-25 bostäder i
parhus och/eller radhus. 1-3 våningar.

Se mer: Bilaga 2 Dagvattenutredning för Program
Klintehamn 2030, 2.3 Utveckling av fler bostäder i
Klintehamn, 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna
och Blå värden, 4. Risk och sårbarhet, 2.6 Utveckling
av Trafik och Infrastruktur

Förslag till utvecklingsområde 3
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Områdets förutsättningar och karaktärsdrag
Klinte Klause 1:5 ägs av Region Gotland. Den
del av fastigheten som föreslås för förtätning är
inte tidigare planlagd.
Den till utvecklingsområdet angränsande villabebyggelsen har inga högre kulturhistoriska
värden. Kombinationen av de breda kvartersgatorna och den förhållandevis småskaliga och
regelbundna bostadsbebyggelsen med sin låga
tomtavgränsning utgör ett gott exempel på den
planeringsinriktning som gällde vid tiden för
planläggning av området. Det är dock inslagen
av naturmark med olika trädbestånd, som ger
ett välbehövligt stöd åt de förhållandevis små
bostadshusen, samtidigt som den skapar en
större variationsgrad i den något likformade
bebyggelsen, som är värd att belysa vid en exploatering av utvecklingsområdet. Även den
gamla banvallen som löper genom området i
nordlig riktning samtidigt som den har potential att stärka gång- och cykelmöjligheterna i
nordvästlig riktning.
Merparten av fastigheten arrenderas ut som
stödberättigad jordbruksmark. En mindre del
utgörs av impedimentsmark som delvis används som uppställningsyta och passage av de
närboende.

Området förbinds med befintlig infrastruktur
genom Klaves Hage och Klausevägen. Den
gamla banvallen mot Sanda har både höga naturvärden och erbjuder rekreativa intryck
Dagvatten
Dagvattenutredningen visar att en exploatering av området medför ett behov av att möta
klimatförändringar som yttrar sig t.ex. genom
ökade nederbördsmängder och häftiga skyfall
där vatten riskerar att bli stående i landskapet.
Utvecklingsområdet är flackt och idag obebyggt vilket kommer påverkas av ny bebyggelse
och en högre grad hårdgjorda ytor. Dock finns
det relativt goda infiltrationsmöjligheter. Se
mer: Bilaga 2 Dagvattenutredning för Program
Klintehamn 2030
Vatten och avlopp
Klauseområdet har möjlighet att ansluta till
det allmänna Vatten- och Avloppsnätet när
Klintehamns avloppsreningsverk byggts ut och
Kvarnåkershamns vattenverk tas i bruk under
2019/2020. Se mer: 7.7.1 Kommunalt vatten och
avlopp
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Medborgardialog
I medborgardialogen efterfrågades en ny användning av området genom nya bostäder.
Dialogen visade också på värdet av gamla banvallen som rekreationsstråk. Vallen har dock
behov av tillgänglighetsförbättrande åtgärder.
Se mer: Bilaga 1 Dialog Klintehamn 2030
Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse

•
•

•

•
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Utvecklingsområdet föreslås för bostäder genom planläggning
Som helhet bedöms den tillkommande bebyggelsen gagnas av varierade
volymer som utgår mer ifrån omgivande trädhöjd än ifrån den angränsande låga villabebyggelsen.
Andra värden att bejaka är de rekreativa och ekonomiska värden som
finns i områdets närhet t.ex. den
angränsande jordbruksmarken och
tillgången till den gamla banvallen
mot Sanda.
Områdets exploateringsgrad bör utgå
ifrån hänsynen till de närliggande
naturvärdena och jordbruksmarken.
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•

•

•

Den nya bebyggelsen har förutsättningar att uppföras i anslutning till
redan framdragen teknisk infrastruktur via Klaves Hage och Klausevägen.
En exploatering av området innebär
utmaningar och ställer krav på en
ändamålsenlig struktur och behovet
av klimatanpassningsåtgärder.
Gemensamma grönytor i området
bör utformas för att stärka ekologiska värden och nätverk samtidigt som
en ändamålsenlig dagvattenhantering
säkras. Exempelvis kan odlingslotter
ges utrymme i kommande detaljplaneläggning

Förslag till riktlinjer för dagvatten

•

•

Vid nyetablering av bostäder och
verksamheter kommer lokala dagvattenlösningar att krävas för att
uppfylla Region Gotlands vatten- och
avloppsplan med tillhörande dagvattenhandbok och dagvattenstrategi.
Ny exploatering måste ta hänsyn till
behovet av avrinningsvägar mot ån
genom utvecklingsområdet.

Förslag till riktlinjer för vatten och avlopp
•

•

Nyetablering av bostäder bör förberedas för separering av avloppsfraktioner i väntan på att det allmänna
ledningsnätet i framtiden byts ut och
förses med dubbla ledningar.
Området bör anslutas till kommunalt
vatten och avlopp.

Se mer: 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och
Blå värden, 4. Risk och sårbarhet, 2.3 Utveckling av
fler bostäder i Klintehamn
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2.3.4 Utvecklingsområde 4 – G:a Donner

Planprogrammet föreslår att området med
gamla Donnergymnasiet, vårdcentralen och
idrottsplatsen ska ges utrymme att utvecklas.
Vårdcentralen bör vara kvar och möjligheter
för ny bebyggelse bör anpassas så att de kompletterar de publika funktionerna på platsen
idag. Platsen anses särskilt lämplig för bostäder
för äldre i olika skeden som gynnas av en placering i närhet till vårdcentralen, likväl som det
stärker vårdcentralens lokalisering på platsen.
Ytterligare funktioner som kan ses som lämpliga är bostäder, skola, idrott och kontor.
Planförslaget möjliggör för ca 30-40 nya bostäder i radhus eller flerbostadshus samt en utveckling av verksamheter i befintliga lokaler.

Områdets förutsättningar och karaktärsdrag
Det utpekade området omfattar fastigheterna
Klinte Sicklings 1:132 och 1:13 som ligger i
hörnet mellan Sicklingsvägen och Donnersgatan.
Klinte Sicklings 1:132 är i privat ägo och Klinte
Sicklings 1:13 ägs av Region Gotland. Området
är ej planlagt.
Utöver vårdcentral och gamla Donnergymnasiet innefattar området också en idrottsplats
med fotbollsplaner samt en bit mark som idag
är grusad och ligger längs södra sidan av Donnersgatan. De tre tegelbyggnaderna i norra och
nordvästra delen av fastigheterna har ett visst
arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde och
finns nämnda i regionens Kulturmiljöprogram.
En ny användning av dessa byggnader bör därför anpassas för att bevara dessa värden. Området omfattas också av riksintresse för totalförsvaret höga objekt, influensområde luftrum
och område med särskilt behov av hinderfrihet
samt riksintresse för rörligt friluftsliv. Inom
området finns alvarmark.

Förslag till utvecklingsområde 4
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De omgivande grönområdena har höga naturoch rekreationsvärden. Robbjänsån rinner längs
västra sidan av området.
Dagvatten
Området sluttar åt sydväst mot Robbjänsån.
Vid byggnation bör det säkerställas att fastigheterna anläggs högre än angränsande vägar och/
eller gräsytor. Om befintliga markhöjder behålls vid byggnation innebär detta att dag-vatten kommer att rinna från Donnersgatan in
mot byggnaden, vilket riskerar att orsaka skada.
Medborgardialog
I medborgardialogen framgick att det är viktigt
med närheten till vård i Klintehamn och därför
angeläget att vårdcentralen och barnavårdscentralen stannar i Klintehamn.

Förslag till riktlinjer för utveckling
Som en följd av en ökad äldre befolkning kommer också ett behov av boende för äldre som
kan erbjuda vård och omsorg i livets senare
skeden. En lokalisering av seniorboende, trygghetsboende eller vård- och omsorgsboende
nära vårdcentralen skapar en gynnsam inbördes
relation, och utgör ett incitament för vården att
verka och utvecklas på den specifika platsen.
Den äldre tegelbebyggelsen kan anpassas för
senior- eller trygghetsboenden med ett visst,
men begränsat omsorgsbehov, och ny bebyggelse i anslutning till dessa kan anpassas för
vårdboende i människors slutskeden.
•

•
•

För området föreslås en utveckling av
funktioner som vård, boende och eventuellt idrott. Ytterligare funktioner skulle kunna vara skoländamål och kontor.
Delar av utvecklingen kan regleras genom bygglov medan andra kräver detaljplaneläggning.
Utformning av gårdsmiljöer och placering av ny bebyggelse bör göras medvetet för att tillgängliggöra grönområdena
ytterligare utan att dess naturvärden går
förlorade.
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•

•

Vid en ny användning av tegelbyggnaderna bör eventuell ombyggnation anpassas för att bevara de arkitektoniska
och kulturhistoriska värdena.
Det naturnära läget, särskilt i söder
utgör en potential att arbeta med ekologiska samband via gårdsmiljöer och
eventuellt gröna väggar och tak på ny
bebyggelse, som kan bidra till spridningsvägar in mot centrala Klintehamn
likväl som till Odvalds.

Förslag till riktlinjer för dagvatten
•

Med närheten till Robbjänsån bör också dagvattenhanteringen anpassas så att
den inte påverkar Robbjänsån negativt
eller de ekologiska samband som ekosystemen på plats är beroende av.

Förslag till riktlinjer för vatten och avlopp
•

•

Nyetablering av bostäder och verksamheter bör förberedas för separering av
avloppsfraktioner i väntan på att det
allmänna ledningsnätet i framtiden byts
ut och förses med dubbla ledningar.
Området ska anslutas till kommunalt
vatten och avlopp.

2.3.5 Utvecklingsområde 5. – Centrala Klintehamn

I utvecklingsområde 5 – Centrala Klintehamn,
finns hela Klintehamns rika byggnadshistoria
representerad med anor flera hundra år tillbaka i tiden fram till idag. Utvecklingsområdet
omfattas i huvudsak av den västra delen av
Donnersgatan med omgivande bebyggelse,
grönområden och centrala anknytningsgator,
korsningen Norra Kustvägen/Verkstadsgatan,
Cedergrens Mekaniska Verkstad tillsammans
med ”Mejeritomten” och ”gamla biotomten”
samt Coop, Marknadsplatsen och ”parken” vid
Robbjänsån upp till Klintevallen.
I utvecklingsområdet bör åtgärder sträva efter
att bygga vidare på befintliga ekologiska- och
sociala värden och foga samman ett tudelat
centrumområde. Ny bebyggelse av hög arkitektonisk klass kan skapa ett tydligt och tillgängligt
centrumområde som erbjuder ytterligare plats
för boende, verksamheter och möten. Tillsammans men nya användningar av äldre lokaler
bidrar det till att skapa incitament för ökad lokal service, nya arbetsplatser och en stärkt lokal

Förslag till utvecklingsområde 5
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identitet.
I utvecklingsområdet föreslås åtgärder för att
främja för bostäder, handel och centrumändamål tillsammans med utveckling och formaliserande av befintligt parkområde i syfte att lyfta
fram Robbjänsån och därmed också klimatanpassa centrala Klintehamn. Åtgärder som
kräver ny användning av befintliga lokaler bör i
första hand ske genom bygglov, och i undantag
genom planändring. Vid ändrad markanvändning krävs alltid planändring. Hela området är
planlagt men såväl befintliga som tillkommande
byggnader och markområden är i behov av klimatanpassningsåtgärder. Fastigheter som efter
planändring bedöms tåla högre höjder än gällande plan idag medger, är Klinte Strands 1:161
(”gamla Biotomten”) och Klinte Sicklings
1:131 (gamla ICA-affären).
Beroende på om viss omlokalisering går att
genomföra kan antalet bostäder inom centrumområdet öka med mellan 10-60 bostäder.

Områdets förutsättningar och karaktärsdrag
Hela det centrala Klintehamn är planlagt men
det kvarstår fortfarande ett fåtal outnyttjade
byggrätter och oexploaterade fastigheter i de
mest attraktiva centrala delarna på fastigheten
Klinte Strands 1:161, och den s.k. ”Gamla Biotomten”.
Inom utvecklingsområdet centrala Klintehamn
finns ett gatunät och flera byggnader, t.ex.
Donnerska huset och Tullhuset m.fl. som har
anor från 1700-talet. Klintehamns framväxt
som en del i ett regionalt handelsnätverk knutet
till in- och utskeppning av kalk och timmer,
industri, båtvarv och fiske har gett upphov till
en intressant och dynamisk bebyggelsestruktur tydligt präglad av ett ekonomiskt välstånd.
Över tid har funktionsnyttan och behovet av
att tillgodose utrymme för olika verksamheter i
centrala Klintehamn gett upphov till en struktur där såväl bostäder som verksamheter samexisterar. Gaturummet i de centrala delarna av
Klintehamn är därför många gånger varierande
och levande i en tät och behaglig skala som gör
samhället unikt för södra Gotland.
Längs Verkstadsgatan, där Coop, My Way-kiosken, Cedergrens Mekaniska och Kustgrillen
utgör de huvudsakliga dragarna, är handeln
stabil. Men utan något tydligt centrum, och
med ett tudelat tillstånd där två verksamhetsgator vänder sig bort ifrån varandra, kan centrala
Klintehamn upplevas som splittrat.
Under 2018 har nya verksamheter som vilar
mer på besöks- och upplevelsekultur och dessutom kombinerar handel via nätet, etablerats i
lokaler på Donnersgatan som tidigare nyttjats
för helt andra ändamål. Etableringarna av nya
lokala näringar som ser potentialen i de mycket
höga natur- och kulturvärden som finns i Klintehamn och dess omedelbara närhet är positivt
för framtida utveckling.
På Marknadsplatsen beräknas en ny lekplats stå
färdig sommaren 2019. Marknadsplatsen utgör
den huvudsakliga kopplingen mellan Donnersgatan och Verkstadsgatan. Stråket behöver ur
ett socialt perspektiv kontinuerligt utvärderas
och anpassas i syfte att stärka flödet mellan de
två gatorna. Ett genomförande av detaljplanen
för Klinte Strands 1:160 ”Gamla Biotomten”
med verksamhetsytor i bottenvåningarna skulle
sannolikt ha en mycket positiv effekt för denna
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koppling.

Under 2018 har frågan väckts om att undersöka möjligheterna att ytmässigt utöka livsUr ett trafikperspektiv medför det varierade
medelshandeln på fastigheterna Klinte Strands
och ofta småskaliga gaturummet att olika tra9:2 och Strands 1:157. En sådan åtgärd kräver
fikslag tvingas samsas om en begränsad yta
planändring. För verksamheten nödvändiga
med en uppenbar fara för fotgängare och cyparkeringsytor arrenderas i dagsläget av Region
klister. Ofta saknas kantstenstrottoarer och säk- Gotland. Det råder för närvarande en problera övergångar. Se mer: 2.6 Utveckling av Trafik
matik kring områdets parkeringssituation som
och Infrastruktur, Bilaga 3. Trafikräkning Donnersbehöver lösas i planarbetet, i sig en förutsättgatan dec 17 sammanställning
ning för att kunna bevilja bygglov för en utökad verksamhet.
Fastigheterna Klinte Strands 9:1, Klinte Strands
1:150 och del av Klinte Vägmarken 1:1 närmast
Coop är i regional ägo och utgör idag plats
för Klintehamns deltidsbrandkår, hållplats för
kollektivtrafiken och återvinningsstation samt
även ett mindre centralt parkområde med övervägande äldre träd med högre ekologiska och
sociala värden. Användningen av området är i
behov av formalisering då den avsedda användningen är trafikändamål vilket kan härledas till
den gamla järnvägen som lades ner 1960.
Dagvatten
Dagvattenutredningen visar att Donnersgatan
har en lutning västerut medan den huvudsakliga avrinningen i centrala Klintehamn sker till
Robbjänsån.. Anläggningen är i behov av att
klimatanpassas och översvämningssäkras samtidigt som dess ekologiska värden måste stärkas
ytterligare för att uppnå god ekologisk status i
recipienten Klintehamnsviken.
Se mer: 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och
Blå värden och Bilaga 2. Dagvattenutredning för
Program Klintehamn 2030
Vatten och avlopp
Samtliga fastigheter i det centrala Klintehamn
är anslutna till det allmänna vatten- och avloppsnätet.
Medborgardialog
Att återuppväcka en levande stadskärna är den
åtgärd som tydligast efterfrågas i medborgardialogen.
Medborgardialogen visade hur viktig de centrala delarna av Klintehamn är för helhetsintrycket av samhället. Biblioteket längs Kustvägen
är en viktig mötesplats och har såväl höga
kulturvärden likväl som det är en viktig institution med ett högt signalvärde för samhället.
42
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Donnersgatan är både en favoritplats och en
källa till besvikelse. Gatan erbjuder en unik
småstadskänsla men tomma byggnader och butikslokaler med renoveringsbehov ger ett trist
intryck. Dessa bör enligt dialogen göras om för
att passa nya ändamål. Gatan saknar trafiksäkra
övergångar och trottoarer där hastigheten hos
passerande fordon bidrar till dålig tillgänglighet
och otrygga gaturum för fotgängare och cyklister. Dialogen önskar se en vitaliserad Donnersgata. Från Marknadsplatsen, som skulle kunna
fyllas med ytterligare användningar, når man
samtliga delar av centrala Klintehamn. Det
finns parkrum i alla riktningar genom Donnersparken, Ekparken och parken vid busshållplatsen, vilka nyttjas för promenader och rekreation. Fler lekplatser efterfrågas.
Den till Marknadsplatsen angränsande fastigheten ”gamla biotomten”, används som uppställningsplats för tyngre anläggningsfordon och
bör enligt de synpunkter som inkom i dialogen
”städas upp” och maskinerna flyttas ut ur det

centrala samhället till förmån för bostäder och
handel. Fastigheten, med sitt A-läge i utvecklingsområdet har med rätt planering all potential att lyfta Klintehamn. Detsamma gäller även
grannfastigheten ”Sågverkstomten” som huserar Cedergrens Mekaniska Verkstad.
Verkstadsgatan önskas få kantstenstrottoarer
och tydligare parkeringsmöjligheter vid pizzerian. Dialogen önskade även att Klintevallen
restaureras och inramas med en trädplantering.
Närliggande gator anses i behov av lämpliga
trafiklösningar för att skapa ett säkrare gaturum för bland annat skolelever. Se mer: Bilaga 1
Dialog Klintehamn 2030
Förslag till riktlinjer för utveckling
•

•
•

Inom centrala Klintehamn bör ny
användning av lokaler prövas i första
hand via bygglov, i andra hand detaljplaneändring.
Ändrad markanvändning prövas alltid
genom planprocess.
Ny bebyggelse och ny eller ändrad användning bör i första hand utgå ifrån
att tydliggöra rumslighet och lokalisering av service kontra bostäder.
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•

•

•

•

Gällande detaljplan på fastigheten Klinte Strands 1:161 bör genomföras med
eller utan planändring. Efter planändring kan ytterligare bebyggelse på höjden tillåtas för ökad attraktivitet.
Gårdar, friytor och verksamhetsområden inom kvartersmark och allmän
platsmark inom utvecklingsområdet
bör planeras utifrån att undvika rena
gräsytor vilka istället ersätts med en
varsam mångfald av växter och träd.
Syftet är att säkra en klimatanpassad
och ändamålsenlig dagvattenhantering
likväl som att understödja lokala och
övergripande ekologiska nätverk i hela
Klintehamnstrakten.
Busshållplatsen och båda sidorna av
Robbjänsån fram till Klintevallen bör
genom planändring formaliseras som
ett nytt och ändamålsenligt parkområde
där vattendragets ekologiska och sociala
värden likväl dess tekniska egenskaper
lyfts fram. Åtgärden kommer även tillgängliggöra och stärka ån som en del i
Klintehamns identitet.
Hela det nordöstra centrumområdet
bör hanteras i ett sammanhang.

Se mer: 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och
Blå värden
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Förslag till riktlinjer för dagvatten
•

•

Vid etablering av nya bostäder och
verksamheter kommer lokala dagvattenlösningar att krävas för att uppfylla
Region Gotlands vatten- och avloppsplan med tillhörande dagvattenhandbok
och dagvattenstrategi.
Vattendraget Robbjänsån fungerar idag
som centrala Klintehamns primära
dagvattenanläggning utöver habitat för
växter och djur. Åtgärder bör därför
genomföras för att framtidssäkra dagvattenanläggningens användning samtidigt som vattendragets ekologiska och
sociala värden stärks.

Förslag till riktlinjer för vatten och avlopp
•

•

Nyetablering av bostäder och verksamheter bör förberedas för separering av
avloppsfraktioner i väntan på att det
allmänna ledningsnätet i framtiden byts
ut och förses med dubbla ledningar.
Ny bebyggelse inom utvecklingsområdet bör anslutas till kommunalt vatten
och avlopp.

Förslag till riktlinjer för infrastruktur
•

Vid ny exploatering bör planering av
gatunätet i första hand utgå från att
säkra ett gent och tillgängligt gång- och
cykelvägnät före behov av parkering
och angöring via bil.

För åtgärdsförslag gällande gång- och cykelinfrastruktur, gångfartsområde mm i centrala delar av Klintehamn se 2.6 Utveckling av Trafik och
Infrastruktur, 2.6.8-2.6.12 Förbättringar för gång och
cykel i centrala Klintehamn
2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och
Blå värden

Klintehamn är ett samhälle som är sprunget ur
närheten till havet. Ända från förhistorisk tid
har det strategiska läget vid Klintehamnsviken
präglat det framväxande samhället genom fiske
och sedermera industrier knutna till sjöfart och
handel. Lika stark som den industriella närvaron fortfarande är i Klintehamns hamn, lika
tydliga är de svåröverträffade naturupplevelser
i Klintehamns omedelbara närhet, som de
ensliga Karlsöarna, det historiska Varvsholm
eller den vida utblicken från Klinteberget. Det
är Klintehamnstraktens lättillgängliga naturvärden som i ett närmast symbiotiskt förhållande bidragit till att skapa en ort där hamnens
strategiska roll för utskeppning av kalk och trä
medfört ett historiskt välstånd åt Klintehamns
samhälle.

In- och utskeppningen av gods till och från
Klintehamns hamn bedöms så viktig för Gotland och Sverige att hamnen i sig utgör ett
statligt riksintresse. För närvarande råder ett
läge där den industriella betydelsen i hamnen är
stark vilket i sig är positivt för bygden genom
arbetstillfällen som i sin tur skapar ett ekonomiskt incitament för ytterligare satsningar. En
långsiktigt hållbar och positiv utveckling av
Klintehamns samhälle med omnejd kan dock
inte ensidigt utgå ifrån utskeppningsvolymer,
utan måste också baseras på andra möjliga
utvecklingsvägar som t.ex. natur- och upplevelseturism, för vilket Klintehamnstrakten har
mycket goda förutsättningar. Utvecklingen
framöver ska dessutom kunna garantera en
bibehållen eller stärkt förmåga att klara klimatförändringar så att Klintehamn har en lika lång
framtid att vänta som det har förflutet.
Programmets övergripande mål och riktlinjer
ska bidra till att göra Klintehamn till ett långsiktigt hållbart samhälle som förmår bibehålla
och locka nya invånare och besökare. De gröna
och blåa värdena i Klintetraktens omnejd har
stor potential att lyfta och utveckla Klintehamn
som bostadsort. Natur- och strövområden av
mycket hög kvalitet finns alltid nära i Klintehamn tillika hög komfort och samhällsservice.
Sammantaget bidrar detta även till att synliggöra och stärka besökspotentialen för den upplevelsebaserade turismen.
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Under arbetet med programmet har mål och
åtgärdsförslag utarbetats utifrån insamlade synpunkter i medborgardialogen utöver de behov
som identifierats av programmets arbetsgrupp.
Åtgärder knutna till blåa och gröna värden är i
nuläget inte kostnadsberäknade. Ansvaret för
genomförande kan vila på Region Gotland,
Länsstyrelsen eller andra statliga myndigheter,
likväl som på enskilda markägare, föreningar
och verksamhetsutövare. Utvecklade samarbetsformer kommer att krävas för att kunna
genomföra åtgärdsförslagen till fullo.
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Förslag till riktlinjer
•

•
•

•

•

Bebyggelse och verksamhetsytor planeras utifrån antagna riktlinjer och strategier rörande bebyggelseutveckling,
kretslopp, vatten- och avloppshantering
inklusive dagvatten tillsammans med
andra relevanta styrdokument för att
säkra ekologiska och sociala värden.
Exploatering bör alltid sträva efter att
dra nytta av befintliga gröna- och blåa
värden i områdets närhet.
Befintliga lågpunkter inom programområdet bör nyttjas för lokal dagvattenhantering som med lämplig växtlighet
skapar estetiskt tilltalande miljöer som
samtidigt jämnar ut flödestoppar och
hjälper till att rena dagvattnet innan det
når vattendrag och hav.
Vid detaljplaneläggning bör ekosystemtjänstkartläggning vara en del av
planeringsprocessen för att främja ekosystemen i området och för att säkra de
ekosystemtjänster de tillhandahåller.
Nya byggnader, anläggningar och kvarter bör, i så hög mån som möjligt, förses med grönytor som får utgöra dessa
spridningsvägar, via bland annat gårdar,
impedimentsytor, tak och väggar för att
understödja ekosystemen enligt föregående riktlinje och bidra till att minska
det ekologiska fotavtrycket.

•

•

•

Befintliga impediment och gröna luckor i samhället som inte bedöms lämpliga för förtätningsåtgärder föreslås
förses med noga utvalda självunderhållande perenna växter som bidrar till
lokal fördröjning av dagvatten, stödjer
den biologiska mångfalden och samtidigt minskar skötselbehovet i form av
klippning och övrigt underhåll.
Marknadsplatsen och Donnersparken
bör förses med en ändamålsenlig växtlighet som bidrar till att stärka interna
ekologiska samband mellan närliggande
grönområden.
I anslutning till båtklubbens fiskeläge
och impedimentsytan mellan korsningen över väg 140 vid den s.k. ”Sillgrisslan” kan en allmän mötes- /rastplats
anläggas med t.ex. toalett och/eller
uppställningsplats för husbilar. Från
platsen kan sedan anslutas en övergång
över Robbjänsåns mynning till det föreslagna rekreationsstråket längs Klintehamnsviken. Marken är belägen på en
gammal tipp och är därför i behov av
sanering. Programmet föreslår ett försök med plantering av lämpliga växter
med sanerande egenskaper.

Illustration över ekologiskt nätverk
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2.4.1 Klinteberget

2.4.2 Robbjänsån

Vattendraget Robbjänsån fungerar idag som
centrala Klintehamns primära dagvattenanläggning men är i behov av att klimatanpassas
och översvämningssäkras samtidigt som dess
ekologiska värden måste stärkas ytterligare för
att uppnå god ekologisk status i recipienten
Klintehamnsviken.
Förslag till riktlinjer
•

Klinteberget är ett av de viktiga rekreationsområdena inom programområdet. Här finns
förutom möjlighet till vila och återhämtning, även ett rikt system av skogsvägar,
stigar och markerade kilometerspår för
promenader, joggingturer, skidåkning och
ridning. Platsen används flitigt av närboende men är också ett populärt utflyktsmål
för gotlänningar. På utkiksplatsen ordnas
sedan lång tid tillbaka Valborgsmässobål
och Midsommarfirande, och på senare år
även yoga och andra aktiviteter. Föreningen
Klintebergets Framtid ansvarar för all skötsel
av området. Marken ägs av Klinte sockens
Skifteslag sedan 1867.
Förslag till riktlinje:
•

Området bör undantas från exploatering.

•

•

•
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Busshållplatsen och båda sidorna av
Robbjänsån fram till Klintevallen bör
genom planändring formaliseras som
ett nytt och ändamålsenligt parkområde
där vattendragets ekologiska och sociala
värden, likväl dess tekniska egenskaper
lyfts fram.
På impedimentsmarken på den östra
sidan om ån föreslås att vattendraget
ges en ny utformning genom ekologisk
restaurering i form av meandring dvs
en återgång till åns naturliga slingrande
dragning samt att lämplig låglänt yta
görs om till en mindre dagvattendamm.
Åtgärden medför att vattendraget kommer kunna hantera fluktuerande flöden
och flödestoppar vilket tillsammans
med en estetiskt tilltalande utformning
stärker åns roll som habitat och källa till
ekosystemtjänster.
Programmet identifierar ett antal platser där gata möter Robbjänsån på olika
sätt och där åtgärder kan genomföras
för att bättre tillgängliggöra vattendraget och stärka ån som en del av Klintehamns identitet. Åtgärderna ska genomföras med hänsyn till livsmiljökrav
hos förekommande skyddsvärda arter
(havsöring och flodnejonöga).
Möjligheten att till fots eller med cykel
följa Robbjänsåns dragning till/från
utloppet i Klintehamnsviken upp till
centrala Klintehamn och vidare bör
stärkas, i den mån tillträde till åns dragning så tillåter. Gång- och cykelstråk i
anslutning till ån kan förses med exempelvis bänkar och enhetlig skyltning i
lämpliga lägen.

Att belysa Robbjänsån ger nya upplevelser
Att tillgängliggöra Robbjänsån kan även bidra till
pedagogisk användning för skola och förskola i Klintehamn

Illustration över hur ett synliggörande av Robbjänsån
kan bidra med kvaliteter till bebyggelsemiljön.
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Illustration av möjlig utveckling vid idrottsplatsen
Robbjänsån bidrar med ekosystemtjänster så
som temperatursänkning, dagvattenhantering,
luftrening och biologisk mångfald.
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2.4.3 Utveckling av rekreationsstråk

Grönstrukturen spelar en central roll för människors hälsa och välbefinnande. I en hållbar
fysisk struktur ska gröna rekreationsområden
finnas nära människor och samtidigt vara lätta
att nå, helst inom gångavstånd. De behöver
också kunna erbjuda en variation av karaktärer,
aktiviteter och funktioner och vara av god kvalitet. Barns tillgång till grönområden är särskilt
viktigt. En utveckling av Klintehamn måste
därför också hitta lösningar för att stärka kopplingen till hav och natur. Flera av de åtgärdsförslag för trafik och infrastruktur som föreslås i
programmet stärker också tillgängligheten till
rekreationsstråk. Se mer: 2.6 Utveckling av Trafik
och Infrastruktur.
Förslag till riktlinjer:
•

•

•

Nya och befintliga vandringsstråk med
övergångar över Klintehamnsviken,
Sandbovikens inlopp och Varbosån bör
iordningsställas och förbättras för att
ytterligare tillgängliggöra Varvsholm
och Vivesholm.
Ett synliggörande och uppgradering
av berörda delar av kustvandringsleden
Klintehamn-Fröjel-Eksta, Pilgrimsleden på Klinteberget och Rannarveleden
(elljusspåret) bör genomföras. Det
tillgängliggör Klintehamnstraktens fantastiska naturförutsättningar ytterligare
vilket torde stärka besöksindustrins förutsättningar.
Strandängar inom programområdet bör
röjas för att förbättra tillgängligheten,
bibehålla havsutsikt och rika naturupplevelser.

Klintehamnsviken
Klintehamnsviken är den närmaste kontakten
med havet i de centrala delarna av Klintehamn.
Tillgängligheten till viken och kustavsnittet
behöver förbättras. Detta skulle även bättre
binda samman de publika delarna på hamnen
med Varvsholms rekreationsområde. Klintehamnsviken med sitt rika fågelliv är en viktig
del av samhällets historia och nära sammanlänkad med de marina strandängarna på Varvsholm.
Förslag till riktlinjer
•

För att tillgänggöra Klintehamnsvikens
inre delar och stärka kontakten med
havet bör en form av promenadstråk
längs med viken anläggas. En möjlig
anläggning skulle kunna vara en träkonstruktion som illustreras nedan.

En träkonstruktion stärker anknytningen till
Klintehamnsviken året om
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Varvsholmsbron
Bron över till Varvsholm förbinder samhället
med naturen och besöksnäringarna på halvön.
Bron bör genomgå mindre underhållsåtgärder
för att även i framtiden kännas trygg och säker.
Se mer: 2.4.7 Utvecklingsområde 7. Besöksnäring
Varvsholm
Förslag till riktlinjer
•

Bron mellan norra delen av hamnen
och Varvsholm bör genomgå mindre
underhållsåtgärder för att minska risken
för olyckor.

2.4.4 Paddelled och Kanal

För att stärka inriktningen på upplevelsebaserad turism och friluftsliv inom programområdet, och för att tillgängliggöra de blåa värdena
som finns i Klintehamn, föreslås en kajak/kanot- och SUP-led (Stand Up Padelboard) som
förbinder kuststräckan Klintehamns hamn,
Varvsholm, Björklunda och Tofta Södra. Ett
anläggande av en grävd kanal mellan Sandboviken och badplatsen Sandviken skulle sannolikt
stärka ekologiska värden i Sandboviken såväl
som förlänga föreslagen padelled. Detta var en
utvecklingsidé som tillkom under den tidiga
dialogen.
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En paddelled regleras inte inom plan- och
bygglagen men det kan uppstå behov av anläggande av bryggor eller andra anläggningar för
att möjliggöra exempelvis uthyrning av kanoter.
Region Gotland ställer sig positiv till att möjliggöra nödvändiga anläggningar för att utveckla
denna typ av turism och friluftsliv.
2.4.5 Hamnen och Karlsöarna

Från norra piren nås naturreservaten Karlsöarna. Utvecklade förutsättningar på piren genom
t.ex. fler ställplatser för husbilar, utökad småbåtshamn, fler fiskebodar, vindskydd m.m. stärker pirens och Klintehamns attraktionskraft.
Fiskebodar och båtplatser kan vara knutna till
föreslagna utvecklingsområden för bostäder
vilket stärker bostädernas koppling till havet.
Under arbetet med programmet har flera olika sätt att utöka småbåtshamnen undersökts.
För närvarande är det svårt att hitta utrymme i
hamnen för fler båtplatser för fritidsbåtar. Detta kan dock vara möjligt i framtiden och behöver närmare undersökas i dialog med exempelvis Karlsötrafiken och Region Gotland. Se mer:
2.6.14 Utveckling av Norra piren, 2.5.1 Utvecklingsområde 8. Hamn, Industri och besöksnäring

2.4.6 Utredningsområde 6. – Bostäder vid Varbosåns mynning?

Planprogrammet föreslår att det för område 6,
vid Varboåns mynning nära infarten till Varvsholm, görs en djupare utredning av möjligheterna att tillskapa bostäder. Åtgärder ska föregås av en miljökonsekvensbeskrivning inklusive
naturvärdesinventering över befintliga värden
och ekologiska samspel med närområdet. Planprogrammet förordar att målsättningen bör
vara att bebyggelsen ska utformas på sådant
vis att den bibehåller och främjar de ekosystem
som finns på platsen, något som kräver en för
Gotland och Sverige, exceptionell kompetens i
förmågan att sammanföra arkitektur med biologiska värden och behov.
Områdets förutsättningar och karaktärsdrag
Det utpekade området ligger längs Varboåns
mynning, precis i gränslandet till Varvsholm, på
gränsen mellan Sanda och Klinte socken. Det
föreslagna utredningsområdet är inte tidigare
planlagt. Området angränsar till fem bostadsfastigheter längs med den gamla dragningen av
Klintevägen.

Utredningsområdet skulle kunna angöras från
två håll, i norr och söder via väg 140 och via
”Varvsholmsvägen”. Området utgörs av tre
stycken skiften av fastigheten Sanda Hemmungs 1:8. Själva ån omfattas av samfälligheten
Sanda S:9. Även fastigheten Sanda Hemmungs
1:67 och Sanda Stenhuse 1:13 berörs.
Angöringsvägen till turistområdena Snäckan
och Pensionat Warfsholm från väg 140 går
rakt igenom det föreslagna utredningsområdet.
Varvsholmsområdet har mycket höga naturvärden och omfattas av riksintresse för naturvård.
Inom området finns värdefulla naturtyper av
typen vattendrag och laguner som skyddas i habitatdirektivet och utgör också lekplats för olika
fiskarter. Inom området finns också våtmark av
typen marina strandängar med höga naturvärden. Området omfattas delvis av strandskydd
och Naturreservat Gotlandskusten. Region
Gotlands kulturmiljöprogram pekar ut området
som värdefullt kultur- och odlingslandskap.
Inom eller norr om området finns sannolikt en
medeltida hamnplats som ej undersöks. Hela
Varvsholm är utpekat riksintresse för naturmiljövården. Se mer 5. Riksintressen inom programområdet.

Förslag till utredningsområde 6.
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Invid södra infarten till utredningsområdet
finns registrerade markföroreningar. Se mer:
3.1 Förorenad mark
Dagvatten
Av dagvattenutredning framgår att marknivån
ligger under 2 meter i förhållande till havsnivån, vilket innebär en förhöjd översvämningsrisk. Det är ett kommunalt ansvar att ordna
en samhällsplanering som inte medför bebyggelse på olämpliga platser. Olämpligt placerad
bebyggelse kan leda till att Region Gotland i
framtiden blir ekonomiskt ersättningsskyldigt.
Nu gällande översiktsplan, Bygg Gotland 2025,
anger att ny etablering inte ska tillåtas på marknivåer under två meter. Förhöjda havsnivåer
som en följd av klimatförändringar kan leda
till risker för människors hälsa och säkerhet
genom olyckor och erosion som en följd av
översvämningar. Se mer: 4. Risk och sårbarhet
och Bilaga 2 Dagvattenhantering för Program
Klintehamn 2030
Vatten och avlopp
Området kan vid behov sannolikt ansluta till
det allmänna vatten- och avloppsnätet. I området kan andra VA-lösningar vara tänkbara, förutsatt att en god säkerhet för människor, miljö
och hälsa kan säkras.
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Medborgardialog
I medborgardialogen framkom tydligt hur vital
tillgången till Varvsholm är för Klintehamnsborna. Halvön medger en lättillgänglig plats
för naturstudier, rekreation, bad och umgänge.
Dialogen visade också på önskemål om nya
sätt att uppleva Varvsholm och Vivesholm via
natursköna vandrings- och paddelleder runt
halvöarna och in och runt Klintehamns- och
Sandboviken.
Se mer: Bilaga 1 Dialog Klintehamn 2030
Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
Programmet förordar att målsättningen bör
vara att bebyggelsen ska utformas på sådant
vis att den bibehåller och främjar de ekosystem som finns på platsen, något som kräver
en för Gotland och Sverige, exceptionell kompetens i förmågan att sammanföra biologiska
värden och behov med arkitektoniska uttryck.
En exploatering skulle kunna innebära en påverkan på våtmarken med tillhörande värden
och funktioner. Den mer exakta påverkan och
lämpligheten i detta behöver utredas i en miljökonsekvensbeskrivning. Kommer man fram till
att det är lämpligt, men att höga naturvärden
och/eller andra viktiga ekosystemtjänster går
förlorade, bör utredning om kompensationsåtgärder göras.

Region Gotland ser potentialen i att ett projekt
av denna typ kan bidra till att Varvsholm blir
ett nationellt, kanske internationellt, landmärke
avseende ekologiskt byggande. Projektet skulle
sätta Gotland på kartan som en föregångare
inom hållbart byggande och sannolikt även
medföra en lokal kunskapsspridning bland exploatörer och byggindustri. Inspiration skulle
kunna hittas inom några skolor, som till exempel regenerative design, biomimik och biofil
design.
•
•

I det fall som utredning visar att exploatering är möjlig bör detta ske via
detaljplaneläggning.
Programmet förordar att målsättningen
bör vara att eventuell bebyggelse ska
utformas på sådant vis att den bibehåller och främjar de ekosystem som
finns på platsen, något som kräver en
för Gotland och Sverige, exceptionell
kompetens i förmågan att sammanföra
biologiska värden och behov med arkitektoniska uttryck.

•

•

•

Om exploatering anses lämplig, men att
höga naturvärden och/eller andra viktiga ekosystemtjänster går förlorade, bör
utredning om kompensationsåtgärder
göras.
I den mån en exploatering för bostäder bedöms möjlig, krävs att projektet
genomsyras av synnerligen hög ambitionsnivå avseende ekologiskt byggande, vars motsvarighet helt saknas på
Gotland och är sällsynt i Sverige idag.
Typologier bör väljas helt utifrån vad
utredningar visar är lämpligt.

Se mer: 2.3 Utveckling av fler bostäder i Klintehamn
och 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och Blå
värden
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Förslag till riktlinjer för dagvatten och låga
marknivåer
Den låga marknivån riskerar att medföra att
bebyggelse och omgivning drabbas av konsekvenserna av klimatpåverkan i form av höjda
vattennivåer som kan medföra risk för människors hälsa och säkerhet samt skada på privat
egendom och innebära att Region Gotland blir
ersättningsskyldigt i egenskap av ansvarig myndighet för att uppnå en ändamålsenlig användning av mark och vatten.
•

Programmet föreslår att området
genomgår en utredning av markens
lämplighet för bostäder med hänsyn till
två-meterskurvan och områdets naturvärden.

Förslag till riktlinjer för att stärka rekreationsstråk
•

•

•

Bebyggelse inom utredningsområdet kan länka samman befintliga och
nya rekreationsstråk via bron över till
Varvsholm och i förlängningen även
Vivesholm och Sandboviken vidare
tillbaka till Klintehamnsviken.
En eller flera övergångar över Varbosåns mynning i Sandboviken kan
medföra möjligheten att till fots röra
sig runt hela Sandboviken och Klintehamnsviken i en obruten sträcka. För
att inte påverka det rika djur- och fågellivet förordas naturstigar.
En grävd kanal vid Vivesholms anslutning till fastlandet möjliggör för nya
kopplingar till Björklunda.

Se mer: 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och
Blå värden
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2.4.7 Utvecklingsområde 7. – Besöksnäring
Varvsholm

Utvecklingsområdet omfattar utvalda delar av
halvön Varvsholm, där sekelskiftespensionatet
Villa Wöhler, i dagligt tal Pensionat Warfsholm,
och stug- och campinganläggningen Snäckan
ligger. Området föreslås för utveckling av sina
respektive turistiska ändamål. Ny bebyggelse
ska uppföras i samklang med de gröna och blåa
värden som gör Varvsholm unikt. Bebyggelse
avsedd för turistiska ändamål ska vid behov
alltid föregås av en grundlig naturvärdesinventering och när så krävs även en miljökonsekvensbedömning. Programområdet kräver
bestämmelser som syftar till att klimatanpassa
nya byggnader och eventuella allmänna ytor då
markförhållanden och naturvärden ur bebyggelsesynpunkt är mycket ogynnsamma.
I den händelse en miljökonsekvensbeskrivning
och övriga adekvata utredningar visar att ny
bebyggelse kan vara möjlig inom utvecklingsområdet ska projektet genomsyras av synnerligen hög ambitionsnivå avseende ekologiskt
byggande. Programmet förordar att målsättningen bör vara att bebyggelsen ska utformas
på sådant vis att den bibehåller och främjar de
ekosystem som finns på platsen, något som
kräver en exceptionell kompetens i förmågan

att sammanföra biologiska värden och behov
med arkitektoniska uttryck.
Områdets förutsättningar och karaktärsdrag
Varvsholm är en halvö bestående av fem stycken fastigheter vilka alla är i enskild ägo. Halvön
har ingen bebyggelse förutom de två turistanläggningarna. Inget av bebyggelseområdena är
tidigare planlagda. Till halvön kommer man via
en privat väg från länsväg 140 och till fots via
en gångbro från Klintehamns hamn.
På Varvsholm har det bedrivits skogsbruk och
kalkbränning sedan åtminstone medeltid. Villa
Wöhler anlades kring sekelskiftet som pensionat ämnat för en gryende besöksindustri för
en natur- och jaktintresserad överklass som
såg rekreationsmöjligheterna i den natursköna
Klintehamnstrakten och på Karlsöarna. Sedan
2018 drivs Pensionat Warfsholm som en hotell- och turistanläggning med café, restaurang,
konserter m.m. Snäckans stug- och campinganläggning startades av Missionsförbundet
sent 1960-tal och drivs nu av Equmeniakyrkan
Gotland. Anläggningen erbjuder förutom café
bland annat lägerverksamhet för konfirmander
och övriga.

Förslag till utvecklingsområde 7
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Som mötesplats har Varvsholm en särställning
i det kollektiva medvetandet hos Klintehamnsborna. Den lättillgängliga och natursköna
kulturmiljön har för generationer Klintebor
utgjort en plats för rekreation och bad och
erbjudit en länk mellan nu- och dåtid. På både
gott och ont är utvecklingen för Varvsholm
nära förknippad med ortens självbild.
Turism och besöksnäring kan utgöra en ”motor” för den positiva utveckling mot den naturoch kulturupplevelseturism som efterfrågas i
medborgardialogen. Turistverksamheterna på
Varvsholm har potential att starkt bidra till att
förverkliga stora delar av planprogrammets
förslag. Önskemål finns att i framtiden ytterligare utveckla hotell- och turistanläggningarna
på halvön men också att anlägga någon form
av bostäder.
Naturvärdena inom utvecklingsområdet är
mycket höga. I stort sett all bebyggelse kring
pensionatet omfattas av strandskydd och naturreservat Gotlandskusten. Hela halvön utgör
riksintresse för naturvård. Även Regionens kulturmiljöprogram pekar ut halvön som ett kul-
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turhistoriskt viktigt odlings- och kulturlandskap
präglat av mycket lång kontinuerlig mänsklig
närvaro. Inom området finns utpekade våtmarker genom marina strandängar och ett stort
antal hotade arter och livsmiljöer som skyddas
av artskyddsförordningen och habitatdirektivet.
Gällande översiktsplan anger att våtmarker inte
ska exploateras då det kräver dränering. Åtgärder som rör markavvattning kräver tillstånd
och dispens från Länsstyrelsen. Restaurering
och skötsel av befintliga våtmarker kan därifrån
också beviljas ersättning. Se mer: 7.8 Naturvärden
Dagvatten
Av dagvattenutredning framgår att marknivån
ligger under 2 meter i förhållande till havsnivån, vilket innebär en förhöjd översvämningsrisk. Det är ett kommunalt ansvar att ordna
en samhällsplanering som inte medför bebyggelse på olämpliga platser. Olämpligt placerad
bebyggelse kan leda till att Region Gotland i
framtiden blir ekonomiskt ersättningsskyldig.
Nu gällande översiktsplan, Bygg Gotland 2025
anger att ny etablering av bostäder inte ska til�-

låtas på marknivåer under två meter. Förhöjda
havsnivåer som en följd av klimatförändringar
kan leda till risker för människors hälsa och
säkerhet genom olyckor och erosion som en
följd av översvämningar. De höjda nivåerna
kan orsaka att markens stabilitet försämras och
orsakar att byggnader sätter sig eller i värsta fall
rasar. Höjda ytvattennivåer riskerar också att
tränga in byggnader och orsaka fuktskador och
mögelangrepp. Se mer: Bilaga 2. Dagvattenutredning för Program Klintehamn 2030
Vatten och avlopp
De befintliga anläggningarna är anslutna till
kommunalt vatten och avlopp hela vägen fram
till anläggningen via en pumpstation belägen
vid den gamla campingen, vid infarten till
halvön. Vatten till pumpstationen leds från det
allmänna ledningsnätet under kanalen och väg
140.
Vattenledningsnätet fram till pumpstationen
och vidare ända fram till hotell- och turistanläggningen har dimensioner som sannolikt
kräver att ledningarna behöver bytas ut om
verksamheten på pensionatet utökas. Eventu-

ella renoveringsåtgärder kan utredas i samband
med planläggning.
Medborgardialog
I medborgardialogen framkom tydligt hur vital
tillgången till Varvsholm är för Klintehamnsborna. Halvön medger en lättillgänglig plats för
naturstudier, rekreation, bad och umgänge. Det
är som turistanläggning pensionat Warfsholm
blivit känt, men det är som brygga över generationer Klintehamnsbor sekelskiftesvillan och
dess vackra natur- och kulturmiljö etsat sig in i
det kollektiva medvetandet. Dialogen önskade
åter sin mötesplats för majbrasor, skolavslutningar, konserter m.m.
Vid tiden för dialogen var turistanläggningen
Warfsholm i privat ägo vilka valt att begränsa
tillträdet till halvön. Under 2018 bytte anläggningen ägare. De nya ägarna har sedan dess
renoverat och återställt pensionatet och anläggningen till det skick som Klintehamnsborna
hoppats på.
Bron till Varvsholm från Hamnens norra pir
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som är närmaste vägen över har behov av att
rustas upp. Dialogen visar att bron har en viktig sammanlänkande effekt. Bron anlades med
bidrag från det lokala näringslivet. Ägarförhållandet och ansvaret för bron är oklart.
Dialogen visade också på önskemål om nya
sätt att uppleva Varvsholm och Vivesholm via
natursköna vandrings- och paddelleder runt
halvöarna och in och runt Klintehamns- och
Sandboviken.
Naturreservatet Vivesholm erbjuder fågelskådning och Kite-surf och föreslogs kunna nås via
en ny bro över från Varvsholm. Dialogen efterfrågade också en återuppbyggnad av ett numer
rivet fågeltorn för att från Varvsholm kunna
beskåda fågelskådespelet.
Även turist- och campinganläggningen Snäckan
som funnits på Varvsholm sedan 1967 är en
plats att vara rädd om. Stranden och miljöerna vid Snäckan är omtyckta mötesplatser och
utgör ett populärt rekreationsstråk som också
erbjuder badmöjligheter. Dialogen lyfter förslag
om att tillgängliggöra naturmarkerna norr om
Snäckan genom spänger/naturstigar.
Se mer: Bilaga 1. Dialog Klintehamn 2030
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Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse för
turismändamål
•

•
•

•

•
•

I direkt anslutning till den befintliga
turistiska bebyggelsen på de bägge anläggningarna kan ny bebyggelse avsedd
för turiständamål kunna uppföras om
en god helhetsverkan uppnås.
Ny bebyggelse bör uppföras i samklang
med de gröna och blåa värden som gör
Varvsholm unikt.
Ny bebyggelse bör vid behov alltid
föregås av en grundlig naturvärdesinventering och när så krävs även en miljökonsekvensbedömning.
För övriga ytor inom utvecklingsområdet ska exploatering alltid föregås av en
grundlig miljökonsekvensbedömning
av markens lämplighet med hänsyn till
tvåmeterskurvan och områdets höga
naturvärden.
I det fall som utredning visar att exploatering är möjlig bör en reglering ske
via detaljplan.
Typologier bör väljas helt utifrån vad
utredning visar är lämpligt.

Förslag till riktlinjer för dagvatten
•

•

Programområdet kräver bestämmelser
som syftar till att klimatanpassa nya
byggnader och eventuella allmänna ytor
då markförhållanden och naturvärden ur bebyggelsesynpunkt är mycket
ogynnsamma. Region Gotland riskerar
att bli ersättningsskyldigt vid olämplig
exploatering ur klimatanpassningssynpunkt.
Region Gotlands riktlinjer rörande
kretslopp, VA- och dagvattenhantering
och liknande styrdokument bör användas i planeringen av ny bebyggelse.

Förslag till riktlinjer för vatten och avlopp
•

•

•

I samband med renovering och utökning av ledningsdimensioner föreslås
att de båda anläggningarna går samman
och även utökar ledningsnätet de sista
300 meterna fram till Snäckan.
Vis nyetablering av bebyggelse och
verksamheter bör förberedas för separering av avloppsfraktioner i väntan på
att det allmänna ledningsnätet i framtiden byts ut och förses med dubbla
ledningar.
Vid nyetablering av bebyggelse och
verksamheter kommer lokala dagvattenlösningar att krävas för att uppfylla
Region Gotlands vatten- och avloppsplan med tillhörande dagvattenhandbok
och dagvattenstrategi.

Program Klintehamn 2030 SAMRÅDSFÖRSLAG 61

Förslag till riktlinjer för att stärka rekreationsstråk
De gröna och blå värdena på Varvsholm, Vivesholm och i Sandboviken kan bli en viktig
faktor för den inriktning på ekoturism som efterfrågats i medborgardialogen för Klintehamn
2030.

•

•

Se mer: 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna
och Blå värden, 2.1.2 Mål 2 Lyft upp och belys
Klintehamns blåa och gröna värden
•
•
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Bron över till Varvsholm bör genomgå
mindre underhållsåtgärder för att även i
framtiden kännas trygg och säker.
Ett promenadstråk bör anläggas längs
den inre delen av Klintehamnsviken
som kan länka samman befintliga och
nya rekreationsstråk via bron över till
Varvsholm och i förlängningen även
Vivesholm och Sandboviken vidare
tillbaka till Klintehamnsviken. För att
inte påverka det rika djur- och fågellivet
förordas naturstigar. En naturstig är
inte tillgänglighetsanpassad utan utgår
från naturens villkor.
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•

Ett tillgängliggörande av naturreservatet på Vivesholm med sitt rika
fågelliv och internationellt erkända
Kite-surfförhållanden via en bro från
Varvsholm bedöms kunna bli en stor
tillgång för besöksnäringen i Klintehamn.
En eller flera övergångar över Varbosåns mynning i Sandboviken kan
medföra möjligheten att till fots röra
sig runt hela Sandboviken och Klintehamnsviken i en obruten sträcka.
Genom en SUP- (Stand Up Padelboard) och kajakled kan kuststräckan
Klintehamns hamn, Varvsholm, Björklunda och Tofta Södra förbindas vilket
stärker inriktningen på upplevelseturism.

Se mer: 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och
Blå värden

2.5 Utveckling av industri och verksamheter

Programområdet har goda försättningar att
vidareutveckla industri och verksamheter. Ytor
för mer miljöstörande verksamheter finns i utvecklingsområde 8, 9 och 10. Det finns också
stor potential att utveckla hållbar energiförsörjning inom området, vilket ibland kan vara
behov av mark som inte ligger i direkt anslutning till bostadsbebyggelse. Det finns pågående
diskussioner och projekt som strävar åt att
Klintehamn kan bli självförsörjande på energi.
Redan idag finns vindkraftverk och förädling
av skogsprodukter i form av pelletstillverkning
som bidrar till hållbar energiförsörjning. Inom
snar framtid även möjlighet att röta avfall till
biogas. Att tillhandahålla lämplig mark för industriändamål är viktigt för näringslivsutvecklingen på Gotland. Närheten till godshamnen
gör läget också attraktivt för etablering av nya
verksamheter och kan innebära nya arbetstillfällen till Klintetrakten.

2.5.1 Utvecklingsområde 8.– Hamn, Industri-och
Besöksnäring

Programmet föreslår att för hela Klintehamns
aktiva hamnområde, vilken utgör riksintresse
för hamnverksamhet och farled, och vars roll
för Klintehamn och Gotland fortsatt är väldigt
stor, beslutas om ny planläggning för att säkra
pågående och ny markanvändning. Avgränsningen för hamnområdet utgörs av området
väster om Lamellvägen och Hamnvägen inklusive norra piren och den del av hamnområdet
som leder fram till piren d.v.s. den s.k. ”grisslan”, Båtklubben och Klintehamns fiskeläge
samt övergången till Varvsholm.
Vid norra piren med övriga publika delar föreslås åtgärder som tillgängliggör hela området
som mötesplats och förstärker kopplingen till
Klintehamns samhälle. Utvecklingen ska ske på
sådant vis att verksamheter på den norra piren
kan verka och fungera jämte industriverksamheten i det övriga hamnområdet.

Förslag till utvecklingsområde 8
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Områdets förutsättningar och karaktärsdrag
Området består av fyra stycken fastigheter.
Klinte Strands 10:3 är i privat ägo medan resterande Strands 9:3 och Lanthamnen 1:1 och 1:2
ägs av Region Gotland. Hamnområdet är bara
till delar planlagt. De yttre sydvästra delarna
som innehåller delar av hamnverksamheten
är idag utanför detaljplan. Delar av industrin
ligger också på mark som enligt gällande detaljplan är parkmark.
Norra piren nås via Hamnvägen som ansluter
till länsväg 140 vid korsningen till Verkstadsgatan. Norr om Hamnvägen finns ett äldre
fiskeläge och båtuppställningsplats. Den norra
piren är ett välbesökt besöksmål för både gotlänningar och turister som ska ta färjan vidare
till Karlsöarna eller besöka Hamncaféet, småbåtshamnen. bastun och fiskehamnen. Verksamheter som bidrar till ett folkliv på piren året
runt och som skapar ett behov av såväl parkeringsytor som allmänna toaletter. Från hamnen
finns en gångbro över till Varvsholm. Övriga
besöksmål som delvis utgår ifrån norra piren är
bland annat pensionat Warfsholm och Snäckan.
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I den aktiva delen av hamnområdet bedrivs
framför allt utskeppning av råvara från kalkoch träindustri samt ut- och inskeppning av
spannmål och gödning. Här finns en stuveriverksamhet och en lotsbåtsplats för Sjöfartverkets lotsverksamhet. Hamnen används också
för transport av specialgods, såsom vindkraftverk. Hamnen har nyligen muddrats vilket til�låter mer djupgående fartyg och utökar på så
vis hamnens potential. Hamnverksamheten är
mycket viktig för Gotland och Klintetrakten.
Det strategiska läget vid Klintehamnsviken
har sedan mycket lång tid tillbaka präglat det
framväxande samhället genom fiske och sedermera industrier knutna till sjöfart och handel.
Samhällets historiska relativa välstånd är knutet
till hamnen både som arbetsplats och som port
till omvärlden. Den industriella närvaron är
fortsatt väldigt viktig och hamnen omfattas av
riksintresse enligt 3 kap. 8§ Miljöbalken. För
tillfället pågår en precisering av riksintresset
hamnindustrin på Gotland. Hamnens läge i
bebyggelsestrukturen och landskapet medför
att den stänger av delar av kustlinjen för allmänheten. Utbredningen präglar kraftig synupplevelsen av kustlinjen både norr och söker
om hamnområdet. Tidigare kunde både Lilla
och Stora Karlsö skådas från norra piren vilket sedan anläggandet av den yttre armen inte
längre är möjligt.

Utöver riksintresset för hamnen, omfattas området också av riksintresse för totalförsvaret –
höga objekt, influensområde luftrum och område med särskilt behov av hinderfrihet samt
riksintresse för rörligt friluftsliv. I anslutning till
hamnens riksintresse ingår också riksintresse
för farleden in och ut i hamnen. Se mer: 5. Riksintressen inom programområdet
Ett planuppdrag från år 2000 finns, dock omfattas inte hela hamnens nuvarande utbredning
i det uppdraget.
Dagvatten
Dagvattenutredningen visar att Hamnområdet
inklusive norra piren är relativt förskonat från
översvämningsrisk om man bortser ifrån området närmast den avvattningsdamm som finns
på Klinte Strands 10:3. Dagvatten från industriområdet samt intilliggande bebyggelse leds via
dagvattenledningar till Östersjön som är recipient. Förändrade klimatförutsättningar kommer innebära ökad och mer intensiv nederbörd
vilket ökar risken för urlakning av skadliga
ämnen från främst kalk- och träindustrin. Region Gotland har ett ansvar att minska mängden
miljöskadliga ämnen i vattenförekomster för
att nå upp till antagna nationella och lokala
miljömål. Se mer: Bilaga 2. Dagvattenutredning
för Program Klintehamn 2030 och 3.3 Miljökvalitetsnormer för vatten

Oavsett om hamnområdet beslutas för planläggning bör klimatanpassningsåtgärder, utifrån
Region Gotlands VA-plan inklusive dagvattenhandbok tillsammans med övriga relevanta
planeringsunderlag, införlivas i hamnområdets
gestaltning för att motverka att skadliga ämnen når Östersjön. Se mer: 2.4 Utveckling av
Klintehamns Gröna och Blå värden och 4. Risk och
sårbarhet
Vatten och avlopp
Samtliga fastigheter är anslutna till det allmänna
vatten- och avloppsnätet.
Medborgardialog
I medborgardialogen har det framkommit
ett önskemål att tillgängliggöra hamnen för
allmänheten. Idag upplevs området som otillgängligt då möjligheten att trafiksäkert ta sig
över väg 140 och vidare ut till hamnen är små
för fotgängare och cyklister. Önskemål finns
också om stråk/trädäck längs kustlinjen närmast väg 140, för tillskapa en runda via bron,
ut på Varvsholm och vidare ner längs kustlinjen tillbaka till korsningen väg 140/Verkstadsgatan/Hamnvägen.
Se mer: Bilaga 1. Dialog Klintehamn 2030
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Förslag till riktlinjer för utveckling
•

•

•

Industrin och de hamnrelaterade
verksamheterna bör regleras genom
planläggning för att definiera hur och
till vilken grad hamnindustrin i framtiden ska kunna bedrivas och växa om
programmet i övrigt genomförs enligt
intentioner. Fler boende i närområdet
och en växande turistnäring och hotellverksamhet på Varvsholm är funktioner
som är känsliga för den miljöpåverkan
som industrier kan ha.
Programmet föreslår att befintligt planuppdrag avskrivs utifrån förändrade
planeringsförutsättningar och att ett
nytt planuppdrag ges utifrån planprogrammets intentioner.
En utbyggnad av infrastrukturen främst
i form av gång- och cykelvägnät i enlighet med programmets förslag bör
genomföras. Se mer: 2.6 Utveckling av
Trafik och Infrastruktur

•

•

Se mer: 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och
Blå värden
Förslag till riktlinjer för dagvatten
•
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I anslutning till båtklubbens fiskeläge
och impedimentsytan mellan korsningen över väg 140 vid den s.k. ”sillgrisslan” kan en allmän mötes- /rastplats
anläggas med t.ex. toalett och/eller
uppställningsplats för husbilar.
Från platsen kan sedan anslutas en
övergång över Robbjänsåns mynning
till det föreslagna rekreationsstråket
längs Klintehamnsviken. Det ekologiska nätverket där Donnersparken ingår
kan förslagsvis förlängas hit för att omprogrammera platsen och göra den mer
estetiskt tilltalande. Marken är belägen
på en gammal tipp och är i behov av
sanering. Programmet föreslår ett försök med plantering av lämpliga växter
med sanerande egenskaper.

En planläggning av hamnområdet bör
hantera behovet av klimatanpassningsåtgärder.

2.5.2 Utvecklingsområde 9 – Klintebys

Den storskaliga livsmedelsindustri som bedrivs inom utvecklingsområde 9 är en mycket
viktig verksamhet för Klintetrakten. Bolaget
Foodmark Sweden AB förädlar gotländska
jordbruksprodukter för vidare export till övriga Sverige och Norden. Industrin bidrar med
arbetstillfällen och rörelser in- och ut till samhället, genom arbetspendling och leveranser
av grönsaker och andra grödor samtidigt som
verksamheten sätter Klintehamn på kartan.
Programmet föreslår en ny gång- och cykelväg
längs väg 562 och en gång och cykelstig genom
Odvaldsområdet och över det intilliggande
jordbrukslandskapet vilket medför att arbetspendlingsbehovet med bil till arbetsplatsen
minskar och att ängs- och skogsområden i närheten tillgängliggörs. Se mer: 2.6 Utveckling av
Trafik och Infrastruktur
Området är i dagsläget inte planlagt men har
sedan mycket lång tid nyttjats för förädlingsindustri och jordbruk. Foodmarks möjligheter
att fortsätta växa i Klintebys bör i första hand
prövas genom bygglov och i andra hand genom planläggning, i det fall utbyggnaden har
en betydande omgivningspåverkan. Vidare bör
Foodmarks möjligheter att bedriva sin verksamhet beaktas i prövningar av fler bostäder

i matindustrins närhet så att dess framtid inte
äventyras.
Områdets förutsättningar och karaktärsdrag
Området är inte tidigare planlagt. Industriområdet Klintebys består av två stycken privata
fastigheter, Klinte Klintebys 3:1 och 1:4 beläget ca 3,5 kilometer från Klintehamn samhälle
längs med väg 562 mot Hejdeby.
Jordbruket på Klintebys har anor från 1700-talet och familjen Donner som invandrade från
Lübeck till Visby och Klinte där familjen köpte
flera gårdar. Bland dem Klintebys där familjen
även ligger begravd. Konservfabriken grundades kring sekelskiftet 1900 av Willy Wöhler.
Området kring Klinteberget är kulturhistoriskt
starkt präglat av det industriella jordbruket och
förädlingsprocessen som bedrivits på Klintebys inför vidare utskeppning från Klintehamns
hamn.
Omgivningarna runt anläggningen har höga
naturvärden i form av bland annat en löväng
med ädellövskog som utgör nyckelbiotop,
vattendrag och alléer som omfattas av biotopskydd. Vidare finns det också fornminnen
och fornlämningar i närområdet. På Klintebys

Förslag till utvecklingsområde 9
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finns en rik arbetarhistoria och flertalet äldre
statarbostäder knutna till den industriella verksamheten. Själva fabriken är också utpekad som
en värdefull industriell bebyggelsemiljö, som en
del i inventeringen av Hembygdsföreningarnas
1900-tal vilken ingår i Region Gotlands Kulturmiljöprogram. Även i anläggningens angränsning finns intressanta byggnader och bebyggelsemiljöer upptagna i Kulturmiljöprogrammet.
Delar av utvecklingsområdet utgörs idag av
jordbruksmark.
Restprodukter från grönsaksindustrin kan utnyttjas för rötning vid Klintehamns avloppsreningsverk vilket medför energiutvinning som
kan återföras till anläggningen. Se mer: 2.5.3
Utvecklingsområde 10 – Robbjäns Industri- och verksamhetsområde
Dagvatten
Dagvattenutredningen visar att delar av industrin ligger på sand/grus vilket medför mycket
goda infiltrationsmöjligheter. Omlastning och
hantering av kemikalier bör ske på hårdgjorda
ytor där det finns möjlighet att samla upp ev.
spill eller läckage innan det infiltrerar ner i marken. Nya byggnader och verksamhetsytor bör
klimatanpassas för att inte äventyra grundvattnets kvalitet
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Vatten och avlopp
Klintebys är anslutet till det allmänna vattenoch avloppsnätet. Anläggningen tar upp grundvatten för eget bruk ifrån vattentäkten Klinte
Loggarve. När Kvarnåkershamns avsaltningsverk tas i bruk 2019/2020 kommer sannolikt
grundvatten från Loggarvetäkten blandas in i
det avsaltade vattnet för att motverka jonisering.
Medborgardialog
I dialogen har behovet av att säkerställa industrins verksamhetsområde identifierats.

Förslag till riktlinjer för industriell utveckling
•

•

•

Foodmarks möjligheter att fortsätta
växa i Klintebys bör i första hand prövas genom bygglov och i andra hand
genom planläggning, i det fall utbyggnaden har en betydande omgivningspåverkan.
Vidare bör Foodmarks möjligheter att
bedriva sin verksamhet beaktas i prövningar av fler bostäder i matindustrins
närhet så att dess framtid inte äventyras.
Ängs- och skogsmarkerna sydväst om
anläggningen är inte möjliga att exploatera på grund av fornminnen och
nyckelbiotopsområde. Området har
rekreativa värden som strövområde och
bör om möjligt röjas och den rekreativa
användningen lyftas fram som ett värdefullt grönområde i en kulturhistoriskt
intressant miljö.

Förslag till riktlinjer för dagvatten
•

Det finns ett behov av att säkra en
ändamålsenlig dagvattenhantering i
samband med planläggning och framtida bygglov inom utvecklingsområdet.
Ny bebyggelse och verksamhetsytor
bör utgå ifrån antagna riktlinjer och
strategier rörande kretslopp, VA- och
dagvattenhantering eller liknande styrdokument.

Se mer: 4.Risk och sårbarhet , 2.4 Utveckling av
Klintehamns Gröna och Blå värden
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2.5.3 Utvecklingsområde 10– Robbjäns industrioch verksamhetsområde

Utvecklingsområde tio – Robbjäns föreslås att
i framtiden utgöra basen för de industrier och
verksamheter i Klintehamn som kräver särskilda behov i form av ytor och för buller och/
eller annan miljöstörande verksamhet. Området är i dagsläget inte planlagt men nyttjas
sedan lång tid tillbaka av olika industri – och
handelsverksamheter. Utvecklingsområdets
karaktär och markförutsättningar bör säkerställas genom planläggning för en ändamålsenlig
disponering av området och omkringliggande
värden. Dagvattenutredningen visar ett tydligt
behov av att anpassa nya och befintliga byggnader och verksamhetsytor för att inte äventyra
grundvattnets kvalitet.
Områdets förutsättningar och karaktärsdrag
Området är varierat både i form av tomt- och
byggnadsstorlek, placering och fastighetsuppdelning och har växt fram under lång tid.
Industri- och verksamhetsområdet är sammanbundet med bostadsbebyggelse längs Södra
Kustvägen via Näktergalsstigen. I anslutning
till bebyggelse och industri finns aktiv jordbruksmark.
Förslag till utvecklingsområde 10
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Merparten av utvecklingsområdet är i regional
ägo genom Klinte Robbjäns 1:63 som förutom
omgivande natur- och jordbruksmarker hyser
befintlig industriverksamhet genom arrende till
verksamhet för trä- och virkeshantering. Övriga
fastigheter inom utvecklingsområdet är mindre
och i privat ägo.
De delar av utvecklingsområdet som i dagsläget
är oexploaterade utgörs i huvudsak av skogsmark eller gräsbeklädd och igenväxt alvarmark
vars restaureringsmöjligheter bedömts som
ringa av Länsstyrelsen. Skogsområdet öster om
sågindustrin har sannolikt högre naturvärden
med ett äldre och varierat trädbestånd. Igenom
området finns stigar som främst utnyttjas av
de närboende längs Södra Kustvägen. Vid en
framtida planläggning av industriområdet finns
förutom natur- och rekreationsvärden ett stort
behov av skyddande buffertmark varför skogen
bedöms särskilt skyddsvärd.

Dagvatten

Förslag till utgångspunkter för utveckling

Dagvattenutredningen visar att utvecklingsområdet har förutsättningar som kräver hänsynstagning vid planläggning och exploatering.
Verksamhetsområdet är beläget ovanpå kalkberggrund och sand/grus. Läckage av kemikalier och oljeutsläpp från industriverksamheten
riskerar därför att tränga ner till grundvattenförekomsten som ligger under Klintehamn. Se
mer: Bilaga 2 Dagvattenutredning för Program Klintehamn 2030, 4. Risk och sårbarhet

•

Vatten och avlopp

•

Robbjänsområdet bedöms ha möjligheter att
ansluta till det allmänna vatten- och avloppsnätet så fort Klintehamns Avloppsreningsverk
och Kvarnåkershamns Vattenverk tas i bruk
under 2019/2020.

•

•

Medborgardialog
I medborgardialogen föreslogs området för
ytterligare industri samt för bostäder. Området
pekades också ut som en favoritplats och en
plats att vara rädd om. Dialogen visade på förslag på åtgärder för de verksamheter som redan
är befintliga t.ex. att minska nedskräpningen
från återvinningen eller att förbättra reningstekniken i avloppsreningsverket samt att flytta
utsläppspunkten i havet ännu längre ut för att
minska näringsläckaget i kustområdet.

•

Området föreslås att i framtiden utgöra
basen för industrier och verksamheter
i Klintehamn och därför ge utvecklingsmöjligheter för nya etableringar av
företag på platsen.
Förutom att formalisera och klimatanpassa befintliga verksamhetsytor är behovet av exempelvis långtidsförvaring
knuten till hamnens in- och utskeppning något som bör hanteras i planläggningen av området.
Planläggningen bör också i förlängningen verka för att uppnå en mer
ändamålsenlig disponering av planlagda
ytor i centrala Klintehamn.
Bostäder är ej möjligt att kombinera
med den befintliga användningen av
området. De närliggande vindkraftsverken kräver en buffert om 1000 meter
enligt riktlinjer i regionens översiktsplan. Avloppsreningsverket kräver en
buffertzon om 300 meter på rund av
risker för framförallt lukt.
Planläggning bör sträva efter att minska negativ påverkan i närområdet från
avloppsreningsverket och återvinningscentralen.

Se mer: Bilaga 1 Dialog Klintehamn 2030
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•

•
•
•

Övriga värden att belysa och lyfta fram
i en planprocess är befintliga skogsstigar och befintliga skogs- och åkermarker. Dessa medger goda förutsättningar
att skapa platskänsla, säkra ekosystemtjänster och spridningsvägar samtidigt
som de kan tjäna som buffertzoner för
störningskällor gentemot den närliggande bebyggelsen.
I planläggningen bör en naturvärdesinventering av utvecklingsområdet ingå.
De delar inom utvecklingsområdet som
idag utgörs av jordbruksmark föreslås
undantas en framtida planläggning.
Infarten till utvecklingsområdet från
väg 141 trafiksäkras genom ny ändamålsenlig utformning.

Se: 2.6 Utveckling av Trafik och Infrastruktur
och 2.5.1 Utvecklingsområde 8. Hamn, Industri
och besöksnäring
Förslag till riktlinjer för dagvatten
•

•

•
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Ny bebyggelse och verksamhetsytor
bör utgå ifrån antagna riktlinjer och
strategier rörande kretslopp, VA- och
dagvattenhantering eller liknande styrdokument.
Gemensamma grönytor i området bör
utformas för att stärka ekologiska värden och nätverk samtidigt som en ändamålsenlig dagvattenhantering säkras.
Planarbetet får visa om det lämpligaste
sättet att hantera dagvatten och risk för
läckage är genom en gemensam öppen
dagvattenanläggning eller genom mindre åtgärder knutna till varje fastighet.
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Se mer: 4.Risk och sårbarhet och 2.4 Utveckling av
Klintehamns Gröna och Blå värden
Förslag till riktlinjer för vatten och avlopp
•

•

I anslutning till Klintehamns avloppsreningsverk bör möjligheten att samordna verksamheten med rötning av
biogas och tillhörande energiutvinning
undersökas enligt Region Gotlands
kretsloppsstrategi, tillsammans med
möjligheten att anlägga en tankstation
för fordons gas.
Området bör anslutas till kommunalt
vatten och avlopp.

2.6 Utveckling av Trafik och Infrastruktur

En förutsättning för en fortsatt positiv utveckling av Klintehamn och dess attraktivitet både
för besökare och bofasta är ett tryggt, jämlikt
och tillgängligt transportnät. I Klintehamn är
utgångspunkten att alla ska kunna röra sig fritt
mellan olika målpunkter i samhället, såsom från
bostad till centrum, rekreation, hamnen m.m.
utan att behöva ha tillgång till bil. Det varierade
och ofta småskaliga gaturummet i Klintehamn
medför att olika trafikslag tvingas samsas om
en begränsad yta där planeringsperspektivet
tidigare helt utgått ifrån bilens behov. Detta
avsnitt tar avstamp i det övergripande målet 3
Klintehamn ska vara ett sammanhållet jämlikt samhälle med gena och trygga stråk för gång och cykel som
syftar till att omprioritera trafikslagen och sätta
fotgängares och cyklisters behov före bilens.
Målet utgår ifrån tron att det som upplevs som
positivt för den gående också bidrar till att förmå den bilburna att vilja stanna upp och möta
Klintehamn.
I Klintehamn ska gång och cykelstråk finnas,
de ska vara tillräckligt breda och fysiskt möjliga
att använda för alla. Gångnätet ska vara gent,
innehålla alternativa vägar och vara utan barriärer som gör det svårt eller omöjligt att ta sig
fram. Otydliga gaturum där flera transportslag
samsas ska tydliggöras och definieras. Bilen
fyller fortsatt en viktig roll som fortskaffningsmedel och dess behov ska beaktas men fokus
vid nya åtgärder ska vara på att skapa ett vägnät
som i första hand utgår från gående och cyklisters behov. Föreslagna infrastrukturåtgärder
bidrar även till förbättrad tillgänglighet till de
närliggande rekreationsområdena Varvsholm
och Klinteberget.
Även det övriga tre övergripande målen med
tillhörande riktlinjer har bäring på trafik- och
infrastrukturplanering då den bidrar med att
fylla Klintehamns gator med nytt innehåll där
människan är i fokus. Detta uttrycks bland annat i förslaget att under delar av året omvandla
en sträcka av Donnersgatan till gångfartsområde och möjliggöra ändrad användning från
parkeringsplatser till marknadsplats eller mötesplats/grönområde i anslutning till Robbjänsån
för att bringa liv till det slumrande gaturummet.
Se mer: 2.1 Övergripande mål och riktlinjer

Under arbetet med programförslaget har en
arbetsgrupp bestående av tjänstemän från
teknikförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen från
Region Gotland samt representanter från Trafikverkets planeringsavdelning särskilt studerat
möjligheter till förbättringar för infrastrukturen
inom programområdet med särskilt fokus på
förbättringsåtgärder för oskyddade trafikanter.
Då ansvarsfördelningen för vägarna inom programområdet både är statliga och kommunala
(samt enskilda) har ett samarbete mellan Region Gotland och Trafikverket varit avgörande
för att nå fram till en fungerande helhet. Trafikverket har tagit fram en bullerutredning för
de statliga vägarna inom programområdet. Se
mer: Bilaga 4 Bullerutredning och 3.5 Buller
Alla län tar vart fjärde år fram länsplaner för
regional infrastruktur. Länsplanen för Gotland
2018 – 2029 antogs av regionfullmäktige 201811-19. I länsplanen fördelas statliga medel till
den statliga infrastrukturen och till medfinansiering av trafikinvesteringar som gäller trafiksäkerhet (tekniska nämndens verksamheter) i
regionen. Planen omfattar 248 miljoner kr, för
de fyra första åren 95 miljoner kr, 42 av dessa
är avsatta till cykelleden Västergarn – Klintehamn.
Länsplanen har fyra insatsområden: kollektivtrafik (hållplatser), trafiksäkerhet, cykelutveckling och stads- och tätortsutveckling. Årligen
kommer regionstyrelsen att besluta om prioriteringar av åtgärder inom dessa områden.
Möjligheter till att medfinansiera kommuners
och landstings trafikinvesteringar finns även
genom de s.k. stadsmiljöavtalen (förordning
2015:579 om att främja hållbara stadsmiljöer).
Det gäller investeringar som ska vara genomförda senast under 2029. Syftet är att främja
hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter
i städer ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik.
Medborgardialog
Förbättringar av trafiksituationen för gående
och cyklister har länge varit ett behov som
uttryckts av befolkningen i Klintehamn. Detta blev även mycket tydligt under den tidiga
medborgardialogen som genomfördes 2017.
Därmed blev det även en av de viktiga nyckelfrågorna för Klintehamns utveckling.
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Arbetsgruppen har utifrån medborgardialogen och i linje med de övergripande målen för
Program Klintehamn 2030 identifierat ett antal
problemområden som kräver någon form av
åtgärd. Dessa är markerade på plankartan och
redovisas mer i detalj i detta avsnitt. I arbetet
har även en uppskattad översiktlig kostnadsuppskattning för åtgärdsförslagen tagits fram.
2.6.1 Korsning väg 140/ Hamnvägen (väg 566)
/Verkstadsgatan

Väg 140 är idag en relativt kraftig barriär för
oskyddade trafikanter mellan tätorten och de
målpunkter som finns inom hamnområdet,
som exempelvis hamnkafé, bastu, småbåtshamn, Karlsöbåten och bron som leder vidare
mot Varvsholm. Antalet fordon per medeldygn
(ÅDT) för väg 140 är cirka 3000 men uppgår
till 5000 sommartid och hastigbegränsningen
är 60 km/h. Idag finns en enkel passage över
den norra anslutningen men utan koppling för
cykeltrafiken. Mellan de motriktade körfälten
finns endast en målad refug och i och med vänstersvängkörfältet måste passage ske över två
körfält.

Illustration av cirkulationsplats vid korsningen
väg 140/Hamnvägen/Verkstadsgatan med angörande gång- och cykelnätverk
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Åtgärdsförslag
•

•

•

Åtgärdsförslaget på lång sikt är att
korsningen byggs om till cirkulationsplats. Med tanke på den relativt begränsade trafiken räcker kapacitetsmässigt
ett körfält i cirkulationen. Passage för
gång- och cykeltrafik utförs tvärs den
norra och den östra anslutningen.
Åtgärden bör samordnas med utbyggnad av gång- och cykelväg i öst-västlig
riktning på Verkstadsgatan och Hamnvägen. Kostnaden för ett genomförande av åtgärden bedöms uppgå till mellan 6 och9 miljoner kronor.
Ett alternativ som kan utföras på betydligt kortare sikt är att utveckla den
befintliga passagen och att befintlig
refug görs till en kantstensrefug för
att underlätta passage i flera steg. Ytterligare förbättring kan göras genom
en refug mellan även rakt fram- och
vänstersvängfält så att passage kan ske
av ett körfält i taget. Åtgärden inkluderar ombyggnad av anslutningarna. En
bedömning är att ett genomförande
av denna åtgärd uppgår till 0,4 och 0,7
miljoner kronor.

•

För att åtgärden ska ge en bra effekt för
cykeltrafiken är det viktig att samordning sker med utbyggnad av gång- och
cykelbanan på ömse sidor i öst-västlig
riktning på Verkstadsgatan och Hamnvägen.

Övriga studerade alternativ
Under dialog med invånare i Klintehamn har
önskemål om en bro eller tunnel över/under
väg 140 inkommit. Detta har därför prövats
under arbetets gång. Slutsatsen är att eftersom
befintlig mark bara ligger ett par meter över
havsnivån är en sänkning av vägen alternativt
en gång- och cykeltunnel under befintlig väg
knappast realistisk av kostnads- och grundvattenskäl. En höjning av vägen med gång- och
cykeltunnel under skulle få omfattande konsekvenser för både bullerutbredning från vägtrafiken och för landskapsbilden. En bro över
vägen med gång- och cykelbana skulle behöva
bli relativt lång för att klara tillgänglighetskrav
gällande exempelvis lutning då den även behöver utformas för att tyngre fordon ska kunna
passera under den. Brofästet skulle sträcka sig
förbi infarten till båtklubben och fiskeläget
längs med Hamnvägen. Kostnadsuppskattningen visar att åtgärden beräknas uppgå till mellan
25 och 35 miljoner kronor.

Illustration av en åtgärd på kort
sikt för förbättrad gång- och
cykelpassage över väg 140.
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2.6.2 Hamnvägen (väg 566)

Vägen är cirka 7 meter och utan vägrenar.
Hastighetsbegränsningen är 50 km/h med en
hög andel lastbilstrafik som går framförallt till
sågverket med infart mitt på sträckan. Sommartid fördubblas den totala trafikmängden med
framförallt personbilar till norra piren.
Åtgärdsförslag
•

Programmet föreslår en utbyggnad av
gång- och cykelbana ut till norra piren.
Gång- och cykelbanan byggs med en
grön remsa mot vägen med plats för
belysning. Utbyggnaden bör samordnas
med en ombyggnad av korsning med
väg 140 och gång- och cykelbana längs
Verkstadsgatan för att erhålla ett komplett system av gång- och cykelnätverk
från centrala Klintehamn till norra piren. Kostnadsuppskattning mellan 1,5
och 2,5 miljoner kronor.

Illustration av friliggande gång- och cykelväg, 2,5
m bred med belysning, längs med Hamnvägens norra
sida

Illustration över gång- och cykelväg
längs Hamnvägen.
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2.6.3 Hamnvägen (väg 566) - vändplan

Vid anslutningen mellan väg 566, Lamellvägen
och piren är det idag en stor vändplan. Den
skapar en otydlighet och osäkerhet för i första
hand oskyddade trafikanter. Den används inte
heller idag av den tunga trafiken som vändplan.
Hamnverksamheten har behov av större yta på
platsen.
Åtgärdsförslag
•

Vändplanen tas bort och hamnområdet
utökas för att svara mot hamnverksamhetens behov och för att renodla och
tydliggöra trafikrörelserna. Kostnaden
beräknas uppgå till 0,1 miljoner kronor.

Illustration av föreslagen reducering av korsning och flytt av stängsel för att utöka hamnens
verksamhetsområde.
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2.6.4 Korsning väg 140/Lamellvägen

2.6.5 Korsning väg 568/Norra Kustvägen

Befintlig korsning är utformad som A-korsning, utan refuger. Hastighetsbegränsningen
är 60km/h på väg 140 och 50km/h på Lamellvägen. Trafikmängderna är så pass låga att en
större ombyggnad motiveras.

Den sedan tidigare planerade gång- och cykelvägen mellan Västergarn och Klintehamn
kommer att ansluta till Norra Kustvägen.
Strax söder om anslutningen korsar gång- och
cykelleden väg 568 mot Sanda. Väg 568 har
hastighetsbegränsning 70 km/h. Eftersom anslutningen till väg 140 endast ligger cirka 100 m
västerifrån har trafiken därifrån inte hunnit upp
i så hög hastighet.

Åtgärdsförslag
•

För att tydliggöra för fordonstrafiken
föreslås att korsningen byggs om genom att komplettera med en refug i anslutande väg, Lamellvägen. Uppskattad
kostnad för ombyggnationen beräknas
till mellan 0,1och 0,2 miljoner kronor.

Siktförhållandena på platsen är goda i båda
riktningarna förutom österut för gång- och
cykeltrafiken söderifrån. Där begränsas sikten
något av vegetation. Det finns dock en bom
som gör att snabbt inkommande cykeltrafik blir
tvungen att bromsa in vilket gör att siktförhållandena redan har förbättrats både för cyklister
och för bilister.
Åtgärdsförslag
•

•

Illustration över föreslagen refug, inklusive eventuell mindre breddning.

Illustration av gång- och
cykelpassage inklusive mindre vägbreddning över v 568 mot Sanda.
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Med tanke på den begränsade trafiken
på vägen och att passagen ligger relativt
nära korsningen med väg 140 vilket
begränsar hastigheten föreslås endast
röjning för att förbättra sikten åt öster.
Som ytterligare åtgärd föreslås anlägga
en refug väster om korsningen vilket
även medför en breddning av vägen.
Detta ger emellertid en lite omständligare lösning för cyklister på den norra
sidan av korsningen. Åtgärden beräknas kosta mellan 0,2 och 0,3 miljoner
kronor.

2.6.6 Korsning väg 140/infarten till Varvsholm

Hastighetsbegränsningen förbi korsningen är
idag 60km/h. På den östra sidan om vägen
börjar gång- och cykelvägen in till Klintehamn
och den nya gång- och cykelvägen upp till
Västergarn kommer att ansluta i den punkten.
Varvsholm är en viktig målpunkt för boende
och besökare till Klintehamn. Programmet
föreslår ytterligare utvecklingsmöjligheter för
turism och besöksnäring samt ett utredningsområde med möjlighet att pröva förutsättningarna för att tillskapa bostäder vid Varbosåns
mynning strax efter bron till Varvsholm. Därmed uppstår ett utökat behov för oskyddade
trafikanter att passera över vägen.
Åtgärdsförslag
•

För att förbättra tillgängligheten för
fotgängare och cyklister till Varvsholm
föreslås att en gång- och cykelpassage
anordnas söder om korsningen med
refug i mitten så att passagen kan ske i
två steg. Kostnaden beräknas till mellan
0,2 och 0,3 miljoner kronor.

Illustration över föreslagen gång- och
cykelpassage över v 140 mot Varvsholm.
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2.6.7 Vägarna 141 och 562 från Donnersgatan
österut fram till Hunninge

Längs med både väg 141 och 562 förekommer
en hel del tung trafik som kör mellan hamnen
och täktverksamheten vid Snögrinde och Hunninge samt exempelvis timmertransporter från
övriga Gotland som ska till Klintehamns hamn.
De innebär en otrygghet för framförallt den
längsgående gång- och cykeltrafiken.
Väg 141 mot Hemse
Vägen är mellan 7 och 7.5m bred, hastigheten
är 80 km/h en kortare sträcka närmast Klintehamn samt från Snögrinde och söderut mot
Hemse. Under en kortare sträcka , ca 300 meter åt vardera hållet från korsningen Bönders
backe och väg 562, är hastighetsbegränsningen
40 km/h. I övrigt är hastighetsbegränsningen
60km/h. Vägen är försedd med belysning från
Klintehamn och bort till söder om korsningen där hastighetsbegränsningen övergår till
60km/h. Delar av sträckan har relativt små
horisontalradier med ett flertal tomutfarter och
siktskymmande häckar/staket.

När väg 141 fortsätter mot Hemse söder om
korsningen vid Bönders backe finns en sträcka
med räcken på ömse sidor. Resterande del av
vägen är bredare, har god sikt och är av landsbygdskaraktär.
Väg 562 mot Hejde fram till Hunninge
Vägen är cirka 6 m bred, hastighetsbegränsningen är 40 km/h cirka 300 m närmast korsningen med väg 141 och därefter 60 km/h.
Vägen är försedd med belysning. Linjeföringen
är relativt god men sträckan har ett flertal tomtutfarter där sikten begränsas av siktskymmande häckar.
Sammantaget utgör befintliga vägförhållanden så som vägbredd, räcken, dålig sikt och
bebyggelse, svårigheter att tillskapa dubbelriktad gång- och cykelbana längs väg 141 från
Donnersgatan till Klintebergets övre infart. På
de allra största delarna är det mycket svårt att
bredda vägen beroende på tomter som ligger
alldeles intill. En breddning av vägen kräver
också en formell planläggningsprocess i form
av vägplan.

Illustration över sträckning mellan utfarten
Donnersgatan fram till infarten till Hunninge
där en breddning av vägrenen kan genomföras
för att förbättra för oskyddade trafikanter längs
väg 141 och 562.
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Åtgärdsförslag
•

•

Programmet inriktar sig på en lösning
som innebär en breddning av vägrenen
enligt illustrationen nedan. Eftersom
det finns belysningsstolpar på södra
sidan om vägarna finns möjlighet att,
inom vägområdet på den sidan, bredda
något och tillskapa en bättre yta för
fotgängare och cyklister. Dock måste hänsyn tas till att dikenas funktion
säkerställs. Av detta skäl utförs breddningen som en avgrusad yta.
En förlängning av Hastighetsbegränsningen 40 km/h föreslås från och med
infarten till Klinte kyrka till 300 meter
efter korsningen vid Bönders backe på
väg 562.

Åtgärderna beräknas kosta mellan 0,3 och 0,5
miljoner kronor.
•

2.6.8 Förbättringar för gång- och cykel inom
centrala Klintehamn

Trafiksituationen för fotgängare och cyklister
har varit eftersatt i Klintehamns centrala delar.
Under medborgardialogen och dialogen med
Klinteskolans elever framkom att många barn
och unga upplever trafiksituationen som otrygg
inom vissa delar av Klintehamn, främst för att
nå Norra piren på andra sidan om väg 140. Att
cykla nämnde många elever vara en av deras
främsta fritidsaktiviteter. Idag saknas cykelvägar både inom centrala Klintehamn och mellan
målpunkter. Planförslaget föreslår därför en rad
åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.
Se 2.6.9 Åtgärder längs Norra och Södra kustvägen,
2.6.10 Förbättringsåtgärder för gång- och cykeltrafikanter Verkstadsgatan-Skolgatan, 2.6.11 Korsningen
Norra/södra Kustvägen och Verkstadsgatan, 2.6.11
Utveckla delar av Donnersgatan till gångfartsområde.

För väg 141 mot Hemse söder om
korsningen Bönders backe är förhållandena besvärliga på första delen med
räcken på båda sidor och tomter som
ligger lägre än befintlig väg, vilket således inte ger utrymme för breddning av
vägen. Därför föreslås inte några åtgärder för den delen av väg 141.

Illustration över förslag till åtgärder
för gång- och cykeltrafikanter i centrala Klintehamn.
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2.6.9 Åtgärder längs Norra och Södra Kustvägen

Trafikverket ska anlägga en cykelväg mellan
Västergarn och Klintehamn. Planerad byggstart
är våren 2019 med mål att den ska stå färdig
inför sommaren 2020. Leden ska gå på den
östra sidan av väg 140. Cykelleden avslutas i
höjd med infarten till Varvsholm.
Åtgärdsförslag
•

•

•

•

•
•

82

Anslutningen mot Klintehamn föreslås
ske via den gamla genomfartsvägen,
Norra Kustvägen. Planförslaget redovisar också ett åtgärdsförslag kring hur en
överfart för gång- och cykel till Varvsholm bör utformas. Se 2.6.6. Korsning
väg 140/Infarten till Varvsholm.
Vid anslutningen vidare mot Klintehamn behövs tydlig skyltning om cykling vidare mot Klintehamns centrum
och Klintehamns hamn.
Norra Kustvägen är smal men glest
trafikerad. Cykling bör även fortsättningsvis kunna ske i blandtrafik utan
särskilda trafiksäkerhetsåtgärder. Den
äldre betongvägen är bevarandevärd
och ger karaktär åt Klintehamn.
Vid korsningen med bensinmacken
är sikten dålig och en företrädesskylt
till förmån för trafiken från den vägen
finns. En lösning bör vara att företrädeskylten flyttas så att istället företräde
lämnas för trafik på Norra Kustvägen.
Skylt om varning för cyklister bör sättas
upp.
Vid pumpstationen som ligger på västra sidan av Norra Kustvägen finns väg
som leder mot korsningen väg 140. På
denna väg kan cyklister ledas in vidare
mot hamnen. Detta kräver ett iordningställande av gång- och cykelväg samt ny
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•

•

skyltning. Regionen äger marken.
I övrigt behöver hållplats för kollektivtrafiken iordningsställas med möjlighet
för cykelparkering längs Norra Kustvägen. Bussen stannar där idag men det
saknas busstolpe i riktning norrut vilket
bör åtgärdas snarast.
Längs Södra Kustvägen görs samma
bedömning, vägen är smal men glest
trafikerad. Cykling bör även fortsättningsvis kunna ske i blandtrafik utan
särskilda trafiksäkerhetsåtgärder. Den
äldre betongvägen är bevarandevärd
och ger karaktär åt Klintehamn.

2.6.10 Förbättringsåtgärder för gång- och cykeltrafikanter Verkstadsgatan - Skolgatan

Hela sträckan Verkstadsgatan – Skolgatan fram
till Klinteskolan och Rondo behöver trafiksäkerhetssäkras för cyklister och gående.
•
•

•

Genom målning längs norra sidan av
gatorna lämnas cyklister företräde längs
med sträckan.
Markägarförhållandena längs med
sträckan är delvis oklara och problematik kring parkeringsfickor, parkering
och dålig sikt vid korsningen Järnvägsgatan liksom vid korsningen Valldammsvägen är frågor som närmare
behöver studeras vid ett genomförande.
I förlängningen bör detaljplanenen för
Klinte Strands 1:161 (”Gamla Biotomten”) genomföras inklusive de trafiksäkerhetsåtgärder som däri föreslås som
kantstenstrottoarer mot såväl Verkstadsgatan som Marknadsgatan.

Sträckan beräknas vara ca 600 meter och kostnaden för åtgärden beräknas till ca 100.000 kr.

2.6.11 Korsningen Norra/Södra Kustvägen och
Verkstadsgatan

Korsningen Norra/Södra Kustvägen/Verkstadsgatan är en viktig entré till Klintehamns
samhälle. Innan ombyggnationen av väg 140
gick all trafik i syd -västlig riktning genom denna korsning. Idag har fyrvägskorsningen en
annan funktion och behöver utvecklas för detta
ändamål. Korsningen upplevs idag som osäker
och många trafikslag trängs på platsen. Korsningen är mycket bred och korsningsradien
behöver minskas för att förbättra trafiksäkerheten för främst gående och cyklister.
Åtgärdsförslag
•
•

•

Genom att höja upp korsningen minskas hastigheten och trafiksäkerheten
ökar.
Korsningsradien minskas och lämnar
större utrymme framför kiosken i hörnet Verkstadsgatan/Södra kustvägen
vilket kan möjliggöra för en utveckling
av exempelvis uteservering på platsen.
Med tydliga markeringar för gående
och cyklister ökar tryggheten i korsningen.

•

Längs med Verkstadsgatan västerut
mot korsningen med väg 140 föreslås
att en separat gång- och cykelväg med
kantsten mot gatan anläggs vilket kräver en breddning av vägen. Österut efter den föreslagna upphöjda korsningen
föreslås en målad cykelbana som sedan
fortsätter mot Skolgatan. Se 2.6.10 Förbättringsåtgärder för gång- och cykeltrafikanter Verkstadsgatan – Skolgatan).

Dessa åtgärder är ett i ledet för att förbättra för
gående och cyklister i centrala Klintehamn och
knyter även samman den anslutande cykelvägen
från Västergarn och från Hamnvägen, liksom
leden till Skolgatan. De bidrar även till att höja
kvaliteten till entrén till Klintehamns samhälle.
Åtgärden för att höja korsningen samt att förbättra för gående och cyklister enligt förslaget
beräknas kosta mellan 0,5 och 0,8 miljoner
kronor.

Illustration över ny gång- och cykelbana
samt upphöjning av korsningen Verkstadsgatan/Norra/Södra Kustvägen.
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2.6.12 Utveckla delar av Donnersgatan till gångfartsområde

De västra delarna av Donnersgatan utgör idag,
och även historiskt, del av de kommersiella delarna av Klintehamn. Idag upplevs trafikmängden och hastigheten som otrygg av de boende
på Donnersgatan.
Gatan i sig är ett viktigt karaktärsdrag för centrala Klintehamn. Ballasten med sina olika fraktioner framnötta i den gamla betongvägen från
mitten av 1930-talet, ger nästintill en upplevelse
av stenlagd mosaik. Ett särdrag som med rätt
drift och underhåll kan ge tidsprägel åt den
centrala delen av Klintehamn ytterligare en lång
tid framöver.

Åtgärdsförslag
•

•

För trevligare och säkrare trafikmiljö bör delar av Donnersgatan på sikt
omvandlas till en gångfartsgata från
Södra Kustvägen fram till korsningen
vid Järnvägsgatan. Åtgärden kan inledningsvis prövas under delar av året för
att därefter permanenteras.
Parkeringen vid korsningen Donnersgatan och Södra Kustvägen bör iordningsställas gällande skyltning, anslagstavla och staket. Parkeringsytan är stor
nog att också kunna utvecklas med mer
innehåll så som väderskyddad cykelparkering, sittplatser och utrymme för
marknadsplats. Åtgärden skulle kunna
bidra till ett lyft för denna kommersiella
del av Klintehamn och skapa en tydligare upplevelse av centrumkärna.

Bildtext: Betongvägen längs bl.a. Donnersgatan med
ballasten utgör nästintill en mosaik.

Illustration över föreslaget gångfartsområde
och utveckling av torgplats och parkeringsplats längs med Donnersgatan
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•

•

•

Parkeringsmöjligheter i anslutning till
Marknadsgatan bör lyftas fram. Det
strategiska läget medger tillgång till hela
marknadsstråket. Parkeringen bör få
en mer estetiskt tilltalande inramning.
Denna åtgärd tillsammans med de
föreslagna åtgärderna för förbättrade
förutsättningar för gående och cyklande längs med Skolgatan, Verkstadsgatan samt Södra och Norra Kustvägen
bildar en sammanhängande struktur för
människor att tryggt röra sig i Klintehamn.
Längre österut på Donnersgatan finns
en bro över Robbjänsån, dess bärighet
har visats sig inte klara tyngre fordon
vilket innebär att tung fordonstrafik
förutom kollektivtrafik inte längre bör
trafikera Donnersgatan.
Vid Donnersgatan finns idag en parkering som tillkom när det fanns större
behov att parkera närmare f d Donnergymnasiet. Idag används parkeringen
i mycket ringa utsträckning och platsen
skulle istället delvis kunna omvandlas
till en del av det gröna och blåa stråket
längs med Robbjänsån som föreslås i
programförslaget. Se 2.4 Utveckling av
Klintehamns Gröna och Blå värden.

Illustrationer över möjlig utformning
av gångfartsområde på Donnersgatan.

Illustration av möjlig ny torgplats vid f.d.
järnhandeln längs Donnersgatan.
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2.6.13 Cykel- och gångstig binder samman Odvalds med Klinteberget

En viktig målpunkt för invånare och besökare
är Klinteberget. För boende längs väg 141 och
väg 652 finns även behov att kunna ta sig till
fots eller med cykel till Klintehamn samhälle.
Väg 141 och v 562 trafikeras idag av tung trafik
som gör trafikmiljön osäker för oskyddade trafikanter. Då länsvägarna är smala med bebyggelse nära vägarna på flera platser är det svårt
att bredda vägen i tillräcklig utsträckning för att
iordningsställa en komplett gång- och cykelväg.

Åtgärdsförslag
•

•

Programmet föreslår att en breddning
av väg 141 och väg 562 i höjd med
Hunninge görs i den mån det är möjligt
för att ändå förbättra tillgängligheten,
dock innebär det inte en fullgod gångoch cykelväg.
Programmet föreslår därför att en ny
dragning av en gång- och cykelstig
iordningsställs som binder samman
Odvalds med Klintebergets nedre entré
tvärs över området enligt illustrationen
nedan. Det skulle möjliggöra ett sammanhängande gång- och cykelstråk
från Verkstadsgatan via Klinteskolan,
genom Odvalds och till Klintebergets
fot. Delvis skulle den nya sträckningen
gå över åkermark och kunna nyttja en
befintlig åkerväg, men behöver också
passera genom ett änge med fornlämningar innan den når fram till väg 141.
Region Gotland äger en del av marken
men åtgärden kommer att kräva ett
samarbete med privata markägare. Lutningen mot väg 141 är delvis brant och
vissa partier kan även vara blöta varför
en exakt möjlig sträckning vidare be-

Illustration över möjlig gång- och
cykelstig som binder samman Odvalds med Klinteberget, en förbättrad entré vid Klintebergets fot samt
en breddning av väg 141 och väg
562 mot Hejde för att förbättra
tillgängligheten för oskyddade
trafikanter.
86

Program Klintehamn 2030 SAMRÅDSFÖRSLAG

•

höver utredas. Kartan illustrerar endast
en tänkbar sträckning. Förslaget innebär att tillskapa en grusad gång- och
cykelstig och inte en fullt ut tillgänglighetsanpassad asfalterad cykelbana. Den
preliminära sträckningen av en grusad
gång- och cykelstig är 1.3 km varav ca
0,4 km utgöras av befintlig åkerväg.
Den uppskattade kostnaden för iordningsställande av denna sträcka uppgår
till mellan 1 och 2 miljoner kronor.
Den nedre entrén till Klinteberget har
idag en iordningsställd mindre parkeringsplats för motorfordon och cykel.
Denna skulle då behöva upprustas
något för att möjliggöra fler parkeringsplatser för cykel och göras mer trafiksäker. Hastighetsbegränsningen 40 km/h
bör då också förlängas till och med
infarten till Klinte kyrka.

eller för fiske. Här finns även en hållplats för
kollektivtrafiken.
Under medborgardialogen har framkommit ett
tydligt behov av att göra området mer trafiksäker för gående och cyklister och programförslaget föreslår därför åtgärder för att tillskapa
en högre trafiksäkerhet och förbättra tillgängligheten för dessa grupper. I dialogen har också
framkommit ett önskemål om att utöka antalet
båtplatser i gästhamnen. I dagsläget är det svårt
att tillskapa nya båtplatser, detta är dock något
som bör hanteras i en kommande planläggning
för hamnen. Se mer 2.5.1 Utvecklingsområde
8.Hamn, Industri och Besöksnäring. I norra hamnbassängen har Sjöfartsverkets lotsverksamhet
behov av ytor.
Parkeringsplatserna kan omstruktureras för att
utnyttja marker mer effektivt och väderskydd
tillkomma både för väntande resenärer för
Karlsötrafiken liksom för kollektivtrafiken.

2.6.14 Utveckling av Norra piren

Norra piren i Kintehamns hamn är en mycket
uppskattad plats under årets alla delar för både
besökare och boende i Klintehamn. På piren
finns idag en restaurang, anläggning för gästhamnen samt en bastu. Sommartid avgår även
båttrafik till Karlsöarna härifrån och platsen är
välbesökt av barn och unga för ett dopp i havet
Illustration över en utveckling av norra
piren för att öka tillgängligheten för gående
och cyklister.
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3. Hälsa och säkerhet
3.1 Förorenad mark

Inom programmets avgränsning finns ett antal
kända förorenade platser. Föroreningarna kan
både härledas till historisk och pågående markanvändning knuten till såväl industriella verksamheter eller privat hantering av miljöskadliga
ämnen. Gamla nedlagda deponier är idag klassade som miljöfarlig verksamhet. Hamnen består till största del av utfyllnadsmassor. Man var
förr inte särskilt nogräknad med vilka material
som användes för att fylla ut och anlägga hamnen varför området klassas som deponi.
Pågående miljöfarlig verksamhet är huvudsakligen belägen till områden som redan tidigare
utsatts för förorenande verksamhet.
Både kända föroreningar och befintliga verksamheter där det bedrivs störande verksamhet
av sådant slag att det krävs ett miljötillstånd
kan innebära begränsningar för möjligheter att
t.ex. etablera bebyggelse i nära anslutning. I de
fall det finns kända markföroreningar kan det
medföra att utredningar behöver göras inför
exploatering i den omfattning som krävs för att
inte skapa onödiga risker för miljö och människors hälsa.
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Nedan är en förteckning över kända föroreningar och pågående miljöfarlig verksamhet
inom utpekade utvecklingsområden (samtliga
fastigheter inom Klinte socken om inte annat
anges).
Utvecklingsområden – Bostäder och Kontor
Utvecklingsområde 1-Sicklings
•

Koksupplag Ansvarig tillsynsmyndighet: Region
Gotland.

Utvecklingsområde 2 – Odvalds
•

Inga kända föroreningar

Utvecklingsområde 3 – Klause
•

Inga kända föroreningar

Utvecklingsområde 4 – G:a Donners
•

Förbränningsanläggning (Klintehamn värmecentral).Ansvarig tillsynsmyndighet: Region
Gotland.

Utvecklingsområde 5 – Centrala Klintehamn
•
•
•

Marknadsplatsen sv hörnet. Ansvarig tillsynsmyndighet: Region Gotland.
Hörnet Donner/Marknadsgatan. Drivmedelshantering. Bilvårdsanläggning. Ansvarig tillsynsmyndighet: Region Gotland.
Donnersgatan. Ansvarig tillsynsmyndighet:
Region Gotland.

•
•
•
•
•

Parkeringen framför g:a ICA. Drivmedelshantering. Bilvårdsanläggning. Ansvarig tillsynsmyndighet: Region Gotland.
G:a ICA (baksidan). Grafisk industri. Ansvarig
tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen.
Mejeritomten. Ytbehandling av trä. Ansvarig
tillsynsmyndighet: Region Gotland.
Verkstadsgatan. Tungmetallgjuteri och Verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel.
Ansvarig tillsynsmyndighet: Region Gotland.
Oljetank. Ansvarig tillsynsmyndighet: Region
Gotland.

Utvecklingsområde 10. Robbjäns
•
•
•
•
•

Träimpregnering. Ansvarig tillsynsmyndighet:
Region Gotland.
Verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel. Ansvarig tillsynsmyndighet: Region
Gotland.
Mellanlagring och sorteringsstation avfall. Ansvarig tillsynsmyndighet: Region Gotland.
Avloppsreningsverk. Branschklass 4. Ansvarig
tillsynsmyndighet: Region Gotland.
Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier.
Ansvarig tillsynsmyndighet: Region Gotland.

Utvecklingsområde 9. Klintebys
•

Industrideponi. Branschklass 2. Ansvarig tillsynsmyndighet: Region Gotland.

Utvecklingsområde 8.– Hamn, industri och besöksnäring
•
•
•
•

Avfallsdeponier – icke farligt/farligt avfall. Ansvarig tillsynsmyndighet: Region Gotland.
Hamnar – handelstrafik med miljöfarliga varor.
Ansvarig tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen.
Oljedepå. Ansvarig tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen.
Sågverk med doppning & tillverkning av plast
– polyester. Ansvarig tillsynsmyndighet: Region
Gotland.

2.3 Radon

Programområdet utgör lågriskområde för radon. Behovet av markradonundersökningar
prövas i bygglovsprocessen och bör göras i
samband med tekniskt samråd för att konstatera om det finns lokala områden med förhöjda
radonhalter. Utan mätningar byggs med radonskyddad konstruktion.
En mindre yta uppe på Klinteberget omfattas
av en högre riskklassning där det vid karstpåverkad berggrund måste utföras strålningsmätning i samband med byggnation. Området
föreslås ej för bostadsbebyggelse.

Utredningsområde 6. – Bostäder Varbosåns mynning?
•

Övrigt BLK 3. Ansvarig tillsynsmyndighet:
Region Gotland.
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3.3 Miljökvalitetsnormer för vatten
3.3.1 Klassade vattenförekomster

Planprogrammet berör fyra klassade vattenförekomster, V Gotlands mellersta kustvatten
(SE572000-180001), Klintehamnsviken sek namn
(SE572350-180930), Varbosån (SE637280165077) och grundvattentäkten Mellersta Gotland – Klintehamn (SE637298-164664).
V Gotlands mellersta kustvatten utgör hela Gotlands västra kustområde från Tofta södra ner
till Stora Karlsö. Enligt vattendatabasen VISS
(2018-09-27) når området endast upp till måttlig ekologisk status och når ej god kemisk ytvattenstatus, främst på grund av övergödning
samt för höga halter av kvicksilver och flamskyddsmedel som polybromerade difenyletrar
(PBDE). En stor del av tillförseln kommer
från andra delar av Östersjön och från global
atmosfärisk deposition. Merparten orsakas
dock av läckage från konsumtionsvaror och
avfallsupplag samt urlakning från jord- och
skogsbruk.
Klintehamsviken sek namn utgörs av kustvattnet
från Kronholmen i norr ner till strax söder
om Klintehamn, och både Varbosån och
Robbjänsån mynnar ut i vattenförekomsten genom Klinteviken och Sandboviken. Vikarna är
på väg att grunda upp och har tappat sin betydelse som lekområden för gädda och abborre.
Enligt vattendatabasen VISS (2018-09-27) nås
endast måttlig ekologisk status på grund av
övergödningsproblematik och miljögifter. I övrigt har bottenfauna och makroalger god ekologisk status. På grund av halter av kvicksilver
och flamskyddsmedel som polybromerade difenyletrar (PBDE), som kan härledas till punktutsläpp från Klintehamns hamn men främst från
urlakning genom jord- och skogsbruk, läckage
från varor och avfallsupplag samt atmosfäriskt
nedfall sprunget från tung industri och stenkolsförbränning, kan inte målet om god kemisk
ytvattenstatus nås till år 2021.
I Klintehamnsviken har också Svartmunnad
smörbult påträffats. Smörbulten är en invasiv
främmande art med stor potential att konkurrera ut inhemska arter och därmed förändra
ekosystemet i området. Enligt Länsstyrelsen
har smörbulten dock inte rört sig upp i Varbosån eller Robbjänsån som efter restaureringsinsatser återigen utgör aktiva lekplatser för öring
och havsnejonöga. Sannolikt rör sig vattnet i
90
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dessa vattendrag med för hög hastighet för den
svagsimmande Smörbulten.
Eftersom mer än hälften av näringspåverkan
och miljöföroreningar bedöms komma från
källor utanför förekomsten har Klintehamnsviken fått en tidsfrist att nå god ekologisk status
till senast år 2027. Åtgärder behöver däremot
utföras innan år 2021 för att nå den föreslagna
miljökvalitetsnormen. God kemisk ytvattenstatus år 2021 kan, på grund av de mångåriga
utsläppen av miljögifter i Sverige och utomlands, bara uppnås om kvicksilver och PBDE
undantas i bedömningen. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Trots
insatser för att minska utsläppen av kvicksilver
kan några förändringar inte förväntas inom en
snar framtid.
Varbosån är ca 26 km lång och springer från
Älsmyr i Vall socken. Ån löper söderut genom
sex socknar innan den når den huvudsakliga
mynningen i Klintehamnsvikens nordöstra
ände. En mindre del mynnar i Sandboviken och
skärmar därmed helt av Varvsholm från övrigt
fast land på Klintesidan. Ån når enligt VISS
(2018-09-27) bara upp till måttlig ekologisk
status på grund av att ca 70 % av ån är rätad
och kanaliserad samt omfattas av dikningsföretag vilket innebär regelbundna rensningar.
Detta påverkar habitatsmöjligheter för de flesta
vatten- och strandkantslevande arter. Varbosån
når, om kvicksilver inkluderas i bedömningen,
inte upp till god kemisk status 2021 utan har
fått en tidsfrist att uppnå god ekologisk status
först till år 2027.
Åtgärder som t.ex. kantrestaurering och skyddzoner i åkermarken måste dock utföras i så
stor omfattning som möjligt till år 2021 för
att målet ska kunna nås till år 2027. Med mindre stränga krav för kvicksilverföreningar och
PBDE kan ån nå god kemisk ytvattenstatus till
år 2021.
Grundvattentäkten Mellersta Gotland – Klintehamn
omfattar en yta om 339 km2 från Västerhejde
ner till Fröjel i söder och Hejde i öster. Det
motsvarar ca 1/10 av Gotlands samlade areal. Grundvattenmagasinet utgörs enligt VISS
(2018-09-27) sannolikt av vatten bundet i
kalkstensbergrunden. Huvudavrinningen sker
till Gothemsån som mynnar på öns östra sida
men också till kustvattnet Klintehamsviken.

Det finns ekosystem som är helt beroende av
grundvattentäkten.
Den bedömda uttagsmöjligheten bedöms ligga
mellan 6 000 - 20 000 l/h. Inom förekomsten
gör dock uppmätta värden av klorid och polyaromatiska kolväten (PAH), vilka härstammar
från den nu nedlagda Södervägs brädgård i
Vall, att den kemiska statusen bedöms otillfredsställande. Kloridhalten indikerar också
att det finns risk för saltvatteninträngning på
grund av för djupt borrade brunnar eller att
vattenuttaget överstigen grundvattenbildningen.
Om inte markföroreningen åtgärdas finns
det risk för att miljökvalitetsnormen för god
kemisk status inte kan uppnås till 2021. Vattenförekomsten har fått tidsfrist till år 2027
men åtgärder måste genomföras till år 2021.
Även om åtgärder genomförs är bedömningen
att det kommer att ta tid att uppnå miljökvalitetsnormerna.
3.3.2 Oklassade vattenförekomster

Planprogrammet berör också de oklassade
vattendragen Robbjänsån, som springer från
Hoxelmyr i Fröjel socken och som mynnar i
recipienten Klintehamnsvikens södra del, samt
Loggarveån som springer från Hunningemyr
på gränsen mellan Klinte och Hejde strax
nordost om Klinteberget. Hunningemyr utgör
en del av Klinte, Loggarve vattenskyddsområde. Loggarveån rinner i västlig riktning genom
det utdikade odlingslandskapet norr om Klintehamn innan den angör Varbosåns mynning i
Klintehamnsvikens norra ände.
Robbjänsån är en central del i Klintehamns
samhälle och har sannolikt alltid använts för
avledning av oönskat spillvatten. Idag leds
dagvatten från centrala Klintehamn ut i ån, via
ett antal dagvattenrör anlagda mellan 1975 och
1996. Flera privata fastigheter längs ån nyttjar
sannolikt också vattendraget för egen avledning
av dagvatten. Den största delen av ån, både
uppströms och i själva samhället, ingår i dikningsföretaget Valle Värsände dikningsföretag
från år 1960. Rätning och kanalisering påverkar
vattendragets ekologiska och kemiska sammansättning. Efter flera fiskerivårdande insatser
har ån dock åter ett bestånd av havsöring och
havsnejonöga.
I stort sett hela Loggarveån ingår i dikningsfö-

retaget Anderse – Valla från 1939 som avvattnar ett stort åkerkomplex om ca 400 ha knutet
till nuvarande Klintebys grönsaksindustri.
3.3.3 Programmets påverkan på miljökvalitetsnormen

Planprogrammet bedöms inte medföra någon
negativ påverkan på de klassade och oklassade
vattenförekomsterna. Flera biotop- och fiskvårdande insatser pågår eller har genomförts
i Klinteviken och Robbjäns- och Varbosån,
exempelvis muddring, återutläggning av stenblock, restaurering av lekgrund m.m. Programmets genomförande medför att Robbjänsåns
flerfunktionella egenskaper lyfts fram och förstärks ännu mer. Åns ekologiska värden som
habitat, dess sociala aspekter som mötesplats
och vistelsemiljö, som plats för pedagogiskt
lärande samt dess tekniska roll som Klintehamns primära dagvattenanläggning betonas
och utvecklas i planprogrammet. Belysta värden bedöms sannolikt stärka kunskapen om
Klintehamns vatten och bidra till ett identitetsskapande där en fortsatt ekologisk restaurering
och ett tillgängliggörande av främst Klintehamnsviken och Robbjänsån (men även övriga
berörda vattendrag och recipienter) har mycket
hög prioritet.
Programmet föreslår uppförande av byggnader
på ytor som idag ej är i anspråkstagna. Ytorna
utgörs till största del av sedan länge planlagd
mark, men som idag inte är bebyggd eller
hårdgjord. I de flesta fall föreslås att gällande
planer ändras, delvis för att möta högre krav på
klimatanpassning och för att undvika exploatering som med dagens kunskap skulle bedömas
som olämplig på platsen. Programmet föreslår
att lämplig mark inom utvecklingsområdena
och längs Robbjänsån avsätts för att stärka lokal dagvattenhantering och ekologiska värden
genom t.ex. återmeandring och som översvämningsyta/dagvattendamm.
Programmets målsättningar bedöms kunna
bidra till en positiv utveckling för miljökvalitetsmålet för vatten. I bygglov och detaljplan
behöver det säkerställas att åtgärder för att
främja lokalt omhändertagande genomförs
både på platsmark och på kvartersmark för att
minska mängden förorenat dagvatten som kan
nå grund- och kustvatten jämfört med idag.
Bedömningen kan anses gälla för samtliga
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mets avgränsning.
3.4 Miljökvalitetsnorm för luft

Region Gotland ansvarar för att kontrollera
luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna. De flesta miljökvalitetsnormer för luft
är så kallade gränsvärdesnormer som ska följas,
medan några är så kallade målsättningsnormer
som ska eftersträvas. Normerna baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv.
Kontrollen sker främst i form av mätning och
modellering. Mätningar sker främst i Visby där
den mesta trafiken finns. Som referens för övriga Gotland används en mätstation för Hoburgen, längst ner på Gotlands södra udde.
Luftkvalitén på Gotland är generellt sett bra.
Endast miljökvalitetsnormen för partiklar
(PM10 - partiklar mindre än tio mikrometer)
överskrider det godkända gränsvärdet. Samtliga
övriga mätta parametrar har legat under uppsatta gränsvärden. Det finns många olika källor
till partiklar i luften, både från naturliga källor
och från mänsklig påverkan. Naturliga källor
kan vara damm och havssalt. De vanligaste orsakerna till höga partikelhalter i gatumiljö i tätorter kan däremot härledas till slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand. Framför
allt är det risk för höga halter under vårvintern,
där vägbanorna på Gotland inte saltas och det
därför är vanligt med dubbade däck, samtidigt
som väglaget är is- och snöfritt.
Efter en rad årliga mätningar har ett åtgärdsprogram tagits fram för att minska mängden
partiklar i luften i Visby. Åtgärdsprogrammet
har varit ute på remiss under 2018.
Kvävedioxid
Kvävedioxid och kvävemonoxid bildas vid
all slags förbränning och orsakar bland annat
försurning, övergödning och marknära ozon.
Sedan mätningarna av kvävedioxid började har
halterna minskat med närmare 50 %. Enligt
miljökvalitetsnormen får inte medelvärdet för
ett år överstiga 40 mikrogram/m3 I Visby ligger värdet på ca 6-8 mikrogram/m3, medan
det vid Hoburgen är ca 4-5 mikrogram/m3
Svaveldioxid
När svaveldioxid kommer i kontakt med luft
oxideras det till svavelsyra som försurar mark
och vatten. Halterna av svaveldioxid har mins92
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kat betydligt sedan mätningarna påbörjades i
slutet av 1970-talet. Minskningen är framför
allt ett resultat av att vi slutat använda högsvavlig olja. Enligt miljökvalitetsnormen får inte
dygnsmedelvärdet överstiga 100 mikrogram/
m3. Under hela 2000-talet har uppmätta halter i
Visby varit mellan 0,8-2,5 mikrogram/m3. Vid
Hoburgen är halterna något högre.
3.4.1 Programmets påverkan på miljökvalitetsnormen

Några mätningar eller moduleringar för Klintehamn har inte genomförts i samband med
framtagandet av planprogrammet. Den största
utsläppskällan till framförallt PM10 och kvävedioxid är biltrafik. I Klintehamn torde de
mest trafikerade vägarna vara länsväg 140/141
tillsammans med Verkstadsgatan. Utifrån att
använda de uppmätta halterna i Visby som
referens bedöms det inte finnas ett behov av
att särskilt utreda luftmiljösituationen i Klintehamn.
De åtgärder som föreslås syftar till stor del till
att främja gång- och cykel tillsammans med
en mer ändamålsenlig användning av gröna
impedimentsytor. Åtgärder som sammantaget
bedöms ha en positiv inverkan på luftmiljön.
Åtgärdsförslag som rör infrastruktur torde
medföra såväl sänkta hastigheter som ett allmänt minskat behov av bilkörning vilket medverkar till denna bedömning.
I Klintehamns hamn finns en kalkstenshantering vilken sannolikt utgör en källa till främst
PM10. Hamnens tillstånd att utöva störningsbenägen verksamhet som t.ex. dammade
kalkhantering prövas i en separat miljötillståndsprocess och hanteras inte närmare här.
Programmet föreslår att en ny detaljplan tas
fram för hamnområdet. I kommande planprocess kan det finnas skäl att närmare studera
effekterna från hamnens verksamhet och eventuella åtgärder för att lindra verksamhetens påverkan på närmiljön däri föreslås eller fastställs.

3.5 Buller

Buller är enkelt uttryckt oönskad ljud, som
upplevs störande och helst undviks. Buller
påverkar hälsa och välbefinnande och hamnar
högt på listan över allvarligare störningar i samhället.
Negativa effekter av buller kan vara
sömnsvårigheter, stress, förhöjt blodtryck.
Problem att kommunicera, minskad koncentrationsförmåga samt hörselskador.
Den fysiska planeringen ska minimera risken
för framtida konflikter och störningar. Inom
programområdet finns det ett antal bullerkällor.
I dagsläget pågår en riksintresseprecisering av
hamnen i Klintehamn och programmet avvaktar den kommande bullerutredningen gällande
hamnens verksamhet och eventuella bullerstörningar. Därför redovisas enbart underlag för
trafikbuller i detta avsnitt.
3.5.1 Riktvärden för trafikbuller

De riktvärden som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är:
•
•
•
•

30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus
45 dBA maximalnivå utomhus nattetid
55 dBA ekvivalent utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Exempel på ljudtrycksnivåer
Luftljud är ljud som transporteras genom luften från bullerkällan till mottagarens öra. När
vi till vardags talar om buller är det i allmänhet
ljudluft som avses. Enheten för luftljud är i
dagligt tal decibel (dB[A]).
Trafikverket har tagit fram riktlinjer för vad
som anses vara god eller i vissa fall godtagbar
miljö med hänsyn till buller. I tabellen nedan
redovisas dessa riktvärden avseende bostäder
och skolor.

För beskrivning av ljud vars styrka är konstant
i tiden används ofta ljudnivå decibel med förkortningen dB(A). Detta störningsmått kan
direkt mätas med en ljudnivåmätare. I Sverige
används två störningsmått för trafikbuller;
ekvivalent respektive maximal ljudnivå. Med
ekvivalent ljudnivå avses en form av medelljudnivåunder en given tidsperiod, i de flesta fall ett
dygn. Den maximala ljudnivån är den högsta
förekommande ljudnivån under exempelvis en
fordonspassage.
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Trafikverkets åtgärdsnivåer längs befintlig
infrastruktur

Bullerutredning vägtrafik längs länsvägar
inom programområdet

Åtgärder ska utföras om åtgärdsnivåer ovan
överskrids. Vid genomförande av åtgärder ska
motsvarande riktvärden enligt tabellen nedan
eftersträvas.

En bullerutredning som genomförts i samarbete med Trafikverket har utgjort underlag
för Program Klintehamn 2030. Utredningen
behandlar väg 140, 141 samt delar av v 562
genom tätorten Klintehamn, se sträckning. Ett
framtidsscenario för år 2040 har beräknats med
dagens hastighetsgränser och uppräknad trafik.

För en mer utförlig beskrivning av riktvärdena
se Bilaga 4. Bullerutredning Klintehamn, Ramböll/
Trafikverket

Beräkningsmetod
Trafikmängderna som används i bullerutredningen har utgått från ett scenario år 2040
enligt en modell som först utgår från en uppräkning av trafikflödena och sedan tar hänsyn
till säsongsvariationer (se vidare Bilaga XX Bullerutredning Klintehamn).För delar av sträckan har ytterligare 200 lastbilar lagts till för att
hantera att en eventuell verksamhetsutveckling
inom området leder till ökad lastbilstrafik.
Nedan redovisas bullerberäkningarna för
sträckan

Lokaltyp
Ekvivalent
eller områ- ljudnivå,
utomhus
destyp

Bostäder

55 dB(A)

Ekvivalent
ljudnivå,
utomhus
på uteplats/skolgård
55 dB(A)

Ekvivalent
Maximal
ljudnivå,
ljudnivå,
inomhus
utomhus på
uteplats/skolgård

Maximal
ljudnivå,
inomhus

70 dB(A)

30 dB(A)

45
dB(A)

55 dB(A)

70 dB(A)

70 dB(A)

45
dB(A)

60 dB(A)
Skolor och 55 dB(A)
undervisningsloka- 60 dB(A)
ler

Tabell 1. Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer från väg- och spårtrafik.
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Sträckning där bullerutredning har genomförts.

Bullerutredning ekvivalent ljudnivå, dygn, framtidsscenario 2040

Bullerutredning maximal ljudnivå,
framtidsscenario 2040.
Program Klintehamn 2030 SAMRÅDSFÖRSLAG 95

4. Risk och sårbarhet
Genom att tidigt i den fysiska planeringen
identifiera olika risker, blir det lättare att minska de negativa konsekvenserna för människor,
egendom och miljö. Riskidentifieringen görs
löpande genom en risk- och sårbarhetsanalys
för länet, där riskfaktorer såsom naturolyckor,
sjukdomsepidemier, olyckor och sårbar teknisk
infrastruktur.

Vision Gotland 2025 och Region Gotlands miljöprogram antagit att klimatanpassning ska integreras i samhällsplaneringen, att planeringen
av markanvändning och förvaltning ska bidra
till att ekosystemens förmåga att leverera olika
ekosystemtjänster bevaras och utvecklas, ekosystemtjänster som är nödvändiga för att kunna
förebygga effekterna av klimatförändringarna.

Klimatförändringarna utgör en stor risk för
samhällsutvecklingen

Effekterna av klimatförändringarna förutsägs
bli många och långtgående. De övergripande
förändringarna som sker är högre temperaturer,
ökad nederbörd, stigande havsnivåer och risker för ras
skred och erosion. Här kommer en kort beskrivning av olika effekter som kommer av dessa
fyra förändringar.

Klimatförändringarna, till följd av människans
påverkan på klimatet genom utsläpp och destruktionen av ekosystem innebär ett konkret
hot mot människan fortlevnad. Förändringarna
medför en ökad risk för höjda havsnivåer och
mer frekvent förkommande extremt väder
med kraftigare stormar, perioder av höga temperaturer och torka samt perioder med ökad
nederbörd och höga vattenflöden. Konsekvenserna är en ökad risk för olyckor, människor
hälsa och säkerhet, påverkan på grundvatten,
livsmedelsproduktionen och ekosystemen.
Klimatanpassning är därför en viktig del i den
fysiska planeringen för att hantera de risker
och den sårbarhet som klimatförändringarna
medför. Region Gotland har därför genom
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Effekter av klimatförändringarna

Med höjda havsnivåer, ökad nederbörd med
konsekvensen av ökad mängd dagvatten och
flöden ökar risken för erosion och översvämningar då mängden ytvattnet, som annars
rinner av marken ut i havet, inte kommer att
rinna av i samma utsträckning. Konsekvenser
är bland annat fuktskador på bebyggelse, försämring av markens bärighet genom erosion
med rasolyckor som följd, men också påverkan
på lantbruket då marken periodvis blir blötare
med sämre skördar som följd. Höjda havsni-

våer kan också leda till att vattnet i avloppsledningar pressas upp och orsaka översvämningar
med förorenat vatten. Områden som ligger
lågt, nära havskusten och insjöar riskerar att
drabbas särskilt hårt av översvämningar till
följd av höjda vattennivåer och ökad nederbörd.
Fler och kraftigare stormar innebär ytterligare
en ökad risk för erosion, ras och skador på
infrastruktur och bebyggelse, skog och mark.
Människor riskerar att skadas, i värsta fall dö
och skadorna på mark och bebyggelse kan
medföra stort lidande och höga kostnader för
enskilda och samhället.
Perioder med höga temperaturer kan medföra
ökad risk för torka, bränder och påverkan på
jordbruket med ökat behov av bevattning för
att upprätthålla livsmedelproduktionen. Värmeböljor medför också en risk för människors
hälsa i form av ökad smittspridning och ökad
dödlighet bland sårbara grupper.
På grund av ändrade klimatförhållanden och
föroreningar påverkas ekosystemen och den
biologiska mångfalden med förändrade habitat,
artsammansättningar och förflyttade vegetationszoner. Ytterligare påverkan på ekosystemen kan vara att mer mark tas i anspråk för
till exempel livsmedelsförsörjningen för att
kompensera för förlorad produktion. De ekosystemtjänster som människan beror av, bland
annat de reglerande tjänsterna, riskerar att gå
förlorade och förvärra konsekvenserna av klimatförändringarna ytterligare.
4.1 Klimatanpassning i den fysiska planeringen

I den fysiska planeringen behöver kommunerna arbeta konsekvent med klimatanpassning.
Under planläggningsprocessen handlar det om
att under prövningen av markens lämplighet
för exploatering ta in underlag som visar om
marken är lämplig att bebygga med hänsyn till
klimatförändringarna. Det handlar också om
att stringent arbeta med förbyggande åtgärder i den fysiska planeringen för att förebygga konsekvenserna av klimatförändringarna.
Kommunerna behöver också arbeta med en
beredskapsplanering. En viktig del i arbetet är
vägledning och samarbete mellan kommuner,
Länsstyrelser, statliga verk, näringsliv och allmänhet. Som stöd för arbetet med klimatan-

passning på kommunal nivå finns bland annat
”Klimatanpassning i fysisk planering - vägledning från
länsstyrelserna”. I den framgår hur klimatanpassning kan integreras i samhällsprocessen.
För att kunna arbeta med klimatanpassning
krävs planeringsunderlag i form av lågpunktskarteringar, dagvattenutredning och
prognoser för hur klimatet kommer att förändras. Underlaget utgör ett stöd för att kunna
identifiera platser med särskild problematik,
men också vart det är lämpligt eller nödvändigt
med förebyggande insatser. I det förebyggande
arbetet spelar ekosystemtjänster en viktig roll.
Underlag behövs därför för att förstå förutsättningarna för att ekosystemen ska kunna
stärkas. Underlaget skulle kunna vara i form
av naturinventeringar och kartläggning av befintliga ekologiska samband och habitat för att
öka kunskapen om vad ekosystemen behöver
för att kunna fortsätta utvecklas. Först då kan
vi aktivt arbeta med att förbättra förutsättningarna för ekosystemen och deras möjlighet att
leverera de ekosystemtjänster som vi är beroende av.
SMHI har tagit fram en s.k. lågpunktskatering
för Gotlands län. Denna är tänkt att underlätta
arbetet med klimatanpassning inom fysisk planering och beredskapsplanering. Lågpunktskarteringen beskriver områden på Gotland som
potentiellt kan komma att översvämmas vid
kraftiga skyfall och beskriver potentiella flödesvägar. Se länk här för mer information
Förnärvarande genomför Trafikverket tillsammans med Länsstyrelsen en sårbarhetsanalys
angående hur befintlig infrastruktur påverkas
av ett förändrat klimat. Det man bland annat
undersöker är ett scenario med höjd havsnivå,
upp till +2m med en extra marginal på en meter för vågor vid storm.
Vid två meters havsnivåhöjning hamnar väg
140 under vatten på en sträcka av ca 2 km.
Länsstyrelsen har 1 meters havsnivåhöjning
som scenario fram till 2100. I det fallet klarar
sig vägen precis. Så på sikt erfordras sannolikt
åtgärder för vägen, antingen genom en höjning
av själva vägen eller med en vall utanför densamma.
Länsstyrelsen har också som rekommendation
att ny bebyggelse ska grundläggas på +2.7m
ö.h.
Program Klintehamn 2030 SAMRÅDSFÖRSLAG 97

I länken kan man titta på vad som händer vid
olika havsnivåer.
https://gisapp.msb.se/apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/kustoversvamning.html

grundvattenrecipient, till vilken föroreningar
riskerar att ledas.
•

4.2 Riktlinjer kopplade till klimatanpassning i programförslaget

•
•

•

•

•

För att hantera ökad nederbörd och
översvämningar bör ny bebyggelse inte
placeras i områden med låga partier.
Befintliga flödesvägar bör också bibehållas och utvecklas som en del i ett
dagvattensystem med fördröjning och
infiltrering av vatten till grundvatten,
men också för att hantera 100-års regn
genom att hitta strategiska platser för
översvämningsdammar.
Växtlighet bör användas integrerat för
att minska risken för erosion och för
att bidra till att absorbera nederbörd
och höga vattennivåer. Arter bör väljas så att de stödjer de ekosystem som
finns på plats för att stärka ekosystemens förutsättningar att tillhandahålla
de ekosystemtjänster som behövs för
att klara klimatanpassningen.
Vid detaljplaneläggning ska alltid flöden
och dessa ekologiska samband utredas
i ett större område för att säkerställa att
åtgärderna inte bidrar till negativ påverkan på varken ekosystemet i sig, eller
annat bebyggt område. De utredningarna bör sen utgöra planeringsunderlag.
I samband med framtida planläggning
och bygglov för ny bebyggelse och/
eller verksamhetsytor ska antagna riktlinjer och strategier rörande hållbar
bebyggelseutveckling t.ex. för kretslopp
och VA (inklusive dagvatten) utöver andra relevanta styrdokument användas.

Se mer: 2.4 Utveckling av Klintehamns Gröna och
Blå värden.
4.2.1 Förslag på riktlinjer för dagvattenhantering

Stora delar av Klintehamn ligger på kalkberggrund och sand/grus. Denna typ av mark är
genomsläpplig och dagvatten snabbt kan röra
sig långa sträckor, vilket innebär att eventuella
föroreningar i dagvattnet kan transporteras
relativt snabbt. Under Klintehamn ligger en
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•

•

•

•

•

För att undvika att förorena grundvattnet rekommenderas att dagvattnet
renas innan det infiltreras i marken. Att
inte infiltrera dagvatten i marken utan
istället leda bort det via ett ledningsnät
till kustvattnen kring Gotland innebär
att en mindre mängd dagvatten leds till
grundvattenmagasinen. Eftersom vattenbrist är ett återkommande problem
på Gotland bör dagvatten infiltreras i
så stor utsträckning som möjligt, men
med hänsyn till förhållandena i kalkberggrunden.
Eftersom sand och grus har en högre
genomsläpplighet än lera, rekommenderas att framtida industrier placeras
ovanpå lera istället för på sand/grus. På
så sätt kan leran fungera som en skyddande barriär mot grundvattnet.
Dagvattnet från industriområden, planerat centrumområde och större parkeringsytor skall renas innan avledning till
recipient
Robbjäns å utgörs av ett dikningsföretag och fungerar samtidigt som en del
i Klintehamns dagvattensystem. Vid
förändring av till exempel åns sektion
behöver dikningsföretagets ägare konsulteras.
Instängda områden skall undvikas eftersom dagvattnet vid skyfall behöver
ledas bort ytligt, exempelvis längs vägar.
Det är därför viktigt att hålla befintliga
välfungerande flödesvägar öppna, samt
skapa nya vid exploatering. Plats behöver reserveras i planerna för skyfallsstråk och höjdsättningen i detaljplanen
skall säkerställa avledning längs gata.
I den fortsatta i planprocessen rekommenderas att plats reserveras för dagvattenanläggningar. Anläggningarna
ska placeras där det är lämpligt utifrån
höjdsättning, infiltrationsmöjlighet
m.m. som beskrivits ovan. Inga infiltrationsanläggningar skall anläggas där
det är risk för att markföroreningar förs
med till grundvattnet.

Se mer: Bilaga 2 Dagvattenutredning Program Klintehamn 2030

4.2.2 Riktlinje för nylokalisering av bebyggelse i
kustzonen

De riktlinjer för nylokalisering av bostadsbebyggelse i kustzonen som anges i översiktsplanen gäller även inom programområdet:
•

•
•

•

Lägsta plushöjd för befintlig marknivå
vid ny etablering i kustzonen ska vara +
2 meter (RH2000), i avvaktan på statliga direktiv.
Lokalt kan högre plushöjder krävas
beroende på dämningshöjder m m i det
aktuella området.
Lägre plushöjder kan godkännas för
mindre ”känsliga” byggnader och anläggningar såsom camping, sjöbodar
och ekonomibyggnader.
I riskområden ska höjdinmätning av
befintliga nivåer på tomtplatsen utgöra
planeringsunderlag i bygglovsansökan.
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5. Riksintressen inom programområdet
Riksintressen är geografiska områden som har
utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Områden kan vara
av riksintresse för både bevarande och exploatering men också för exempelvis yrkesfiske.
Begreppet riksintresse används om två olika
typer av områden. Dels större områden som
riksdagen beslutat om i miljöbalkens fjärde
kapitel och dels områden som är riksintressen
enligt miljöbalkens tredje kapitel och där den
ansvariga nationella myndigheten har ett ansvar
för att ange anspråk.
Att ett område är av riksintresse enligt 4 kap.
miljöbalken eller har pekats ut som ett riksintresseanspråk enligt 3 kap. miljöbalken kan
för framtiden påverka förutsättningarna för
till exempel bygglov. Det är bara när någon
vill ändra markanvändningen, på ett sätt som
kräver ett rättsligt beslut, som ett riksintresse
får betydelse. Reglerna gäller inte pågående
markanvändning. Påtaglig skada är det centrala
begreppet vid avvägning mellan riksintressen
och andra intressen. Det är en sådan skada som
ska hindras.
I detta kapitel redovisas de riksintressen som
berörs av Program Klintehamn 2030.
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5.1 Riksintresse för naturvård 3 kap 6 §
Miljöbalken

Inom programområdet finns det två typer av
riksintresse för naturvården.
Bergrundsblottningar i Klinteområdet
Riksintresset består av 14 st utpekade delområden (varav fyra finns inom programområdet). Delområdena visar på tidsavsnitt i den
geologiska utvecklingen där stora förändringar
i miljön avspeglas. Vid Klintebys finns unika
böljeslagsmärken som delvis blivit övertäckta
av schaktmassor.
I området mellan Klintehamn och Djupvik
finns sammanlagt ett femtiotal lokaler som är
internationellt viktiga referenslokaler för sedimentär berggrundsstratigrafi.
Områdena påverkas negativt av släntning, jordtäckning och igenläggning av öppna diken.
Så tillgodoses riksintresset i planprogrammet
Bedömningen är att riksintresset inte påverkas
av programförslaget.

Kovik-Vivesholm-Varvsholm
Detta är en kuststräcka av mycket stort geologiskt vetenskapligt intresse och lokal för flera
sällsynta växtarter. Området har höga ornitologiska och botaniska värden.
Kovik-Vivesholm-Varvsholm utgör ett flackt
och blockbestrött kustparti, som geologiskt
kännetecknas av ovanligt utbildade och ständigt föränderliga uddar. Floran är intressant.
På Vivesholm växer bland andra salepsrot, honungsblomster och luddkrissla. På Varvsholm
finns rikligt med bland annat vit skogslilja och
göknycklar samt landets enda lokal för strandvedel.
Här finns ett koncentrat av viktiga häckfåglar
utan motsvarighet på en så liten plats i länet.
Här har häckat eller häckar bland andra häger,
kentsk tärna, snatterand, skärfläcka, sydlig kärrsnäppa och brushane. Området utgör också
en viktig rastplats för gäss och vadare. Om
vintrarna finns bland andra storskarv och skärsnäppa på uddarna och upp till 2000 sjöfåglar i
vikarna, vilket innebär att lokalen är den tredje
viktigaste i länet för övervintrande sjöfågel.
Vivesholm består av en betad havsstrandäng.
Här växer stagg, gulkämpar, smultronklöver,
majviva, trift, vildlin, sumpgentiana och kustarun. Vanliga vegetationstyper är torräng av
fårsvingeltyp samt övre landstrandvegetation
av salttåg/rödsvingel-typ.

för bostadsbebyggelse på Varvsholm, där fördjupade utredningar inom detaljplaneprocess
rörande exempelvis markförutsättningar, natur
och kulturvärden, klimatanpassningsåtgärder
och hänsyn till förekommande riksintressen
får utröna i vilken omfattning detta skulle vara
möjligt. En översiktlig dagvattenutredning har
tagits fram för planområdet vilket ska vara en
viktigutgångspunkt för en eventuell exploatering. Vid fortsatt detaljplaneläggning och/
eller bygglovsprövning på Varvsholm ska riksintresset särskilt beaktas. En vidareutveckling
av turistzonen innebär möjligheter att förbättra
tillgängligheten för rekreation och naturupplevelser inte bara på Varvsholm utan även till
Vivesholm. Bedömningen är att en hänsynsfull
exploatering inte skulle innebära en påtaglig
skada på riksintresset.
5.2 Riksintresse för kulturmiljövården 3
kap 6 § Miljöbalken

Inom programområdet finns det tre områden
som är av riksintresse för kulturmiljövården,
Klinte kyrka, Vivesholm och Koviks fiskeläge.
Gotlands medeltida kyrkomiljöer

De 92 medeltida kyrkorna och fyra ödekyrkorna i sten från 1100-, 1200- och 1300-talen
representerar romansk och gotisk byggnadskonst med såväl västliga som östliga influenser
i ett komprimerat men påkostat utförande
sammanfört i en karaktäristisk gotländsk byggEn förutsättning för bevarande av riksintressets nadsstil där arkitektur, sten- och träskulptur,
mural- och glasmåleri vittnar om mycket hög
värden är att markerna hålls öppna med hjälp
av en fortsatt naturvårdsinriktad betesdrift och hantverksskicklighet. Kyrkorna är i det närmaste intakt bevarade med få tillägg från senare
skötsel av landskapselement. Bevarandet av
århundraden. Till kyrkorna hör kyrkogårdar
våtmarkernas värde kräver att områdets hydmed murar och stigluckor från samma tid, i
rologi skyddas mot dränering, vattenreglering,
vissa socknar finns kastaler, prästgårdsruiner
dämning och torvtäkt.
mm. Intill många kyrkor står ståtliga prästgårBerört kustavsnitt omfattas av strandskydd 100 dar, varav flera från medeltid men ombyggda
m. Vivesholm är sedan 2017 även ett naturreunder 1700- och tidigt 1800-tal, en del med alla
servat. Området ingår i Länsstyrelsens program ekonomibyggnader bevarade. Till de gotländför bevarande av natur- och kulturmiljövärden
ska kyrkomiljöerna hör även sockenmagasin,
i odlingslandskapet och i nationell bevarandeskolor, fattigstugor; byggnader av betydande
plan för odlingslandskapet.
kulturhistoriskt värde.
Så tillgodoses riksintresset i programförslaget
Klinte kyrka är liksom övriga medeltida kyrkor
på Gotland klassat som riksintresse för kulturPlanförslaget anger inte någon exploatering
miljövården. Uppförandet påbörjades under
på Vivesholm eller i Kovik. En utveckling av
1200-talet, men exempelvis tornet och sydporturistisk verksamhet på Varvsholm föreslås i
talen i gotisk stil, koret och glasmålningar är
anslutning till befintliga verksamheter. Planfrån 1300-talet. Invändigt finns kalkmålningar
förslaget föreslår även ett utredningsområde
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från samma tid. Altaruppsats från 1643 och
en dopfunt från 1647. Det ståtliga triumfkrucifixet är från 1400-talet och på altaret står ett
litet krucifix från 1977 gjort av Klintekonstären
Staffan Rosvall.

Klinte kyrka vy från Klinteberget
Så tillgodoses riksintresset i programförslaget
Bedömningen är att programförslaget inte påverkar riksintresset.
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Vivesholm
Under 1300-talet lät Hertig Erik av Mecklenburg anlägga ett fäste i samarbetade då med
de så kallade Vitaliebröderna på Vivesholm.
Det kallades för Landescrona. För Vitaliebröderna spelade Gotland en viktig roll som bas
i samband med deras kapningar av skepp i
Östersjön. Deras kapningar blev till slut till en
allvarlig fara för all sjöfart på Östersjön. För att
stävja deras verksamhet ingrep Tyska Orden år
1398 med en flotta på 84 fartyg, 4000 man och
400 hästar. Truppen landsattes i Västergarn
och de intog snart Landescrona och brände det
till grunden.
Vivesholm har även en senare historia, bland
annat i samband med det slutliga svenska
övertagandet av Gotland från Danmark 1676.
I samband med ett krig mot Ryssland år 1710
sattes anläggningen åter i stånd. Den gick då
under namnet Redutten Stålhatt. Därefter har
anläggningen fallit i glömska och spelat ut sin
roll.
Riksintresset utgörs av en borganläggning, i
form av vallar, som ingått i 1700-talets kustförsvarssystem av Gotland. Det är en vetenskapligt intressant befästningsmiljö, där borgen

”Landescrone” som ursprungligen anlades på
1300-talet, och senare under 1700-talet byggdes
om till skans under namnet redutten ”Stålhatt”.
I riksintresset ingår även lämningar efter Sågholmens sågverksindustri från 1600-talet.
För riksintresset pågår för närvarande en ny
precisering. Denna är ej ännu beslutad. Det nya
förslaget anger ett antal mål för riksintresset
som redovisas här:
Mål för riksintresset:
Det öppna betespräglade landskapet är idag lätt
att läsa av, lättillgängligt och pedagogiskt illustrativt historiemonument. Målet är att miljön
skall fortsätta att vara opåverkat av kommande
tiders verksamheter.

Utdrag från riksintressepreciseringen för Vivesholm:
Kartan från 1700-talet visar att ännu vid den
här tiden var Vivesholm en ö. Utanför Vivesholm ligger Sågholmen, på vilken lantmätaren
markerat en vindsåg. Den blå linjen markerar
nuvarande avgränsning av riksintresset och
med violett streckad linje är den ur historisk
synvinkel föreslagna. Den överensstämmer väl
med tidigare avgränsning, förutom i öster, där
en mindre ö bör ingå i riksintresset.
Så tillgodoses riksintresset i programförslaget

De förslag och förhållningssätt som redovisas i
programförslaget bedöms inte innebära någon
påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården. Byggnadsnämnden har även antagit
Det innebär att:
ett kulturmiljöprogram med tillhörande digital
• Området är överblickbart och strandnä- karta över de högst värderade kulturmiljöerna.
ra och får inte bebyggas
Detta kulturmiljöprogram används som plane• Området bör kontinuerligt betas för
ringsunderlag och är vägledande vid kommanatt hålla kvar den öppna, välbetade och de planering och planläggning. Bedömningen
visuellt mycket tillgängliga miljön intakt är att riksintressena därmed tillgodoses i pro• Information om platsens historia bör
gramförslaget.
uppdateras
Gotländska fiskelägen
Den nya föreslagna gränsen för riksintresset
Fiskelägen i gotländsk tradition, ofta med
är något utvidgat i vattnet, för att bättre ringa
rötter i förhistoriska hamnlägen, bestående
in de vattenområden som fungerade som upav bodar från 1600- till 1900-talet, byggda för
pankringsplats för skepp till Vivesholm. Den
redskapsförvaring och tillfällig övernattning för
smala landtunga som finns i sydost har också
inkorporerats i riksintresset, i övrigt är det små det husbehovsfiske som Gotlands bönder fordom bedrev då alla hade tillgång till stranden.
förändringar.
Fiskelägena är inbördes olika, med oftast träbodar på västra och norra Gotland och stenbodar
på östra och södra Gotland. De äldsta bodarna
är byggda i skiftesverk eller knuttimring med
gavelingång och faltak, de något yngre i sten
med flistak på södra Gotland, de yngsta i resvirke med spån- eller papptak. Till fiskelägena
hör båtlänningar eller bryggor, gistgårdar/
braidningar för nättorkning, lysstänger, fiskrökar mm. Kovik i Sanda är ett av flera utpekade
fiskelägen.
Så tillgodoses riksintresset i programförslaget
De förslag och förhållningssätt som redovisas i
programförslaget bedöms inte innebära någon
påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården

Program Klintehamn 2030 SAMRÅDSFÖRSLAG 103

5.3 Riksintresse för friluftsliv 3 kap 6 §
Miljöbalken

Utgångspunkten för att ett område ska bedömas som riksintresse för friluftslivet är att
området har så stora friluftsvärden på grund av
särskilda natur- och/eller kulturkvaliteter och
tillgänglighet för allmänheten, att det är eller
kan bli attraktivt för besökare från hela eller en
stor del av landet eller utlandet, det vill säga det
utgör ett turistiskt intresse. Gotlands kust har
stor utvecklingspotential ur friluftssynpunkt.
I dagsläget finns få officiella vandringsleder
som är uppmärkta längs kusten. Beskrivningar
av vandringar finns i broschyrer och böcker
framtagna genom privata initiativ. Genom markerade leder, gärna sammanhållna, byggande
av vindskydd och iordningsställda lägerplatser
skulle kusten kunna bli ett än mer välbesökt
friluftsmål som skulle locka vandrare från både
Sverige och andra länder, även under höst och
vår.
FI 04 Gotlandskusten
Gotlandskusten utgörs till stora delar av orörd
och omväxlande natur med mycket goda möjligheter till ett varierat friluftsliv. Här finns
bland annat många områden med en rik och
varierad flora och fauna och fina badstränder.
Gotlandskusten lämpar sig mycket väl för
vandring, strövande och promenader och vattenområdet för kanotpaddling och fritidsfiske.

104

Program Klintehamn 2030 SAMRÅDSFÖRSLAG

I beskrivningar av vandringstips på Gotland
framhävs framför allt kustens fina stigar och
vägar med storslagna vyer och klintar. Ett
flertal kuststräckor finns beskrivna i olika
vandringsböcker. Vandring bedrivs i både organiserad form i grupper längs kusten men också
genom kompisgäng eller ensamma vandrare
som lockas av den storslagna utsikten. Jämfört
med många andra kuststräckor är Gotlands
kust mycket tillgänglig tack vare de många
vägar som går ner till stranden men också som
löper längs stranden. Strandnära bebyggelse
finns på många håll men stora delar av stranden är inte exploaterad vilket är mycket värdefullt ur friluftssynpunkt. Många matställen och
övernattningsmöjligheter ligger också utspridda
längs kusten vilket gör kusten attraktiv för
dagsvandrare.
Kajaking är populärt och Gotlandskusten är
speciell eftersom skärgård saknas (med undantag av området utanför Slite). Även om kusten
är exponerad för vind och vågor på grund av
avsaknaden av skyddande öar, finns alltid lä att
hitta längs någon kuststräcka eftersom Gotland
har kust i alla vädersträck. Paddling längs orörd
klintkust i solnedgång kan vara en av sommarens absoluta höjdpunkter för friluftsintresserade. Det finns ett 20-tal gästhamnar Gotlands
kust; däribland i Klintehamn.
Många fina fågellokaler finns längs kusten som
också är kända nationellt bland ornitologer.

Fritidsfisket på Gotland är populärt. Turister
från många olika länder kommer för att prova
havsöringsfiske längs den gotländska kusten.
Längs Gotlandskusten finns också många gamla och välbevarade fiskelägen med ett högt kulturhistoriskt besöksvärde.
På ett flertal platser längs kusten kan man boka
långa eller korta turer till häst eller till fots.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
Största hoten mot friluftsintressena är alltför
hård exploatering på och i anslutning till stränderna. Bebyggelse alltför nära stranden med
risk för privatiseringar av stränderna i form av
staket och andra anordningar hämmar framför
allt det rörliga friluftslivet längs kuststräckorna.
Stigar som ofta löper längs med stränderna
måste få behålla sin ”småskalighet” för att friluftslivet inte ska hämmas. Detta gäller även de
obebyggda partier (”gröna” stråk) som löper
ner mot stränderna och som gör att stränderna
är lättåtkomliga. Många vägar som går ner mot
och längs med stränderna är i dagsläget öppna,
skulle många vägar förses med bom eller vägarna sluta att underhållas skulle stränderna bli
mindre lättåtkomliga.
Området påverkas negativt av ytterligare täktverksamhet, kalhuggning, terrängkörning samt
av om fågellivet störs under framförallt häckningstid i känsliga områdena. Mindre täktverksamhet finns strandnära i form av husbehovstäkter. Så länge täkterna är i mindre omfattning
hotas inte friluftslivet men om större mängder
grus tas ut påverkar detta lokalt friluftslivsupplevelsen märkbart.
Mycket av de natur- och upplevelsevärden som
finns längs kusten är beroende av att ängarna
hålls i hävd genom traditionell ängsskötsel. Det
är därför viktigt med fortsatt jordbruk med
åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och
skötsel av landskapselement, restaurering av
igenvuxna ängar och naturbetesmarker.
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att
områdets hydrologi skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner kan skada naturvärdena
och därigenom även friluftsvärdena.

Områdets avgränsning:
Avgränsningen på land går ca 500 m från
strandlinjen längs hela Gotlands kust utom för
de delar där naturreservat och i vissa fall annat
riksintresseområde ansluter till strandområdet.
Vissa aktiviteter som t.ex. fritidsfiske, kajakpaddling och bad sker ute i vattnet och det är
viktigt att vattenområdena innefattas i riksintresset. Avgränsning ut i havet är densamma
som strandskyddet (100-300 m ut från land)
med undantag för vissa vikar.
Riksintresset är uppdelat i fem delområden.
Planförslaget berörs av två av dem, Näs-Klintehamn och Klintehamn-Visby.
Delområde FI04 D. Klintehamn-Visby
Varvsholm-Vivesholm-Kovik. Kuststräckan
är av mycket stort geologiskt vetenskapligt intresse. Lokal för flera sällsynta växtarter. Flackt
och blockbestrött kustparti, som geologiskt
kännetecknas av ovanligt utbildade och ständigt föränderliga uddar. Dessa utgörs sannolikt
ursprungligen av isälvsbildningar, som starkt
svallats och erhållit ett mycket flikigt utseende
med förekomst av strandsporrar. Floran är
också intressant. Här finns ett koncentrat av
viktiga häckfåglar utan motsvarighet på en så liten plats i länet. Vid Björkhage S Varbos, finns
campingplats, badplats m.m. På Sandbovikens
västsida har uppförts ett fågeltorn. Vivesholm
består av en betad havsstrandäng. Småbåtshamn/gästhamn i Klintehamn.
Delområde FI04 C. Näs-Klintehamn
Delar av detta delområde finns inom programmets avgränsning. I preciseringen för delområdet finns dock inget specifikt angivet för Klintehamns kustavsnitt.
Så tillgodoses riksintresset i programförslaget
Klinteviken, Varvsholm, Vivesholm och kusten
i övrigt inom programområdet är av mycket stor betydelse för boende i och besökare
till Klintehamn. Programmet föreslår en rad
utvecklingsmöjligheter för att förstärka och
utveckla tillgängligheten till dessa kustnära områden. I programförslaget redovisas även en
framtida led för paddling längs kusten. Bedömningen är att programmet därmed bidrar till att
värdena för friluftslivet bibehålls och utvecklas.
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5.4 Riksintresse för sjöfarten 3 kap 8 §
Miljöbalken

Trafikverket och Sjöfartsverket samverkar i
hanteringen av ärenden som rör sjöfart enligt
plan- och bygglagen och miljöbalken.
Trafikverket och Sjöfartsverket har båda ansvar
för sjöfartsfrågor. Trafikverket ansvarar för den
strategiska infrastrukturplaneringen i samråd
med Sjöfartsverket. Sjöfartsverket har det operativa ansvaret för tillgänglighet, framkomlighet
och säkerhet till sjöss.
Farled
•

Klintehamn angöring-Klintehamn

Riksintresset utgörs av en 200 m buffert från
farledens mittlinje på vardera sidan. Allmän
farled. 65 skyddshöjd, 6 m skyddsdjup. Även
ensmärken placerade på Varvsholm ingår i detta riksintresse.
Farledsklass 1. Reviderades 2010-03-01.
Hamn
Riksintresset utgörs av Klintehamns hamn.
Idag redovisas endast att det utgörs av en allmän hamn och bulkhamn. Riksintresset tillkom
2010 och för närvarande pågår en precisering
av riksintresset. Trafikverket är ansvarig myndighet och arbetet beräknas vara färdigt under
2019.
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Så tillgodoses riksintresset i programförslaget
Klintehamns hamn är idag regionens största
godshamn och är av stor betydelse för Gotland som helhet. Programförslaget föreslår
att hamnområdet bör detaljplaneläggas för att
säkra hamnens funktion som godstrafikhamn.
För boende och besökare till Klintehamn är
delar av hamnen även ett viktigt besöksmål.
Därför föreslår även förslaget en utveckling av
främst infrastrukturen till den norra piren för
att förbättra tillgängligheten till och på området
för oskyddade trafikanter. Bedömningen är att
riksintressena för sjöfarten tillgodoses i programförslaget.
5.5 Riksintresse för totalförsvaret 3 kap 9
§ Miljöbalken

Mark- och vattenområden som har betydelse
för totalförsvaret skall så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Områden som
är av riksintresse på grund av att de behövs för
totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av anläggningarna.
Inom programområdet finns det två typer av
påverkansområden samt ett stoppområde för
höga objekt.

Påverkansområden
För områden som berörs av omgivningspåverkan av den militära verksamheten redovisas
påverkansområden där Försvarsmakten genom
granskning av planer och bygglovsansökningar
måste kunna säkerställa att ny bebyggelse eller
andra åtgärder inte innebär risk för påtaglig
skada på riksintresset eller område av betydelse
för totalförsvarets militära del. Granskningen
utgår från influensfaktorer som har betydelse
för bedömningen av påverkan i varje enskilt
fall. Exempel på influensfaktorer är buller, luftturbulens, fysiska/skymmande hinder, flyghinder och elektromagnetisk störning. Inom programområdet finns MSA - påverkansområde
för luftrum samt Väderradar - påverkansområde med särskilt behov av hinderfrihet.

5.6 Riksintressen enligt 4 kap Miljöbalken

I miljöbalkens fjärde kapitel finns de särskilda
hushållningsbestämmelserna. Dessa omfattar
ett stort antal större markområden som i sin
helhet är av riksintresse med hänsyn till sina
höga natur- och kulturvärden. De utpekade
områdena är angivna direkt i lagtexten. Bestämmelserna i detta kapitel i miljöbalken utgör
dock inget hinder för utveckling av befintliga
tätorter eller av det lokala näringslivet, för anläggningar som behövs för totalförsvaret och
utvinning av fyndigheter av ämnen och material inom områden av riksintresse enligt 3 kap 7
§ MB, om det finns särskilda skäl.
Nedan redovisas de riksintressen enligt 4 kap
MB som utpekats inom programområdet.

Stoppområde för höga objekt

Hela Gotland omfattas av bestämmelserna
i 4 kap 2 § MB

Särskilt utpekat område där inga nya höga
objekt kan uppföras utan att påtaglig skada på
riksintresset uppstår. Hela Sveriges yta utgör
samrådsmöte för höga objekt. Försvarsmakten
ämnar yttra sig över alla ärenden som rör objekt högre än 20 m utanför och högre än 45 m
inom sammanhållen bebyggelse.

Vid bedömning av påverkan på natur- och
kulturmiljöer vid prövning av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön på Gotland, skall enligt 2§ i hushållningsbestämmelserna turismens och friluftslivets
intressen särskilt beaktas.

Så tillgodoses riksintresset
Vid en eventuell detaljplaneläggning kommer
Totalförsvaret remitteras för att yttra sig vid
varje enskilt ärende. Bedömningen är att programförslaget tillgodoser riksintresset.
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Riksintresse för högexploaterad kust 4 kap
4§ MB , Gotlands kust
Varvsholm och Vivesholm omfattas av riksintresset för högexploaterad kust. Inom detta
område får fritidsbebyggelse endast komma
tillstånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får
dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd,
företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga
friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i
närheten till de stora tätortsregionerna.
Så tillgodoses riksintresset i programförslaget
Varvsholm är utpekat som turistzon i regionens översiktsplan Bygg Gotland. Planförslaget har preciserat detta ytterligare genom att
redovisa inom vilket område en utveckling av
turistisk verksamhet kan ske (utveckling av
befintliga anläggningar). Planförslaget föreslår
även ett utredningsområde för bostadsbebyggelse på Varvsholm, där fördjupade utredningar inom detaljplaneprocess rörande exempelvis
markförutsättningar, natur och kulturvärden,
klimatanpassningsåtgärder och hänsyn till förekommande riksintressen får utröna i vilken omfattning detta skulle vara möjligt. Bedömningen
är att en hänsynsfull exploatering inte skulle
innebära en påtaglig skada på riksintressena.
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6. Miljökvalitetsmål

Det övergripande målet i den nationella miljöpolitiken är att till nästa generation kunna
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att påverkan
på miljön ska ha reducerats till nivåer som är
långsiktigt hållbara. Riksdagen har genom de
sexton nationella miljökvalitetsmålen preciserat
den kvalitet eller det tillstånd i miljön som ska
uppnås. Målen har brutits ned både till regional
och till lokal nivå. Miljökvalitetsmålen är inte
juridiskt bindande.

minskningen av persontransporter och på det
sättet bidra till att miljömålen minskad klimatpåverkan och frisk luft uppnås. Genom ökat
invånarantal i tätorten ökar möjligheten till
utökad kollektivtrafik. Programmet föreslår
också satsningar på gång- och cykelstråk som
kan motverka negativ klimatpåverkan och bidra
till friskare luft. De fyra övergripande målen
med tillhörande riktlinjer behandlar samtliga tio
preciseringar av miljömålet God Bebyggd Miljö
(Hållbar bebyggelsestruktur, Hållbar samhällsplaneInom Region Gotland har en rad styrdokument ring, Infrastruktur, Kollektivtrafik, gång och cykel,
tagits fram i syfte att öka sannolikheten att kun- Natur- och grönområden, Kulturvärden i bebyggd miljö, God vardagsmiljö, Hälsa och säkerhet, Hushållning
na uppnå en god miljökvalitet och säkerställa
av energi och naturresurser samt Hållbar avfallshanteden även in i framtiden. Regionens översiktsring).Miljömålet God bebyggd miljö bör påverplan sammanfattar regionens intentioner avsekas positivt genom dessa föreslagna satsningar,
ende hur mark- och vattenområden i regionen
men även genom föreslagna åtgärder för stärkt
bör användas för att på lämpligast sätt stödja
grön- och blåstruktur.
regionens strävanden och målsättningar inom
olika områden. Det är inte ett juridiskt bindan- Miljömålen om skyddande ozonskikt och
de dokument, men om regionens eller andra
naturlig försurning har liten relevans för promyndigheters beslut avviker från översiktsplagrammet eftersom det handlar om att omhännen ska motiven för denna avvikelse framgå av derta ämnen som bryter ned ozon snarare än
beslutet. Förutom översiktsplan har regionen
fysisk planering samt för att programmet inte
ett flertal andra styrdokument som ytterligare
kan styra utsläpp av svaveldioxider, kväveoxider
specificerar riktlinjer för olika aspekter inom
och ammoniak som är det som skapar försurfysisk planering. Region Gotland har bland an- ning. Svavelhalter i bränsle har minskat kraftigt
nat en energiplan 2010-2020, en biogasstrategi
de senaste decennierna och vi har därför uppoch handlingsplan 2014-2019, ett miljöprogram nått detta miljömål på Gotland. Till skillnad
2015-2020, en kretsloppsstrategi, VA-strategi,
från större delen av Sverige så ger Gotlands
VA-Plan, ett trafikförsörjningsprogram, en cykalkrika berggrund möjligheter att neutralisera
kelplan 2010-2025, stadsodlingsstrategi samt en effekterna av det försurande nedfallet, vilket
strategi för lekplatser och utegym. Alla dessa
gör att det inte finns några försurade naturmilstyrdokument ligger till grund för hur projöer.
grammet för Klintehamn utformas.
För elektromagnetisk strålning anges i överI översiktsplanen finns en uttalad intention om siktsplanen riktlinjer för närhet till transformaatt ny bebyggelse i huvudsak ska riktas mot
torstationer etc. I övrigt hanteras frågor inom
befintliga bebyggelsemiljöer och därmed förmiljömålet Säker strålmiljö på detaljplanenivå.
stärka en mer samlad bebyggelse, nyttja befintProgrammet uppmuntrar exploatörer till anlig infrastruktur och undvika nya satelliter av
vändande av certifieringssystem för hållbart
bostäder. Detta speglar sig i programmet. En
byggande vilket skulle kunna leda till en positiv
sådan intention kan ha positiv effekt på
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utveckling inom miljömålet Giftfri miljö. Detta är dock inte en fråga som programmet har
rådighet över. Ett byggande med miljöfarliga
material skulle leda till en negativ påverkan på
måluppfyllelsen. Programmet beaktar problem
med kända markföroreningar och frågan hanteras senare på detaljplanenivå.
Den nya VA-strategin med innehållande dagvattenhandbok bör ha en positiv inverkan på
ekologisk och kemisk status i vattendrag och
hav. Inga sjöar berörs av programmet. Även
om programförslaget möjliggör att antalet
bostäder inom programområdet kan öka,
vilket teoretiskt sett kan medföra att näringsbelastningen till havet ökar, kommer de reella
utsläppen med stor sannolikhet inte öka på ett
sätt som innebär att möjligheten att uppnå god
miljöstatus för kustvatten försämras. Det beror
på att ny bebyggelse föreslås att i första hand
ansluta sig till den kommunala reningsanläggningen där en modernisering och utveckling av
avloppsreningsverket pågår.
Enligt ställningstagande i regionens översiktsplan ska inga våtmarker skadas genom kommunala beslut och arealen våtmark på Gotland
ska inte minskas genom beslut om ändrad
markanvändning. Att programmet föreslår en
utredning av bostäder inom område med våtmark på Varvsholm går emot dessa riktlinjer.
En eventuell exploatering av våtmarken medför
en negativ påverkan på miljömålet myllrande
våtmarker om inte våtmarkens värden och
funktioner kompenseras.
Miljömålet levande skogar bedöms inte påverkas negativt, då intentionen har varit att
minimera exploatering av jungfrulig mark och
att undvika exploatering av skog med höga naturvärden.
I dagsläget minskar den biologiska mångfalden
på Gotland generellt liksom förutsättningarna
för odlingslandskapet att leverera ekosystemtjänster. Programmet bör dock inte direkt
motverka miljömålet Ett rikt odlingslandskap
då det inte föreslår ändrad markanvändning på
förekommande naturbetesmarker, slåtterängar
eller småmiljöer viktiga för flora och fauna. En
mindre del åkermark ianspråktas för bebyggelse, vilket kan ses som en marginell påverkan på
miljömålet.
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7. Planeringsunderlag
7.1 Översiktsplan

Region Gotlands översiktsplan Bygg Gotland
2010-2025 antogs av dåvarande kommunfullmäktige 2010 (KF 2010-06-01 §79). Bygg
Gotland pekar ut ett antal serviceorter där
fördjupade översiktsplaner ska tas fram. Klintehamn är en sådan serviceort. Översiktsplanens
inriktning är att nyetableringar ska underlättas
och stimuleras i dessa orter så att näringslivet,
servicefunktioner och kollektivtrafiken kan
utvecklas. De fördjupade översiktsplanerna ska
utifrån respektive orts bebyggelsestruktur, karaktär och unika möjligheter analysera lämplig
bebyggelseutveckling, vatten- och avloppsutveckling, klimatfrågorna och dess konsekvenser
och föreslå lämpliga utbyggnadsområden och
kompletteringsmöjligheter för nyetablering
av såväl industri, företag som bostäder. Även
områden som inte är lämpliga för ny bebyggelse ska pekas ut. Utredning kring gång- och
cykelinfrastrukturen bör också genomföras. Ett
åtgärdsförslag ska vara en del av insatserna för
att höja ortens attraktivitet. Sociotopkartering
bör också användas som planeringsunderlag. På
översiktsplanens plankarta har ett symboliskt
område markerats runt de utpekade serviceorterna. Detta omland ska närmare avgränsas.
Klintehamn behandlas närmare i Delområde
väster där det exempelvis nämns att befintlig
turismnäring har utvecklingspotential. Varvsholm pekas även ut som en turistzon i översiktsplanen.
En sociotopkartering har genomförts i Klintehamn 2011.
De intentioner som beskrivs i översiktsplanen
genomsyrar detta program för Klintehamn.
7.2 Detaljplaner

En detaljplan prövar och reglerar lämplig användning för ett avgränsat område. Det är bara
kommunen som kan bestämma om planläggning enligt det kommunala planmonopolet. Det
gäller till exempel både när det ska byggas nytt
och när bebyggelse ska förändras eller bevaras.
En detaljplan redovisar allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för
dessa. Detaljplanen medför i princip en rätt att
bygga i enlighet med planen under en särskild
angiven genomförandetid, som är minst 5 och

högst 15 år. Efter att genomförandetiden gått
ut fortsätter planen att gälla på samma sätt som
innan med den skillnaden att planen då kan
ersättas, ändras eller upphävas utan att berörda
kan ställa ersättningsanspråk för förlorade rättigheter. Detaljplanen reglerar rättigheter och
skyldigheter, inte bara mellan markägarna och
samhället utan också markägarna emellan. Planen är bindande vid prövning av lov.
Äldre planer som antagits innan plan- och
bygglagen ändrades 1987 är giltiga enligt planoch bygglagens övergångsbestämmelser. Det
innebär att äldre planer gäller som detaljplaner.
Eftersom äldre planer tillkommit under helt
andra förhållanden och med helt andra syften
än dagens planer och behandlar de därför inte
heller de frågeställningar och krav som ställs
i dagens planeringsprocess. Byggnadsplaner
reglerade bebyggelse utanför städerna medan
avstyckningsplaner oftast bara reglerar fastighetsindelningar. Avstyckningsplaner kan vara
särskilt problematiska då de vid bygglovsprövning ibland medger i stort sett oreglerade byggrätter. Äldre planer tar heller sällan hänsyn till
markens lämplighet i fråga om t.ex. vatten- och
avlopp eller natur- och kulturvärden.

Planer i Klintehamn
I stort sett hela Klintehamns samhälle omfattas
av någon form av planläggning. Inom planprogrammets avgränsning finns ca 30 stycken gällande byggnads-, avstyckning- eller detaljplaner
inklusive ändringar från ca 1930 och framåt.
Byggnadsplan för Klintehamns samhälle från
1936 reglerade nästan hela samhällets nuvarande utbredning och markanvändning. Planen är
till stora delar genomförd och många av de värden som skattas högt idag – den förhållandevis
gamla men brokiga trähusbebyggelsen och de
djupa gröna gårdarna – springer från byggnadsplanens bestämmelser kring volymer, fastighetsindelning och gatudragning. Planen gäller
fortfarande för stora delar av Klintehamn.
Över tid har nya behov uppstått i samhället
och därmed behovet av att ändra i 1936 års
byggnadsplan. Under 1960-talet hade upplevde
Klintehamn en ekonomiskt stark utveckling
med nya verksamheter, bostadsområden och
centrumutveckling. Många planer från tidseran hanterar konsekvenserna som uppstod i
kölvattnet av ändrade resvanor när privatbilismen och lastbilstransporter konkurrerade ut
järnvägen som lades ner 1960. Nedläggningen
frigjorde ytor och byggnader för ny användning
för t.ex. bostäder. I Klintehamn finns dock
fortfarande äldre planer som medger järnvägsändamål.
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Under 1980- och 90-talet var syftet med planläggning i Klintehamn att möjliggöra för ny infrastruktur genom den nya länsvägen som skulle medföra minskade godstransporter genom
samhället. Man planlade även för fler bostäder i
Odvalds eller för ett tydligare och mer stadslikt
gaturum i centrala Klintehamn. Gemensamt
för de två sista planerna är att de inte är fullt ut
genomförda.
Sedan detaljplan infördes som planeringsinstrument 1987 har det i Klintehamn bara antagits
ett fåtal nya planer. Det rör sig främst om mindre ändringar av användningsbestämmelser i
äldre planer.
7.3 Historisk tillbakablick

Centrala Klintehamn kan idag upplevas lite
slitet, tomt och för en utomstående sakna ett
tydligt centrum. Intrycket är dock inte riktigt
rättvisande då det finns en stor matbutik, kaféer, bibliotek, byggvaruhus samt dagligvarubutiker i en omfattning som inte är alldeles vanligt
på den svenska landsbygden idag. Sågverk, en
livaktig mekanisk verkstad och en expanderande hamn samt ett stort lokalt engagemang för
samhällsutvecklingsfrågor, ger stabilitet och
framtidstro på orten.
I Klintehamn finns kulturhistoriskt intressanta
bebyggelsemiljöer representerade av Donnerska huset – nu Klintehamns bibliotek, Tullhuset, 1600-talsbyggnaderna Björkqvistska gården och Bachérska huset samt en mängd fina
skiftesverkshus. Med några mindre fiskelägen,
den medeltida kyrkan och järnåldersgravfält,
skeppssättningar samt ett trettiotal förhistoriska husgrunder i socknen finns sammantaget en
fantastisk lokal kulturmiljö åtkomlig för Klintehamns invånare inom ett litet avstånd.
När Klinte socken fick rättigheter att handla
med tyngre varor i mitten av 1600-talet började
utvecklingen mot ett regionalt viktigt samhälle
med försörjningsbasen i handel med traditionella gotländska råvaror som kalk och trä. På
”Stora Grundet” byggdes en kalkugn 1685 varifrån utskeppning av kalk gjordes med fartyg
som ankrade upp på redden. Trots avsaknad av
en byggd hamn blev den betydelsefull för hela
Gotland vilket bl.a. visade sig då allt ek timmer
från ön till Karl XIs flotta skeppades därifrån.
I slutet av 1700-talet anlade entreprenören J.N.
Donner ett skeppsvarv vilket innebar ett stort
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steg mot en dynamisk lokal ekonomi där ett
växande och självständigt köpmannaskrå kunde
sköta handeln med egna båtar. Bebyggelsen
expanderade och vid mitten av 1800-talet hade
det utvecklats liten ”köping”, mer urban än andra tätorter på Gotland (förutom Visby). Idag
utgör denna miljö en intressant ålderdomlig
bebyggelsemiljö främst längs Norra Kustvägen.
Då fanns repslageri, urmakeri, sågverk, garveri, skomakeri, kopparslageri, diversehandel,
kall- och varmbadhus, länsman och nybyggda
skolor.
Den mer urbana utvecklingen fortsatte. 1879
sattes gatlyktor upp framför butikerna, 1896
anlades en stensatt trottoar längs Norra Kustvägen och 1897 började järnvägen byggas. Vid
sekelskiftet 1900 var Klintehamn en handels–
och industriort med omkring 1000 invånare!
Industrin utgjordes framförallt av kvarnverksamhet, exportsnickeri och mekanisk verkstad.
Här fanns ett femtontal handlare däribland
järnhandel, café, ölkafé, hattaffär, men också
annan samhällsservice som poststation, telefonstation, järnväg och badhus. Bebyggelsen
var fortfarande koncentrerad längs båda sidor
av Norra och Södra kustvägen och ca 300 meter österut längs Verkstadsgatan.
Ännu i mitten av 1900-talet levde hälften av
socknens invånare av industri och hantverk och
omkring 200 personer var engagerade i handel.
Trots en ökande befolkning i nybyggda villaområden norr och öster om idrottsplatsen har
handel och service därefter långsamt försvunnit. Biograf, köttvarubutik, post och flera banker, tv- och radiohandel, hotell, sko- järn- och
klädaffärer, färghandel, tvätteri, damfrisering,
bokhandel och ett par pubar har stängt igen.
Även några större arbetsplatser som Försäkringskassan och vårdföretaget Hassela har lagts
ner.
Trots den ovan beskrivna situationen finns det
med byggklara tomter och ett regionalt liksom
lokalt engagemang för en positiv utveckling,
goda möjligheter att även fortsättningsvis försvara Klintehamns ställning som en livaktig ort
med stora kulturvärden och god livsmiljö.

7.4 Befolkning och demografi

År 2016 bodde det 1979 män och 1914 kvinnor i Klinte. Totalt 3893 personer.

Diagrammen nedan visar åldersfördelningen
för män och kvinnor, genomsnittsålder samt
befolkningsförändring.
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7.5 Näringsliv och sysselsättning

Förvärvsarbetande över 16-år med arbetsplats
i Klintehamn efter näringsgren och kön (år
2016)
Näringsgren
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Tillverkning och utvinning
Energi och miljö
Byggverksamhet
Handel
Transport
Hotell och restauranger
Information och kommunikation
Kreditinstitut och försäkringsbolag
Fastighetsverksamhet
Företagstjänster
Civila myndigheter och försvaret
Utbildning
Vård och omsorg
Personliga och kulturella tjänster m.m.
Okänd bransch
Samtliga näringsgrenar
därav anställda
därav företagare
därav företagare i eget AB
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Kartorna redovisar in- och utpendlingen för
arbete Klinte socken 2016.

Män
5
80
3
6
38
16
2
0
0
5
11
0
14
29
2
1
212
181
18
13

Kvinnor Summa
0
5
14
94
0
3
3
9
35
73
3
19
3
5
0
0
6
6
1
6
10
21
0
0
75
89
90
119
8
10
2
3
250
462
226
407
20
38
4
17

7.6 Social service

7.6.4 Klintevallen

Region Gotland har antagit en strategi för hur
det kommunala serviceutbudet fördelas över
ön. Programområdet tillhör ett av de utpekade
så kallade Närserviceområdena där den service
som ska vara allra närmast invånarna samlas.
Utgångspunkten för dessa serviceområden är
de större orterna med mer än 750 invånare.
Tabellen visar vilken service som närområdet
ska tillhandahålla:

Klintevallen är väl använd och är en favoritplats för möten och föreningsaktiviteter. Klintehamns idrottsklubb, KIK, som startade år
1923, bedriver mycket verksamhet på idrottsplatsen. Klubbens verksamhet spänner över
många åldrar från liten till stor i boule, bordtennis, fotboll, gymnastik, innebandy och pärk.

Serviceverksamhet

Närservice

Förskola

Ja

Skola F-6

Ja

Bibliotek

Ja

Äldreboende

Ja

Trygghetspunkt

Ja

Servicepunkter

Ja, se kapitel 3.3 Ökad
samordning och utveckling
av servicepunkter

När det gäller högstadium tillhör området
Visby- Mellersta Gotland.

Klintevallen

7.6.1 Skola

Klinte rektorsområde omfattar förskoleklass,
grundskola åk 1-9, skolbarnomsorg och den
särskilda undervisningsgruppen Hamnen.
7.6.2 Bibliotek

Biblioteket i Donnerska huset i Klintehamn
är en unik miljö och inbjuder till goda samtal
och intressanta möten. En av inriktningarna
för biblioteket är att skapa ett berättarbibliotek
där det muntliga berättandet får ta plats och
utvecklas.
Huset och dess olika invånare och verksamheter genom tiderna innehåller många egna berättelser. Huset byggdes av Jacob Niclas Donner
på 1780-talet. Väggmålningar samt övriga originalutsmyckningar i den vackra 1700-talsmiljön
har restaurerats och är nu fritt tillgängliga för
bibliotekets besökare. Ett unikt folkbibliotek!
7.6.3Vårdcentral

Sedan 2017 drivs vårdcentral i privat regi av
Unicare Gotland i Klintehamn.

Klintehamns Bibliotek
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7.6.5 Kollektivtrafik

Region Gotland ansvarar såväl för landstingssom för de kommunala uppgifterna. Det innebär att Regionen har ansvaret för all samhällsfinansierad kollektivtrafik.
Linje 10, fungerar som stomlinje trafikerar
Klintehamn - Visby. Restid mellan Klintehamn
och Visby är ca 45 min. Både under vintern
och under sommaren är linje 10 den med flest
resenärer på Gotland. På sommaren står linje
10 för nästan en tredjedel av hela resandet. För
närvarande pågår arbetet med att ta fram ett
nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram.
7.7 Teknisk infrastruktur
7.7.1 Kommunalt vatten och avlopp

Samtliga fastigheter i centrala Klintehamn är
anslutna till det allmänna Vatten- och Avloppsnätet.
Vattenförsörjningen till Klintehamn är god.
Alla föreslagna utvecklingsområden i Klintehamn bedöms därför i dagsläget kunna försörjas med kommunalt VA. Besöksnäringarna
på Varvsholm är anslutna till det kommunala
VA-nätet. En utvecklad verksamhet på Varvsholm kommer sannolikt att kräva att hela eller
delar av VA-ledningsnätet dimensioneras upp.
Förutsättningarna behöver dock utredas närmare i samband med planläggning. Åtgärder
i VA-nätet för att möjliggöra för en utvecklad
besöksnäring på Varvsholm bekostas av exploatören. För det föreslagna utredningsområdet
för bostäder vid Varbosåns mynning utreds
lämplig vatten- och avloppslösning i samband
med eventuell planläggning.
Nyetablering av bostäder och verksamheter bör
alltid förberedas för separering av avloppsfraktioner i väntan på att det allmänna ledningsnätet i framtiden byts ut och förses med dubbla

ledningar.

Generellt sett är ledningsnätet i Klintehamn
gammalt och i huvudsak bestående av gjutjärnsrör. Sannolikt är dimensioneringen av
rören inte heller helt behovsenlig och kommer
i framtiden behöva bytas ut vart eftersom. Det
finns dock i dagsläget inga planer på att uppgradera ledningsnätet, vilket är kopplat till en
begränsad budget och behov av prioriteringar i
arbetet med den övergripande VA-försörjningen på Gotland. Tekniska nämnden har under
2018 antagit en ny VA-plan som anger den
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huvudsakliga resursprioriteringsordningen för
regionens vatten- och avloppsarbete fram till år
2030.
I Klintehamn finns även ett avloppsreningsverk
som är under om- och tillbyggnad där kapaciteten utökas för att klara framtida anslutningar.
Avloppsreningsverket kräver enligt gällande
miljötillstånd en buffertzon på 300 meter till
bostäder. Att anlägga en rötgasanläggning ingår
i avloppsreningsverkets miljötillstånd.
7.7.2 Dagvattenanläggningar

Den huvudsakliga dagvattenavrinningen i centrala Klintehamn sker till Robbjänsån. Dagvatten från Klintehamns gatunät och takrännor
avleds via ett antal dagvattenrör ner i ån vidare
till recipienten Klintehamnsviken. Vattendraget
fungerar idag som samhällets primära dagvattenanläggning men är förutom en teknisk anläggning först och främst ett habitat för växter och
djur. Förändrade klimatförutsättningar kommer
medföra flödestoppar som sannolikt överstiger
dagvattenanläggningens nuvarande kapacitet
vilket medför risk för utsläpp av skadliga ämnen och skador på privat och allmän egendom
där Region Gotland, i egenskap av ansvarig
planeringsinstans och anläggningsägare, riskerar att bli skadeståndsskyldigt.

Övriga utpekade utvecklingsområden har en
avrinning som främst sker via befintliga diken
eller dagvattenbrunnar ut i havet eller via direkt
infiltration ner i grundvattnet. Förutom översvämningsproblematik finns det därför också
en förhöjd risk för läckage av skadliga ämnen
som måste hanteras vid planläggning. Särskilt
vid befintlig och planerad industriverksamhet
vid Robbjäns industriområde. Dagvatten från
Sicklingsområdet leds idag tillsammans med
dagvatten från Robbjänsområdet via dagvattenledningar/-brunnar direkt ut i Östersjön, vilket
försvårar för måluppfyllnad av miljökonsekvensnormer för vatten.

7.7.3 Klintehamns hamn

Klintehamns hamn är idag regionens största
godshamn och är av stor betydelse för Gotland
som helhet. Klintehamns hamn är en så kallad
allmän hamn enligt beslut av Sjöfartsverket.
Den ska således vara öppen för allmän trafik
för att fylla ett allmänt samhällsintresse.
Klintehamns hamn har bedömts som mest
lämplig för hantering av gods inom jordbruksoch skogssektorn. Viktiga lokala näringar,
däribland Gotlands största sågverk, förlitar sig
på en välfungerande godstrafik för export av
massaved och sågtimmer. Klintehamn, tillsammans med Slite, har goda förutsättningar för
industriutveckling givet den befintliga hamnverksamheten i respektive ort samt den planerade omstruktureringen av hamnverksamheten
i Visby hamn.

Under 2017 stod spannmål för den största
exporten från hamnen, därefter flis och massaved. Importen bestod till stor del av gödning
från utlandet och flis från Sverige.
Hamnen är av riksintresse
Sedan 2010 är Klintehamns hamn klassat som
riksintresse. För närvarande pågår en riksintresseprecisering av Trafikverket.
Farleden till och från Klintehamn är riksintresseklassad och av farledsklass 1. Till farleden
hör sjösäkerhetsanordningar (SSA) som kräver
utrymme samt utrymme för eventuell ny utmärkning då sjöfarten utvecklas.

Ett annat utvecklingsområde med koppling till
hamnens funktion är besöksnäringen. Klintehamn utgör porten till turistdestinationen Stora
Karlsö beläget drygt 16 km från hamnen.
Klintehamns hamn ägs av Region Gotland och
förvaltas av Tekniska nämnden. Förvaltningsuppdraget utförs i sin tur av hamnavdelningen
på Teknikförvaltningen. Stuveriverksamheten
bedrivs till huvuddel av Gotlands Stuveri AB
där Region Gotland äger cirka 30 procent av
bolaget. Hamnområdet är idag inte detaljplanelagt i sin helhet.

Godsmängd för perioden 2012-2017.

Farled av riksintresse

Antal anlöp för perioden 2012-2017. Hamnen byggdes ut under perioden och från 2017 har större fartyg
kunnat tas emot.

Program Klintehamn 2030 SAMRÅDSFÖRSLAG 117

Befintliga verksamheter inom hamnområdet
Flisen
Gotlandsflis AB har sin anläggning precis utanför hamnområdet, men man har också ett
sågverk och flisanläggning inne på hamnområdet. Flisen skeppas ut via hamnen men virket
transporteras ut till anläggningen utanför hamnområdet för lagring.
Lantmännen
Lantmännen har en egen anläggning, som en
ö, mitt i hamnområdet. Här importeras och
exporteras i huvudsak gödning och spannmål.
Här finns även butiksförsäljning.
Stuveriverksamhet
Gotlands Stuveri AB hanterar förtöjningar och
losskastningar samt lastning och lossning av
gods.
Virkesmätning
En del av logistikytan används för virkesmätning, dvs. mängdberäkning.
Vågstation
Hamnen har en vågstation vid infarten till
hamnområdet. Här vägs vikten på fordonen
som levererar spannmål till lantmännen in och
ut.

Hamnens olika funktioner och
väsentlig infrastruktur i hamnen.
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Sjöfartsverkets lotsverksamhet
Sjöfartsverket har en lotsbåtsplats i hamnen.
Karlsötrafiken
Ifrån Klintehamn utgår trafiken till stora och
lilla Karlsö. Årligen reser ca 8.000 personer
med Karlsötrafiken.
Småbåtshamn
Fritidsbåtshamnen inrymmer drygt 50 platser.
Här finn också gästbåtsplatser, vilka administreras av båtklubben.
Specialgods
I Klintehamn förekommer specialgods, i första
hand anländer vindkraftverk för vidare transport till södra Gotland.
Utskeppning av kalksten
Under hösten 2017 blev det klart att Svenska
mineral AB skulle börja lasta ut kalksten från
Klintehamn. I dagsläget betyder det max 100
000 ton på årsbasis om hamnen skall klara
gränserna i miljötillståndet och inte påverka
övrig godshantering. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har godkänt en prövotid under 2018.

7.7.4 Vägnät

7.8 Naturvärden

Vägnätet inom programområdet består av statliga, kommunala och privata väghållare enligt
kartan. Samtliga vägar inom programområdet
är idag inte klassade.

Klintehamn med omnejd är ett område rikt på
biologisk mångfald och naturupplevelser. Här
finns både närheten till strandängar och biologiskt värdefulla vatten, lövängsrester, grova
gamla träd i park- och stadsmiljö, betade skogar, gamla barrskogar, våtmarker, enbuskmarker och större sammanhängande skogar t.ex.
vid Klinteberget.
7.8.1 Naturreservat

Inom programområdet finns det två naturreservat; Vivesholm och Gotlandskustens
reservat. Vivesholm utgörs av ett av Gotlands
finaste strandängsområden präglat av en lång
kontinuitet av beteshävd. Både fågellivet och
floran är mycket rik. Naturreservatet Gotlandskusten omfattar i stort sett hela den strandskyddade delen av Gotlands kust och har därmed en bredd som varierar mellan 100 och 300
meter. Inom programområdet är strandskyddet
100 m. Reservatet utgör ett större sammanhängande område med höga upplevelsevärden
som tillgodoser friluftslivsbehov. I strandområden finns även ofta mycket höga naturvärden.
Inom Gotlandskustens naturreservat är det
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bland annat förbjudet att uppföra byggnad
utan tillstånd av länsstyrelsen. Tillståndskravet
gäller även byggnader som inte kräver bygglov
eller strandskyddsdispens.

Varvsholm med utblick över naturreservatet Vivesholm
7.8.2 Nyckelbiotoper och biotopskydd

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket
höga naturvärden. De har en nyckelroll för
bevarandet av skogens hotade växter, svampar
och djur. Områden som inte uppfyller kraven
för att vara nyckelbiotop kan ändå vara viktiga
för den biologiska mångfalden. Skogsstyrelsen
klassificerar dessa som ”objekt med naturvärden”. Inom programområdet finns tio områden som är klassade av Skogsstyrelsen som
nyckelbiotop och fyra områden som är klassade
som naturvärde. Dessa är inte lämpliga att ex-
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ploatera eller påverka negativt genom ändrad
markanvändning.
För att bevara den biologiska mångfalden i
odlingslandskap är vissa småbiotoper strikt
skyddade, genom s.k. generellt biotopskydd.
Lagen om generellt biotopskydd gäller för
alléer, stenmurar (med en sida mot öppet
landskap), åkerholmar, öppna diken samt för
stenrösen och småvatten i jordbruksmark.. Det
är förbjudet att bedriva verksamhet eller utföra åtgärder som kan skada dessa miljöer (t.ex.
schaktning eller igenläggning av diken etc.) och
det krävs dispens vid eventuella ingrepp. Det
finns sex stycken kända alléer inom programområdet samt ett flertal övriga biotoper. Det
har dock inte skett någon noggrann inventering
av biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet.
7.8.3 Våtmarker

Våtmarksarealen har minskat kraftigt på Gotland liksom i övriga landet i och med utdikningar. De våtmarker som finns kvar är därför
ytterst värdefulla. Våtmarker hyser arter av växter och djur som är beroende av dessa miljöer.
Våtmarker är även värdefulla för att de fångar
upp näringsämnen och bidrar till att våra sjöar
och hav blir mindre belastade liksom för att de

fungerar som vattenmagasin vilket jämnar ut
vattenflöden och bidrar till grundvattenbildning. Markavvattning kräver tillstånd enligt 11
kap. 13 § miljöbalken. På Gotland finns det
även ett generellt markavvattningsförbud, vilket
innebär att det även behövs dispens från detta.
På Varvsholm finns ett våtmarksområde, delvis
bestående av marin strandäng, som ingår som
ett objekt i Länsstyrelsens våtmarksinventering
från 1997. På Varvsholm har ett flertal fridlysta
och rödlistade växter noterats, bl.a. rikligt med
vit skogslilja och göknycklar samt landets enda
lokal för strandvedel. Inom hela programområdet finns ca 29 observationer av fridlysta arter
av kärlväxter, varav en stor del är orkidéer. Restaurering och skötsel av befintliga våtmarker
kan beviljas ersättning från Länsstyrelsen.

7.8.4 Naturbetesmark och ängen

På Gotland minskade också ängsmarkerna
kraftigt under 1800-1900-talet. Idag återstår
bara ca en procent av den ursprungliga ängsmarken. Trots detta har Gotland det i särklass
ängsrikaste landskapet i Sverige. Ängena är en
kvarleva av ett tidigare sätt att bedriva jordbruk. Förr tog man inte vinterfoder till boskapen från åkermark, utan höet bärgades istället
på stora oplöjda gräsmarker, som slogs årligen.
Den långa historien av ängshävd har gjort att
en mångfald av växter, djur och svampar har
kunnat finna sina livsrum i ängsmarken. Vid
Klinte kyrka finns t.ex. ett gammalt änge (Klinte prästänge) som används som betesmark idag.
Det finns dock goda chanser att arterna knutna
till det forna bruket kan leva vidare om ängsslåttern återupptas. I änget finns också värdefulla högvuxna ekar, askar och almar.
Rapporter från Jordbruksverkets ängs- och
betesmarksinventering finns på ett antal platser
inom programområdet. Bland annat finns det
ett par skogsbeten. Marksvamp- och kärlväxtfloran i skogsbeten är generellt sett rik och
gynnas av djurens bete. Vedlevande insekter
och hänglavar gynnas av det luckiga trädskiktet.
Gotland har ett stort nationellt ansvar för dessa
skogar eftersom den största arealen av landets
skogsbetesmarker finns här och utbredningen
har minskat mycket de senaste hundra åren.

Vit Skogslilja, Varvsholm

Naturbetesmarker överlag, trädbeklädda eller
ej, har en mycket värdefull flora och fauna och
betesdjuren tjänar som viktiga spridningsvektorer för växternas fröer.

Skogsbete
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7.8.5 Hav och vattendrag

Klinteviken är en grund havsvik omgärdad av
mäktiga bestånd med bladvass. Hela området är
mycket viktigt för havsöring och spelar stor roll
för artens fortlevnad i Östersjön. Klinteviken,
samt viken mellan Varvsholm och Vivesholm,
är fredningsområde för havsöringen 1 oktober
– 31 december. Robbjänsån som löper genom
Klintehamns samhälle och ut i Klinteviken är
en plats för lekande havsöring och flodnejonöga. Längs hela kuststräckan från Klinteviken
upp till Koviken finns känsliga strand- och
bottenområden. På ett par områden växer
kransalger. Många av kransalgerna är känsliga
för övergödning och försvinner tidigt vid närsaltsbelastning i både söt- och brackvatten. I
brackvatten finns kransalger främst i skyddade
vikar. Vikarna kring Varvsholm utgör också en
viktig rastplats för gäss och vadarfåglar. Om
vintrarna finns upp till 2000 sjöfåglar i vikarna,
vilket innebär att lokalen är den tredje viktigaste i länet för övervintrande sjöfågel.

dade genom naturreservatets föreskrifter och
skötselplan.
7.8.7 Alvarmarker

Alvarmark är näringsfattiga och karga områden
med ett tunt lager växtlighet varvat med kalkhällar, jord eller vittringsgrus. Alvarmark utgör
en mycket ovanlig naturtyp i världen och den
ingår därför i EU:s habitatdirektiv där den är
prioriterad för bevarande. Den sammantagna
arealen i världen ligger strax över 100 000 hektar.
På Gotland finns uppskattningsvis omkring 35
000 hektar alvarmark, varav bara en mindre del
är karterad. Det som visas i kartskiktet ”Alvarmark” i naturvärdeskartan är områden som, baserat på sårbarhetskartan och till en liten del av
Länsstyrelsens flygbildstolkning, i teorin skulle
kunna innehålla alvarmark då de har berggrund
i dagen eller är överlagrade av endast ett tunt
jordtäcke (max 1m djupt).
Gå in på Artportalen.se för att se vilka arter som rapporterats inom Klintehamn.

Klinteviken
7.8.6 Värdefulla naturtyper enligt EU:s habitatdirektiv

I strandnära läge söder om hamnen finns bevarandevärd enbuskmark enligt EU:s habitatdirektiv. Buskbärande betesmarker är viktiga för
många djurarter genom det skydd som buskarna erbjuder. Busksnår ger skydd åt bobyggande
fåglar, lä för vinden och skapar ett varmare
mikroklimat som gynnar många insekter, grodor och kräldjur. En mosaik av miljöer skapas
dessutom vilket gynnar en mångfald av arter.
I övrigt finns det inom planområdet habitattyperna trädklädd betesmark, kalkgräsmark,
löväng, sten- och grusvallar, driftvallar, laguner,
kustnära permanenta sanddyner, samt lövsumpskog och havsstrandäng av Östersjötyp.
På Vivesholm finns ytterligare ett antal olika
värdefulla habitattyper – dessa är formellt skyd122
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7.8.8 Tätortsnära grönområden med sociala
värden

Barkan
Detta grönområde har ett högt socialt värde på
grund av dess närhet till skola och äldreboende.
Skolan använder området dagligen för promenad med de yngre barnen. Tillgängligheten i
området kan sägas vara ganska hög då det ligger precis intill samhället och för att det löper
ett 2,5 km långt elljusspår igenom det. Intill
Barkan finns också idrottsplatsen som utgör en
central punkt för barn och ungas fritidsaktiviteter i Klintehamn.

till kalkugnarna. Klintebergets tillkomst som
rekreationsområde började under andra hälften
av 1800-talet då man på initiativ från godsägaren Hellmuth Friedrich Wöhler såg möjligheterna att förvandla det kala berget till en
grönskande promenadplats. År 1867 genomfördes ett skifte där en del av berget avskildes
för att bli ”socknens gemensamma egendom”.
Marken ägs sedan dess av Klinte sockens Skifteslag. Med gemensamma krafter bildades ett
planteringsgille och ädelträd importerades från
Tyskland, och man anlade stigar, trappor och
terrasser. Planteringarna fortsatte under ett par
decennium, de sista gjordes ovanför Klinte kyrka och skolan av folkskollärare N P Stengård
och hans elever vid kyrkskolan.
Varvsholm
Varvsholm med sin havsutsikt är ett populärt
område för promenader. I dagsläget är det
främst längs stora vägen och vid stränderna
och strandängen man rör sig – skogen är inte
så framkomlig. Varvsholm bjuder på fågelskådning, fiske och många vackra växter att titta på.

Barkan
Klinteberget
Klintebergets platå är ett välbesökt och omtyckt grönområde med spektakulär utsikt.
Bergets platå reser sig ca 50 m över havet och
vid klart väder kan man se ett tiotal kyrkor,
från Sanda till Stenkumla. Här finns förutom
möjlighet till vila och återhämtning, även ett
rikt system av skogsvägar, stigar och markerade
kilometerspår för promenader, joggingturer,
skidåkning och ridning. Platsen används flitigt av närboende men är också ett populärt
utflyktsmål för gotlänningar. På utkiksplatsen
ordnas sedan lång tid tillbaka Valborgsmässobål och Midsommarfirande, och på senare år
även yoga och andra aktiviteter. Föreningen
Klintebergets Framtid har märkt upp stigar och
byggt ett utedass vid parkeringen.
På bergets norra del finns fortsatt rester av en
fornborg från 400-500-talen e.Kr. Klinteberget
ägdes senare gemensamt av bönderna i Klinte.
I mitten av 1800-talet var området kalt, hårt
betat och utan skog. Veden hade använts till
de kalkugnar som fanns på hamnen, och längs
kanterna av berget bröts byggnadssten och sten

Johannesnycklar, Varvsholm
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Vivesholm

Anderssons strand

Vivesholm är ett naturreservat som lockar botaniskt intresserade, fågelskådare och kitesurfare, men också den som bara vill ut och njuta av
havet och det betade landskapet eller den som
vill titta på fornlämningar. Här finns rester av
en borg som hertig Erik lät bygga år 1396. Den
blev stödjepunkt för vitalianernas piratverksamhet men användes bara under två år. 1398
revs den av Tyska ordens högmästare Konrad
von Jungingen. I början av 1710-talet lät den
dåvarande landshövdingen Sparrfelt uppföra
en skans med ett kanonbatteri på Vivesholm.
Av borgen och skansen syns idag en 110 x 75
meter stor vallanläggning omgiven av vallgravar
samt ett avplanat område som varit uppställningsplats för kanonerna.

Anderssons strand är ett rekreations- och
strövområde söder om kalkugnskajen.

Rannarve
Rannarve är en plats man gärna besöker för att
uppleva de många fornlämningarna, framförallt
stensättningarna.
Balan (Barlastkajen)
Detta är en plats för bad och rekreation som
många Klintebor gärna besöker. Här finns en
grillplats och ett utegym anordnade av Klintetraktens framtid.
Kalkugnskajen
Kalkugnskajen erbjuder möjlighet till bad från
bryggan och en lugn miljö vid havet för återhämtning. Här finns även några fiskebodar. I
dialogen lyfts platsen fram som en bra fikaplats
med bänkar och bord.

Betande lamm på Vivesholm
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Björkhaga
Detta område utgör ett promenadstråk mellan
Vivesholm och Kovik. Det är dessutom en populär badplats på sommarhalvåret.
Kovik
I Kovik finns en vacker udde med ett gammalt
fiskeläge och vacker landskapsbild. Här är det
också populärt att kitesurfa.
Donnerska parken
Donnerska parken är en bostadsnära park med
möjlighet till lek och rekreation. Parken utgör
också en länk mellan samhället och Varvsholm.
Sicklings äng/Ekparken
Sicklings äng, eller Ekparken som den också
kallas, är ett litet bostadsnära grönområde för
lek och rekreation. Området har ett högt socialt
värde då det ligger inom 300 meter från äldreboende och LSS samt för att det kan sägas
utgöra en del i en grön koppling som förbinder
stadskärnan med promenadvägen mot Klinteberget.
Sicklings park
Detta är en vacker bostadsnära park med möjlighet till lek och rekreation, uppskattad för
sin blomprakt. Parken drivs av Suderviljan och
trädgårdsgruppen.

Sicklings äng, Ekparken

Gamla hagmarken vid Garvaregatan
Det här grönområdet har ett stort socialt värde i och med dess närhet till tätort och till
Robbjänsån, men också för dess koppling till
grönstråket som leder en vidare på sin vandring
mot Klinteberget.

7.9 Kulturvärden

Inom programområdet finns det höga kulturvärden. Kartan på nästa uppslag visar ett
utdrag från Region Gotlands Kulturmiljöprogram. Ett urval av dessa beskrivs i detta avsnitt.

7.9.1 Odlingslandskap

Gamla hagmarken vid Garvaregatan
Klaves hage
Klaves hage är ett bostadsnära grönområde
som nyttjas för t.ex. hundpromenader. I anslutning till grönområdet finns en liten lekplats.

Norr om Klintehamn finns ett stort markområde med höga kultur- och naturvärden som
skyddas genom bestämmelser om riksintresse
för natur och kulturmiljö. Här finns en strandlinje med revliknande formationer som skjuter
ut i havet. Landskapet är öppet och sparsamt
bevuxet med trädvegetationen, främst i form
av en och tall. Underlaget är sand, morän och
gamla strandvallar. Inom området finns ytor
med naturlig betesmark varav 55 hektar på
havsstrandäng.
Fotografiet visar havsstrandäng i naturreservatet på Vivesholm.
7.9.2 Landeskrone

Mitt i Naturreservatet Vivesholm ligger en
gammal borg – Landeskrone, byggd 1396. Den
uppfördes som stödjepunkt för vitalianernas
sjöröveriverksamhet på Östersjön, men revs redan efter ett par år av Tyska Orden som styrde
Gotland vid denna tid. Resterna av Landeskrone användes på 1500-talet och 1700-talet som
grund för försvarsverk i form av skansar, den
senast anlagda kallad Stålhatt. Idag syns en vall
som omger en plan yta, stor som en fotbollsplan, vilken fungerat som uppställningsplats för
kanoner.

Klaves hage

Vivesholm

Landeskrone
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7.9.3 Kovik

7.9.6 Hamnen

Vid Kovik fiskeläge fanns det sannolikt en
hamn redan på vikingatiden. I lägets fiskemuseum finns ett antal gamla fiskebodar och en
ålderdomlig fiskelägesmiljö.

I Klintehamns hamn finns verksamheter med
kopplingar till samhällets ursprungliga funktion
som råvarutransportnod för Gotland. I det nybyggda caféet samlas Klintebor för lunch varje
dag. Denna samlingsplats ligger mitt emellan
den modern industriverksamheten och den historiska miljön på Varvsholm. Besökaren får här
en känsla av närhet till havet mitt i en spännande kulturmiljö.

7.9.4 Warfsholm

På Varvsholm, den gamla platsen för en kalkugn och ett skeppsbyggeri, byggdes år 1899
pensionat Warfsholm som ännu efter 119 år är
i drift som pensionat sommartid.
7.9.5 Klintehamns fiskeläge

I Klinte socken har det funnits tre fiskelägen –
Barlastkajen, Kalkugnskajen och Gåsholmen.
Barlastkajen har byggts om till badplats och
Gåsholmens bodar flyttades 1960 till fiskeläget Klintehamn i samband med bygget av en
lamellfabrik. Klintehamns fiskeläge, som 1973
hade 11 bodar och lika många fritidsfiskare, har
idag vuxit till 23 bodar.
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Program Klintehamn 2030 SAMRÅDSFÖRSLAG

7.9.7 Donnerska Huset

Donnerska huset byggdes på 1780-talet som
handelshus med kontor, lager och väntsal.
På gården fanns en stenbyggnad med flyglar,
ladugård, stall och flera uthus. Idag finns huvudbyggnaden och ett bulmagasin kvar. Övervåningens väggmålningar som representerar
rokokotidens stilideal och fem kakelugnar från
1790-talet har stort kulturhistoriskt värde.
I byggnaden har funnits krog, handelsbod, bostad, bank, apotek och turistbyrå. Idag rymmer
den Klintehamns bibliotek och en butik som
säljer möbler och inredningsattiraljer.

7.9.8 Bachérska huset och gatumiljön

7.9.9 Gården Robbjäns byggnadsminne

Bachérska huset vilket sannolikt är det äldsta huset i Klintehamn byggdes under första
hälften av 1600-talet av en holländsk köpman.
Byggnaden är välbevarad både in- och utvändigt.
Klintehamns bebyggelsemiljö består inte enbart av några få äldre byggnader. Här finns en
intressant och tidsmässigt varierad relativt tät
bebyggelse längs Kustvägarna, Donnersgatan
och Snickaregatan. Iögonfallande är de många
mindre bulhusen från 1800-talet blandade med
större villor från sekelskiftet och första hälften
av 1900-talet.

Gården Robbjäns 1:36 är byggnadsminne.
Den har en typisk gotländsk karaktär, med
en rad funktionsbyggnader från olika perioder. Bostadshuset är en enkelstuga i sten från
1700-talet sammanbyggd med en lägre källare.
1854 byggdes ett andra våningsplan. Gården är
traditionellt uppdelad i lillgård och storgård, avgränsade med ett enkelt staket. Lillgården med
bostadshuset som behållit en tydlig 1800-talsprägel syns på fotografiet.

Bilden visar Bachérska huset på den östra sidan av Norra Kustvägen mittemot en trävilla
från 1900-talet. Den gamla huvudgatan belades
1936 med en cementbeläggning som fantastiskt
nog ännu är i gott skick.

7.9.10 Värsände välbevarad gårdsmiljö

Socknens hembygdsgård i Värsände har en
välbevarad gårdsmiljö med en parstuga från
1700-talet.
7.9.11 Kyrkogården i Klinte

Kyrkans kulturstatus en självklarhet. Mindre
känt är att kyrkogården närmast kyrkan har
grusgravar och grusgångar som minner om en
gravplats från 1930-talet. Denna utformning
tillsammans med de drygt 100-tal kulturhistoriskt utpekade gravstenarna gör kyrkogården
till en mycket intressant plats ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Bachérska huset

Robbjäns byggnadsminne

Kyrkogården i Klinte
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 233

Omdisponering, Katthammarsvik avloppsreningsverk

RS 2019/587
AU § 207

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Omdisponering av investeringsbudget på 11,2 miljoner kr från projekt
”Reinvestering VA-anläggningar” till projekt ”Katthammarsvik ARV” medges.

Tekniska nämnden har begärt att få omdisponera investeringsbudget på 11,2 miljoner
kr från projekt ”Reinvestering VA anläggningar” till projekt ”Katthammarsvik ARV”.
Katthammarsviks reningsverk uppfyller idag inte nödvändiga utsläppskrav och det
finns ett föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden att uppgradera verket
med biologisk rening. Under utrednings- och projekteringsfaserna har ett antal olika
alternativ utvärderats och nu har beslut tagits om utbyggnad på fastigheten Östergarn
Tomase 1:44.
Med utbyggnaden uppfyller tekniska nämnden föreläggandet från MHN, tillgodoser
utvecklingen av Östergarnslandet genom kapacitetsökning till 1000 pe (person
ekvivalenter) samt möjliggör även vidare utbyggnad. Flytt av utsläppspunkten medför
minskad belastning på del av Katthammarsvik som idag är recipient för behandlat
avloppsvatten.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot att omdisponera medel mellan
dessa projekt. Budgetmedel att omdisponera finns på projektet Reinvestering VA
anläggningar.
Budget inklusive kompletteringsbudget för projekt Reinvestering i VA anläggningar
uppgår 2019 till 73,4 mnkr. Total investeringsutgift för det nya reningsverket
beräknas till 21,2 mnkr. I budgeten för 2015 och 2016 avsattes sammanlagt
10 miljoner kr till ombyggnaden varför omdisponering på 11,2 miljoner kr begärs.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget att omdisponera
investeringsmedel för utbyggnad av Katthammarsviks reningsverk.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-04-24, § 100
Regionstyrelseförvaltningen 2019-06-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/587
24 juni 2019

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Omdisponering av investeringsbudget till Katthammarsvik
avloppsreningsverk
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Omdisponering av investeringsbudget på 11,2 miljoner kr från projekt
”Reinvestering VA anläggningar” till projekt ”Katthammarsvik ARV” medges.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt att få omdisponera investeringsbudget på 11,2 miljoner
kr från projekt ”Reinvestering VA anläggningar” till projekt ”Katthammarsvik ARV”.
Katthammarsviks reningsverk uppfyller idag inte nödvändiga utsläppskrav och det
finns ett föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden att uppgradera verket
med biologisk rening. Under utrednings- och projekteringsfaserna har ett antal olika
alternativ utvärderats och nu har beslut tagits om utbyggnad på fastigheten Östergarn
Tomase 1:44.
Med utbyggnaden uppfyller tekniska nämnden föreläggandet från MHN, tillgodoser
utvecklingen av Östergarnslandet genom kapacitetsökning till 1000 pe (person
ekvivalenter) samt möjliggör även vidare utbyggnad. Flytt av utsläppspunkten medför
minskad belastning på del av Katthammarsvik som idag är recipient för behandlat
avloppsvatten.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot att omdisponera medel mellan
dessa projekt. Budgetmedel att omdisponera finns på projektet Reinvestering VA
anläggningar.
Bedömning

Budget inklusive kompletteringsbudget för projekt Reinvestering i VA anläggningar
uppgår 2019 till 73,4 mnkr. Total investeringsutgift för det nya reningsverket
beräknas till 21,2 mnkr. I budgeten för 2015 och 2016 avsattes sammanlagt 10
miljoner kr till ombyggnaden varför omdisponering på 11,2 miljoner kr begärs.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget att omdisponera
investeringsmedel för utbyggnad av Katthammarsviks reningsverk.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/587

Beslutsunderlag

TN 2019-04-24 §100

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden – avdelning VA samt ekonomi
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 100

TN § 100

Omdisponering, Katthammarsvik
avloppsreningsverk

TN 2019/785
TN AU § 86

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att hos regionstyrelsen hemställa om omdisponering med
11 200 000 kr avseende utbyggnaden av Katthammarsviks reningsverk.
Tekniska nämnden beslutar att omdisponering av investeringen sker med 11 200 000
kr från projekt nr 13000 reinvesteringar VA-anläggning.
Tekniska nämnden beslutar att finansiering av driftkostnadskonsekvenser med
616 000 kr sker via VA-taxan.

Det befintliga Katthammarsviks reningsverk uppfyller idag inte nödvändiga
utsläppskrav och Regionen har fått föreläggande från Miljö och
Hälsoskyddsnämnden (MHN) att uppgradera verket med biologisk rening. Med
föreläggande följer även ett vitesföreläggande från MHN.
Under utrednings- och projekteringsfaserna har ett antal olika alternativ utvärderats
från att bygga ut befintligt reningsverk till den nu beslutade utbyggnaden på
fastigheten Östergarn Tomase 1:44 (Bilaga 1). Med detta medges att reningsverket
kan byggas ut till 1000 pe (person ekvivalenter) vilket inte hade varit möjligt på
befintlig plats. Den nya lokaliseringen av verket innebär även en mer fördelaktig
utsläppspunkt vilket är av stor vikt. Vidare innebär den valda placeringen att
möjligheten att i framtiden öka kapaciteten med 500 pe, vilket är intressant då
Östergarnslandet är expansivt genom tillgången på vatten från Herrvik Vattenverk.
Totala investeringskostnaden för det nya reningsverket beräknas till
21 200 000 kronor av detta finns redan 10 000 000 kronor anslaget så ett
tilläggsanslag på 11 200 000 kronor kommer behövas.
Den utökade kapaciteten på reningsverket medför att det finns möjlighet att ansluta
85 nya abonnenter som medför en intäkt på 10 700 000 kronor i anläggningsavgifter.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att 11 200 000 kr behöver omdisponeras från
investeringsanslaget för reinvesteringar VA-anläggning för att kunna bygga ut
Katthammarsviks reningsverk. Med projektet uppfyller tekniska nämnden
föreläggandet från MHN, tillgodoser utvecklingen av Östergarnslandet genom
kapacitetsökning till 1000 pe samt möjliggör även vidare utbyggnad. Flytt av
utsläppspunkten medför minskade belastning på del av Katthammarsvik som idag är
recipient för behandlat avloppsvatten. Att använda befintliga reningsverket som
högflödesrening medför att ytterligare 700 pe kommer renas innan orenat spillvatten
bräddas till Östersjön, bräddning bedöms som ytterst sällsynt med detta upplägg.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 100

Ekonomiska konsekvenser Tekniska nämndens beslut kommer att få ekonomiska
konsekvenser om tilläggsanslaget beviljas. Drift- och Kapitalkostnaderna kommer att
öka vilket ska finansieras via VA-taxan med totalt 616 000 kr. Avskrivningstiden är
beräknad till 25 år och internräntan är 1,5 %.
Den utökade kapaciteten medför att ytterligare ungefär 85 abonnenter går att ansluta
vilket skulle medföra en intäkt på 10 700 000 kr i anläggningsavgifter.
Landsbygdsperspektivet så är ett utbyggt reningsverk en förutsättning för att
Katthammarsvik skall kunna växa. I dagsläget är stopp för ytterligare bebyggelse på
grund av att reningsverket inte kan ansluta ytterligare fastigheter.
Barnperspektivet: Avloppsreningsverket är en miljöförbättrande satsning som på
flera sätt kommer att komma dagens barn till gagn genom att det kommer att bidra
till en bättre Östersjö.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att hos regionstyrelsen hemställa om omdisponering med
11 200 000 kr avseende utbyggnaden av Katthammarsviks reningsverk.
Tekniska nämnden beslutar att omdisponering av investeringen sker med 11 200 000
kr från projekt nr 13000 reinvesteringar VA-anläggning.
Tekniska nämnden beslutar att finansiering av driftkostnadskonsekvenser med
616 000 kr sker via VA-taxan.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-04-01
Bilaga 1. Karta med platsen för nya reningsverket och utsläppspunkt
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 244

Slutredovisning. Sävehuset

RS 2019/507
AU § 218

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

Slutredovisningen för Sävehuset godkänns.
Anslagsöverskottet på 11,4 miljoner kr regleras mot regionens Eget kapital.

Region Gotland beslutade 2012-11-01, § 238 om evakuering av dåvarande F-huset
samt en total ombyggnad av huset. Enligt beslut i regionstyrelsen 2012-11-01, § 253
skulle byggnaden även inrymma lokaler för Kulturskolan.
Projektet syftade till att, förutom erhålla en god arbetsmiljö, också samlokalisera alla
högskoleförberedande gymnasieprogram till ett geografiskt område, Säveområdet, för
att därigenom skapa bättre samordningsvinster och bättre utbildningskvalitet.
Uppdraget formulerades som en nybyggnad av Sävehuset på befintlig stomme med
målsättning att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå guld.
Projektet påbörjades våren 2013. Inflyttning i nya lokaler skedde i februari 2017. En
investeringsbudget på 267 miljoner kr tilldelades projektet. Ytterligare 7 miljoner kr
tillkom vid budgetberedningen 2014. 0,4 miljoner kr följde med i kompletteringsbudget från 2012 till 2013.
Total investeringsbudget för projektet har varit 274,4 miljoner kr. Kostnaden har
uppgått till 263,0 miljoner kr vilket innebär ett överskott på 11,4 miljoner kr.
Enligt regelverket för slutredovisningar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift
överstigande 20 miljoner kr slutredovisas till regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsöverskott på 11 392 tkr regleras mot regionens Eget kapital. Värt att nämna är
att projektet certifierats för så kallat Grönt lån hos Kommuninvest.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-03-27, § 73
Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-02
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/507
2 juli 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Slutredovisning. Sävehuset
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Slutredovisningen för Sävehuset godkänns.



Anslagsöverskottet på 11,4 miljoner kr regleras mot regionens Eget kapital

Sammanfattning

Region Gotland beslutade 2012 (RS 2012-11-01, § 238) om evakuering av dåvarande
F-huset samt en total ombyggnad av huset. Enligt beslut i RS (2012-11-01 §253)
skulle byggnaden även inrymma lokaler för Kulturskolan.
Projektet syftade till att, förutom erhålla en god arbetsmiljö, också samlokalisera alla
högskoleförberedande gymnasieprogram till ett geografiskt område, Säveområdet, för
att därigenom skapa bättre samordningsvinster och bättre utbildningskvalitet.
Uppdraget formulerades som en nybyggnad av Sävehuset på befintlig stomme med
målsättning att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå guld.
Projektet påbörjades våren 2013. Inflyttning i nya lokaler skedde i februari 2017. En
investeringsbudget på 267 miljoner kr tilldelades projektet. Ytterligare 7 miljoner kr
tillkom vid budgetberedningen 2014. 0,4 miljoner kr följde med i
kompletteringsbudget från 2012 till 2013.
Total investeringsbudget för projektet har varit 274,4 miljoner kr. Kostnaden har
uppgått till 263,0 miljoner kr vilket innebär ett överskott på 11,4 miljoner kr.
Ekonomisk redovisning
Total budget
Utfall
274,4
263,0
Poster som avvikit
Budget
Utfall
11,3
10,2
34,6
29,4
2,0
1,2
4,7
9,5

2,5
10,4

Avvikelse
11,4
Avvikelse
1,1
5,2
0,8
2,2
-0,9

Kommentar

Projektering
Ändrings- och tilläggsarbeten
Besiktning och tekniskt
sakkunniga m fl
Övrigt
Projektledning
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

16,0
78,1

Tjänsteskrivelse
RS 2019/507

13,0
66,7

3,0
11,4

Evakueringslokaler
Summa överskott

Bedömning

Enligt regelverket för slutredovisningar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift
överstigande 20 miljoner kr slutredovisas till regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsöverskott på 11 392 tkr regleras mot regionens Eget kapital. Värt att nämna är
att projektet certifierats för så kallat Grönt lån hos Kommuninvest.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2019-03-27, § 73
Slutrapport Sävehuset
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-03-27

TN § 73

TN § 73

Sävehuset - Slutredovisning

TN 2012/2473
TN AU § 62

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna slutredovisningen och överlämna den till
Regionfullmäktige för slutligt godkännande.

Arbetsmiljöverket delgav 2012 Region Gotland i skrivelse ett vitesföreläggande, p.g.a.
undermålig ventilation i Sävehuset (tidigare benämnt F-huset). Detta föranledde
Region Gotland att ta ett beslut (RS §238 2012-11-01) om evakuering av byggnaden
samt en total ombyggnad av huset.
Projektet syftade till, att förutom erhålla en god arbetsmiljö, också samlokalisera alla
högskoleförberedande gymnasieprogram till ett geografiskt område, Säveområdet, för
att därigenom skapa bättre samordningsvinster och bättre utbildningskvalitet.
Uppdraget formulerades som en nybyggnad av Sävehuset på befintlig stomme med
målsättning att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå guld.
Enligt beslut i RS (20121101§253) skulle byggnaden även inrymma lokaler för
Kulturskolan.
Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 274 435 000 kr. Kostnader i
projektet har uppgått till 263 043 000 kr vilket innebär ett budgetöverskott på
11 392 000 kr
Barn- och genusperspektiv

Det nya Sävehuset har förutom ändamålsenliga undervisningslokaler för
gymnasieskolan, även bidragit till mer lättillgängliga lokaler för barn och ungdomar
som deltar i Kulturskolans verksamheter.
Landsbygdsperspektiv

Merparten av Gotlands ungdomar väljer att gå en gymnasieutbildning i Visby. Här
samlas ungdomar från hela ön. Sävehuset, som är en del av Wisbygymnasiet, kan nu
med sin nya planlösning erbjuda en attraktiv studiemiljö och generösa öppna ytor,
inkl. en stor cafeteria, där eleverna kan mötas, umgås och studera tillsammans. Detta
ökar möjligheten till bred gemenskap.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av projektledarna AnnaMaria Jörnhammar Englund och Peter
Eklöf samt avdelningschef Torbjörn Ihse.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-03-27

TN § 73

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

Slutrapport Sävehuset daterad 2019-02-27
Tjänsteskrivelse 2019-02-21
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen
Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport Sävehuset
Projekt

Sävehuset
Projektägare

Patric Ramberg
Beställare

Gymnasie- och utbildningsnämnden (GVN) via FFA
Projektstyrgrupp

Patric Ramberg
Torbjörn Ihse
Stefan Hellström
Mats Renborn
Anders Jolby
Lena Nordström

TKF
TKF
TKF
TKF
UAF
UAF

I tidigt skede deltog även följande personer:
Per-Eric Edlund
LK
Alf Nilsson
GVF
Björn Ahlsén
KFF
Föredragande:
AnnaMaria Jörnhammar Englund
Tord Rasmusson

TKF/Proj.avd
TKF/Proj.avd

Referensgrupper

Fackliga organisationer:
Tillgänglighetsrådgivare:

Skyddsorganisation/fackliga ombud
Elevskyddsombud
Handikapprådet

Projektorganisation

Projektledning TKF/Proj.avd.
AnnaMaria Jörnhammar Englund
Tord Rasmusson
Malin Pettersson
Kjell Forslund
Peter Eklöf

Projektledare
Bitr. projektledare samt Kontrollansvarig
Sakkunnig VVS (del av tid)
Sakkunnig VVS – extern konsult (del av tid)
Sakkunnig EL

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Projektgrupp
AnnaMaria Jörnhammar Englund
Tord Rasmusson
Stefan Hellström
Cecilia Kollai
Rolf Andersson
Matti Vuorinen
Håkan Renard

TKF/Proj.avd
TKF/Proj.avd
TKF/Fastighetsavd.
Gymnasieskolan
Gymnasieskolan
Kulturskolan
Kulturskolan

Organisation externa parter

Projektörer
Arkitekt och Mark
Konstruktion
VVS-konsult
El-konsult

Norconsult AB
Amhold AB
Amhold AB
Projektengagemang Elmiljö AB

Övriga konsulter
Brand
Miljöbyggnadssamordnare
Diplomerad fuktsakkunnig
Akustiker projekteringsskede
Akustiker produktionsskedet

Brandingenjören Per Svensson AB
Tengboms AB
AK-konsult Indoor Air AB
Ramböll Sverige AB
LN Akustikmiljö AB

Generalentreprenör
NCC/Nybergs entreprenad AB
Bakgrund och syfte

Sävehuset, (F-huset eller hus 06 som det benämnts genom åren) togs i bruk 1971. Sedan 1989
har ett antal förstudier och rapporter tagits fram och beslut i olika riktningar tagits p.g.a. brister
bl.a. gällande ventilation, brandskydd, ljudmiljö mm.
En förstudie genomfördes 2010-2011 som resulterade i tre olika scenarion , vilka
kostnadsberäknades;
1. Renovering av byggnaden med bibehållen planlösning, nya ytskikt och installationer mm.
2. Total ombyggnad, nybyggnad på befintlig stomme
3. Rivning samt uppbyggnad av en helt ny huskropp
Arbetsmiljöverket delgav 2012 Region Gotland i skrivelse ett vitesföreläggande, om inte
ventilationen åtgärdades. Det föranledde Region Gotland att ta ett beslut (RS §288 2012-11-01)
om evakuering av byggnaden samt att skapa ”en ny samlad gymnasieskola” med inriktning
enligt alternativ 2, total ombyggnad av Sävehuset.
Projektet syftade till, att förutom erhålla en god arbetsmiljö, också samlokalisera alla
högskoleförberedande gymnasieprogram till ett geografiskt område, Säveområdet, senast år
2016, för att därigenom skapa bättre samordningsvinster och bättre utbildningskvalitet.
Projektmål

Nybyggnad av Sävehuset på befintlig stomme med målsättning att miljöcertifiera byggnaden
enligt Miljöbyggnad nivå guld.
Enligt beslut i RS (20121101§253) skall byggnaden även inrymma lokaler för Kulturskolan.
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Tillvägagångssätt

Under våren 2013 arbetades en första programhandling fram som sedan låg till grund för en
konsultupphandling gällande projektering av det nya Sävehuset.
Hösten 2013 kunde projekteringsarbetet börja. Representanter från gymnasieskolan och
kulturskolan var involverade i arbetet med att fastställa ett rumsfunktionsprogram.
I december 2014 var projekteringen klar och ett förfrågningsunderlag lämnades ut för
entreprenadupphandling av en utförandentreprenad. Två anbud inkom och under februari
månad 2015 kunde kontrakt skrivas med NCC/Nybergs entreprenad AB.
Entreprenaden startade i mars 2015 då man inledde ett omfattande rivningsarbete där yttertak,
ytter- och innerväggar inkl. fönster och dörrar, installationer mm revs. Endast betongstommen
samt vissa stålkonstruktioner bibehölls i den tidigare huvudbyggnaden.
För att kunna åstadkomma en ändamålsenlig planlösning med möjlighet att även få in mer ljus
behövde omfattande förstärkningsarbeten utföras i grundkonstruktionen.
Entreprenaden färdigställdes i tre etapper:
Etapp 1, Aulabyggnaden (inflyttningsklar maj 2016)
Aulan försågs med nya installationer, ny inredning och ytskikt. Scen och loger byggdes om.
Tillgänglighetsanpassning med bl.a. installation av trapplift samt tillbyggnad med hiss utfördes.
Befintlig fasad tilläggsisolerades och putsades respektive bekläddes med träpanel.
Etapp 2, Huvudbyggnaden (inflyttningsklar februari 2017)
Den nya planlösningen innebar bl.a. en tillbyggnad med ny huvudentré vid befintlig länk
mellan huvudbyggnad och aula.
Ny yttertakskonstruktion byggdes, med taklanterniner och takfönster för att få in mer dagsljus
i byggnaden. Befintliga demonterade takbalkar av limträ besiktades och kunde sedan
återanvändas som en del i den nya takkonstruktionen.
Ny putsad fasad med generösa fönsterytor samt med inslag av delar klädda med träpanel
respektive fasadskivor.
Totalt 9st nya ventilationsaggregat betjänar Sävehuset och är samtliga placerade i ett antal
aggregatrum i källarvåningen.
I källarvåning under del av tillbyggnaden vid huvudentrén skapades utrymme för
sprinkleranläggning. Byggnaden är försedd med högtryckssprinkler/dimsprinkler.
Etapp 3, Utvändig mark (färdigställd juni 2017)
Nya parkeringsplatser för bilar, mopeder och cyklar tillskapas på ett antal platser inom
fastigheten.
Miljöbyggnad
Sävehuset är i dagsläget preliminärt certifierad i Miljöbyggnad nivå guld. Verifiering pågår och
slutlig certifiering kommer att fastställas under våren 2019.
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler
samt svensk byggpraxis och premierar:


låg energianvändning



god innemiljö vad gäller ljud, luftkvalitet, termiskt klimat och dagsljus

 bra material och kunskap om vilka byggvaror som är använda
Övrigt
Total yta efter om- och tillbyggnad är ca 13 000 m2. Därutöver en krypgrund om drygt
2000 m2.
På del av yttertak finns en solcellsanläggning installerad.
Sävehuset har ett flertal konstverk som har bekostats genom den beslutade del av
investeringsbudgeten som skall anslås för offentlig konst.
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Evakueringslokaler
För att uppfylla de krav som ställdes av Arbetsmiljöverket samt för att lösa lokalbehovet under
entreprenadtiden upphandlades paviljonger som placerades på området, bl.a. på tennisbanan
vid gymnastikbyggnaden. Paviljongerna togs i bruk höstterminen 2014, ett drygt halvår innan
ombyggnaden av Sävehuset startade.
Ekonomisk redovisning

Budget- och kostnadsuppföljning
Budget

274 435 tkr

Kostnad

263 043 tkr

Avvikelser

+11 392 tkr

Ursprunglig budget 267 000 tkr.
Utökning av budget redovisas i tabell 1.

Redovisning av budgetöverskott enligt tabell 2.

Tabell 1: Utökat uppdrag samt tillägg till ursprunglig investeringsbudget, tkr
Ursprunglig investeringsbudget
Kompletteringsbudget, överskott från tidigare
förstudieskede tillfördes projektet.
Markåtgärder – utökning av parkeringsplatser
samt hämta/lämnaslinga vid Kulturskolans entré
Aula GVF + Kulturskolan – utökade åtgärder,
förlängning av scen, ombyggnad loger mm
Solceller
Övrig aula, med bl.a. förhöjd scen, lastintag mm,
utökade akustiska åtgärder, rår mm
Utökad sprinkler – högre krav för att kunna
använda aulan för offentligt bruk.
(Gäller omklassning av lokal från skolaula till
teaterscen som bl.a. tillåter större omfattning av
brännbar utrustning mm på scen)
Hiss aula, förbättrad tillgänglighet (i stället för
kalkylerad trapplift)
Förstärkt mobilsignal
Total budget efter tillägg enligt ovan

267 000
435
3 500

Kompletteringsbudget
från 2012
Not 1

800

Not 1

1 000
1 700

Not 1
Not 2

300

0

Not 3

1 000

0

Not 3

0
274 435

Not 4

Not 1: Beslut i RS 2014-05-26 §144
Not 2: Beslut i RS 2014-05-26 §144 att detta skulle tas upp i budgetavstämningen hösten
2014. Medel för detta togs med i Investeringsbudget 2015-2016.
Not 3: Tilläggsuppdrag samt beviljad utökningen av budgeten beslutades i TN §133, men
blev ej fastställt i RS och fanns därmed ej med i Investeringsbudget för 2015-2016.
Beslutade byggåtgärder är dock utförda.
Under entreprenadens löpande kostnadsuppföljning gjordes prognoser där
projektledningen bedömde att åtgärderna skulle komma att rymmas inom ordinarie
budget, varför inget ytterligare tilläggsanslag söktes.
Not 4: Utökat uppdrag enligt beslut i styrgrupp 2016-09-13:
”Beslutades att projektet tar med förstärkare av mobilnätet och hanterar kostnaden i senare skede.”
Projektledningen bedömde att kostnaden skulle rymmas inom ordinarie budget.
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Tabell 2: Redovisning av avvikelser/budgetöverskott, tkr
Aktivitet
Projektering
Ändrings- och tilläggsarbeten
(ÄTA) under entreprenadtiden
Besiktning och teknisk
sakkunniga m.fl.
Övrigt såsom bl.a:
Projektserver, certifieringsavgifter
Miljöbyggnad, juristhjälp,
förstärkt mobilsignal,
anslutningsavgifter, annonser,
kalkyl, bygglov mm
Projektledning
Evakueringslokaler
Summa över-/underskott tkr

Kalkyl
11 300
34 550

Utfall
10 200
29 400

Över-/underskott
+ 1 100
+ 5 150

1 950

1 150

+ 800

4 750

2 500

+ 2 250

9 500
16 000

10 400
13 000

- 900
+ 3 000
+ 11 400

Kommentar
Projektet har ett överskott på ca 11,4 miljoner kr vilket motsvarar ca 4% av
investeringsbudgeten. Vi bedömer detta som en rimlig avvikelse för ett projekt av denna
storlek.
ÄTA-arbeten i projektet slutade på ca 15,3% av entreprenadsumman. Vid ombyggnad av
denna omfattning brukar nivån ligga på ca 15 – 18 %.
Projektledningen har kostat ca 900 000 kr mer än ursprunglig kalkyl. Omfattande arbete
med ÄTA-arbeten, både att hitta nya tekniska lösningar på plats, granska redovisade
kostnader för ÄTA-arbete, administration och möten för att avgöra gränsdragning om vad
som ingår eller inte i entreprenaden, ibland med juristers hjälp, har tagit mer tid än
förväntat. Vi anser dock att den tid som projektledningen har lagt ner har bidragit till att
höja kvaliteten och att hålla nere andra stora kostnader i projektet.
Tid har även lagts ner under de två år som har gått sedan slutbesiktningen där vi har fått
hantera vissa injusteringsproblem av installationer, verifiering Miljöbyggnad mm.
Omdisponering av medel till ”svansprojekt”, Sävehuset under garanti
Projektet är inne i en verifieringsfas gällande Miljöbyggnadscertifieringen vilken beräknas
bli klar under våren 2019. För att kunna avsluta huvudprojektet men samtidigt kunna
hantera kostnader som uppstår kring verifiering, garantibesiktningar samt några beslutade
justeringar av installationer mm så har ett ”svansprojekt” bildats och en
omdisponering/budgetöverföring på 1,0 miljon kr har gjort till detta.
Avstämning av ”Sävehuset under garanti” kommer att kunna göras till sommaren 2019.
Prognosen nu är att det kommer att bli ett överskott även i detta projekt.
Resultat och analys
 Måluppfyllelse

Det nybyggda Sävehuset erbjuder trevliga, till största delen ljusa, luftiga
och ändamålsenliga lokaler med ett helt nytt formspråk och uttryck, trots
att den gamla betongstommen är bevarad.
Byggnaden är på god väg att bli slutligt certifierad i Miljöbyggnad nivå
guld.
Under år 2018 tilldelades Sävehuset Byggnadsnämndens arkitekturpris.
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 Tid

Etapp 1, aulabyggnaden slutbesiktigades och kunde tas i bruk i maj 2016.
Etapp 2, huvudbyggnaden blev totalt ca 6 veckor försenad. Slutbesiktning
genomfördes i mitten av januari 2017 som godkändes 2017-01-19.
Verksamheten kunde flytta in med start fr.o.m. februari 2017 och
undervisningen i Sävehuset tog sin början efter sportlovet.
Etapp 3, ny parkering mm, blev färdigställd i juni 2017 i enlighet med
ursprunglig tidplan.

 Analys av
avvikelser

Försening av entreprenaden:
Den försening om sex veckor som uppkom i entreprenaden gällande
huvudbyggnaden var föranledd av olika orsaker.
Som exempel kan nämnas:
 I samband med rivningsarbeten framkom att delar av de befintliga
övergolven av betong (ej bärande) var krackelerade och behövde
bytas ut, vilket inte var tänkt från början. Det innebar omprojektering
och försening av vissa moment i produktionen.
 Beslutet att kulturskolan skulle flytta in i del av byggnaden ställde
stora krav på ljudisoleringen. Ändringar och kompletterande
projektering behövde göras under entreprenadtiden då man efter
rivning behövde hitta andra lösningar än de som var ursprungligt
projekterade.
 Bygghandlingen bestod av en mycket stor mängd ritningar och
beskrivningar vilket tidvis gjorde det svårt för entreprenören att hitta
rätt detaljer, vilket också gav störningar i produktionen. Även
felaktigheter i handlingarna gav störningar och kostnader i form av
ÄTA-arbeten.
Avvikelser efter inflyttning:
Byggnaden har nu varit i bruk under två år och under dessa år har det
förekommit en del inkörningsproblem med styrning av värme och
ventilation. Vi har haft regelbundna möten med entreprenören för att få
bukt med detta, men det har tyvärr tagit tid.
I och med två-årsbesiktningen som gjordes den 7-8 januari 2019 så har nu
regionens egen fastighetsdrift tagit över styrfunktionerna på allvar och
man har nu gått igenom systemen och gjort en del justeringar av värden
gällande både temperatur och ventilation.
Besiktningsmännen kunde vid garantibesiktningen åter bekräfta att vi har
en mycket bra anläggning i grunden, även om det förekommit
inkörningsproblem såsom, felaktigt inställda värden, aggregat som stängt
ner mm.
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Rekommendationer framåt från projektledaren

1. Som projektledare har detta varit både ett väldigt inspirerande och ett väldigt krävande
projekt. Från projektavdelningen har vi varit en grupp på fyra personer som tillsammans
har följt projektet från start. Vi har haft förmånen att förutom sakkunniga inom El och
VVS även ha en erfaren biträdande projektledare och kontrollansvarig med i projektet.
Det är en förutsättning i ett så pass stort projekt, att man har duktiga kollegor att samarbeta
med om man skall ha möjlighet att kunna driva arbetet med kvalitet. En rekommendation
framåt är först och främst att se till att projekt bemannas med rätt kompetens och i
tillräcklig omfattning.
2. I ett ombyggnadsprojekt kan man inte nog under projekteringens gång påtala vikten av att
göra en bra inventering av byggnaden. Det kan tyckas ta tid och kosta en del timmar, men
jag vill påstå att allt inventeringsarbete lönar sig tiofalt i senare skede.
3. Granskning av handlingar innan upphandling är ett svårt och ofta eftersatt arbete. Det
krävs god kompetens och gott om tid. Köp in tjänst externt om inte tillräckliga resurser
finns!
Överlämning
Hantering av
dokumentation

Drift- och underhållsinstruktioner, relationsritningar mm överlämnades till
fastighetsförvaltningen 2018-04-17.

Punkter som
återstår att göra

Entreprenören skall åtgärda anmärkningar som framkom vid
garantibesiktningen (2-årsbesiktning) senast 2019-04-30.
Verifieringsprocessen gällande slutlig certifiering Miljöbyggnad pågår och
kommer att bli klar under våren.
Granskning av SGBC (Sweden Green Building Council) pågår.

Efterkalkyler

-

Uppföljningar som
ska genomföras

-

Erfarenhetsåterföring

Erfarenhetsåterföringsmöten har hållits med verksamheten, arkitekter samt med generalentreprenören. Här redovisas ett urval av synpunkter som framkommit vid dessa tillfällen både
från projektledning och från den andra mötesparten:
Möte med verksamheten: (Representanter från gymnasieskolan och Kulturskolan)
 Utsedda representanter från gymnasieskolan och Kulturskolan skulle ha varit betjänta av en
djupare introduktion om vad som förväntades av dem i arbetet med Rumsfunktionsprogrammet. En sorts utbildning om hela projektprocessen. Man förstod inte riktigt från
början hur viktigt rumsfunktionsprogrammet var för den fortsatta processen.
 En workshop i början av projektet gav tillfälle för elever och lärare m.fl. att påverka i tidigt
skede ,vilket var uppskattat.
 Verksamheten hade behövt längre tid att arbeta med rumsfunktionsprogrammet. Ett
problem var att det inte fanns tillräckligt med tid avsatt från verksamhetens sida. Det var
också svårt att få in mötestider som var anpassade för verksamhetens organisation.
 Alla önskemål i rumsfunktionsprogrammet gick inte att uppfylla med byggnadens
förutsättningar, vilket man från projektets sida ibland upplevt som svårt att kommunicera
ut till lärare och annan personal.
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Möte med arkitekten:
 Beställarens projekteringsledning är en viktig funktion och man tycker att beställaren ibland
kunde ha varit tuffare och drivit på konsultgruppen på ett tydligare sätt.
 Vid några tillfällen under produktionen kallades projektörer till möte med entreprenören
för klarläggande av olika frågor.
Ett önskemål från arkitekterna var att ett startmöte med entreprenören och konsulter för
genomgång av handlingar borde ha hållits. Eventuellt med uppföljning en bit in i
produktionsskedet.
Möte med generalentreprenören:
 Hantering av ÄTA och framtagning av kostnader har varit väldigt tidskrävande för båda
parter. Det tog lång tid innan redovisning och fakturering av ÄTA startade i projektet.
Efter att regelbundna ekonomimöten började hållas började processen fungera bättre.
 En platschef med bra ledaregenskaper och förmåga att planera arbetet är oerhört
betydelsefullt för att nå bästa resultat.
Platsorganisationen skulle ha behövt ytterligare någon eller några personer för att hinna
med tidsplanering och samordning på bättre sett i detta omfattande projekt.
En från början svag projektplanering hos entreprenören, bl.a. när det gällde rivnings- och
förstärkningsarbeten, fick följdverkningar under resten av byggprocessen.
 Beställarorganisationen måste vara tillräckligt bemannad. I produktionen av stora projekt
behöver beställarens närvaro på byggarbetsplatsen vara stor. I Säveprojektet var vi på plats
så mycket som möjligt och hade även återkommande möten varje vecka där entreprenören
kunde lyfta frågor. Det hade varit bra om vi som beställare hade haft en person på plats på
heltid.
Övriga erfarenheter från projektledningen:
 I projekteringsskedet är det viktigt att projekteringsledningen fungerar så att rätt handling
kommer fram i rätt tid och att samordningen mellan olika konsultdiscipliner fungerar.
Granskningsarbete av handlingar behöver utvecklas och förbättras. En fungerande
granskning ska syfta till att projekterade fel upptäcks i tid, men också till att upptäcka om
det saknas redovisning av något.
 Vid upphandling av konsulter publicerades annonsen i hela EU pga. värdet låg över
tröskelvärdet. Uppdraget gällande projektering byggkonstruktion och VVS gick till ett
estniskt ingenjörsföretag, vilka uppfyllde ställda krav på kompetens och språkkunskaper
hos ledande personer. Under projekteringens gång uppkom dock en del problem då
samtliga inblandade inte pratade svenska och det fanns svenska normer som man inte var
van att ta hänsyn till. Det gav merarbete för beställare och konsulter, utökad tid för
samordning samt onödiga felaktigheter i handlingarna, vilket resulterade i merkostnader.
 I detta komplexa projekt var det svårt för entreprenören att hitta alla uppgifter som fanns
redovisade på handling. Vissa handlingar hänvisade till andra handlingar i flera led vilket
gjorde det svårt och tidskrävande för entreprenören. Detta skapade irritation och
merkostnader.
 Ett antal frågor angående ÄTA-arbeten och tidsförlängning har varit komplexa och svåra
att lösa då beställaren och entreprenören haft olika uppfattningar. Vi har då tagit juristhjälp
för att försöka hitta lösningar. Vissa frågor har lyfts till ombudnivå. Bra att försöka lösa ev.
tvister efter hand.
 Man behöver under projektens gång avsätta tillräckligt med tid för att hela tiden stämma av
ekonomin. Viktigt att granska redovisade kostnader för ÄTA-arbete samt fakturor för att
kontrollera att avtalade priser används och att rätt underlag redovisas vid löpande räkning.
 Frågan angående vilken entreprenadform som är mest lämpad i ett ombyggnadsprojekt kan
diskuteras. Totalt sett bör en väl projekterad handling för en utförandeentreprenad vara
mest kostnadseffektivt i förhållande till kvalitet, men man måste göra en ordentlig
avvägning innan beslut tas i varje enskilt projekt.
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 Var det rätt beslut att behålla betongstommen? Det är en fråga som vi ställt oss flera gånger
under projektets gång. Att riva hela byggnaden och istället byggt en ny skolbyggnad hade
nog gett mer yt-effektiva lokaler. Värdet av att återanvända en befintlig stomme bör dock i
detta fall betraktas som så pass stort att man kan anse att det var rätt beslut att behålla den.
 Beslutet att låta Kulturskolan flytta in i Sävehuset har fördyrat och komplicerat projektet i
stor utsträckning. Det är väldigt komplext och kostnadsdrivande att bygga ljudisolerade
lokaler i en befintlig byggnad och det är svårt att nå ett perfekt resultat. Man bör överväga
liknande beslut noga i framtida projekt.
 Att arbeta med certifiering enligt Miljöbyggnad har inneburit en hel del merarbete och varit
en tuff utmaning. Det är svårt att nå nivå guld i ombyggnadsprojekt.
- Det är en komplicerad process och man behöver ha en miljöbyggnadssamordnare i
projektet från början. I Sävehusprojektet upphandlades en extern miljöbyggnadssamordnare som har varit med från projekteringsstart och haft ett nära samarbete med
övriga projektörer, speciellt med arkitekten.
- Det krävs många komplicerade beräkningar, mätningar mm och omfattande redovisning
inför certifiering och verifiering. Det har ställt höga krav på både projektering och
produktion men förhoppningsvis har vi igen det genom att få en energisnål byggnad med
miljövänliga material och god inomhusmiljö.
- Kostnadsökning i projektet p.g.a certifiering Miljöbyggnad är svår att uppskatta men i
studier som har gjorts i andra projekt räknar med en ökning på ca 1-5%. Ökade
konsultkostnader i detta projekt uppskattas ligga i storleksordningen 800 000 kr och
certifieringskostnad hos SGBC ligger på knappt 100 000 kr.
- Rekommendationen för framtiden är att man inte skall miljöklassa alla projekt per
automatik, och då man väljer att göra det, i första hand bör satsa på nyproduktionen.
Däremot kan man sträva efter att på en rimlig nivå uppfylla somliga indikatorer och krav
som ställs i Miljöbyggnad, anpassat till respektive projekt, t.ex. krav på inbyggda material,
dagsljus, energianvändning och termiskt klimat, utan att för den skull genomföra en
certifiering.
 Sammanfattningsvis har projektet resulterat till att Region Gotland nu fått en ny, fin
skolbyggnad inom budget.
 Projektledningen tackar för förtroendet att ha fått arbeta i projektet vilket har gett oss alla
nyttiga erfarenheter att ta med in i nya projekt!

Slutrapport framtagen av:
Projektledare

Datum

AnnaMaria Jörnhammar Englund

2019-02-21

Slutrapport godkänd av:

Avdelningschef/Förvaltningschef

Datum

Torbjörn Ihse/Patric Ramberg

2019-02-27 rev. 2019-03-27
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 231

Tilläggsanslag. Hemsebadet renovering

RS 2019/683
AU § 205

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Tilläggsanslag med 5 miljoner kr beviljas för installation av rostfri plåtbassäng i
Hemsebadet. Finansiering sker ur regionens eget kapital.
Driftkostnadskonsekvenser finansieras via internhyran.

Regionstyrelsen och tekniska nämnden fick i uppdrag att till budgetberedningen 2018
återrapportera en plan gällande investeringsbehovet för Hemsebadet. Planen innehöll
förslag på hur Hemsebadet kan utvecklas samt investeringsbehovet för upprustning
som måste göras för att Hemsebadet skall kunna vara i drift ytterligare 10 år.
Regionfullmäktige beslutade i juni 2018 att tilldela regionstyrelseförvaltningen
15,5 miljoner kr för upprustning av Hemsebadet. Under hösten 2018 påbörjade
teknikförvaltningen projektet med att planera för upprustning av Hemsebadet. En
projektgrupp bildades bestående av representanter från regionstyrelseförvaltningen
och teknikförvaltningen. Under projekteringsarbetet har frågan gällande långsiktigt
lösning för renovering av bassängen diskuterats med såväl badhusexpertis som andra
kommuner.
Tidigare genomförda rapporter samt nya undersökningar och genomförd projektering visar att inblandade parter ser stora risker med tänkt genomförande gällande
ytskiktsrenoveringen. Detta med tanke på befintliga ytskikts beskaffenhet
(byggnadsår 1977) samt att installationen av den nya vattenreningen kommer kräva
omfattande ingrepp i bassängens ytskikt och konstruktion. I CBI Betonginstitutet AB
rapport, daterad 2016-03-17 avseende status av Hemsebadets betongkassun
rekommenderar CBI att betongkassunen ska besiktigas vart 3:e år då skador finns på
kassunen. CBI bedömer att den undersökta betongkonstruktionen är i behov av
lokala reparationer för att konstruktionen skall kunna behålla sin bärighet och
funktion. De allvarligaste betongskadorna som noterats i den undersökta
konstruktionen beror troligtvis på relativt långt gången armeringskorrosion, vilken
spjälkat loss täckande betongskikt. Det finns med anledning av detta stora fördelar
att utöka projektet med att installera en stålbassäng i samband med de tidigare
inplanerade åtgärderna. Den största fördelen är att vattenreningen som har sina
anslutningar i bassängen inte behöver göras om i ett senare skede. En bedömd
investeringsutgift för en stålbassäng är ca 5 miljoner kr. Med detta säkras driften av
Hemsebadet för många år framåt.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 231 forts
RS 2019/683

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslag på 5 miljoner kr ska beviljas.
Även om renoveringen går att genomföra utan att installera en stålbassäng är risken,
enligt tekniska nämndens bedömning, stor att badet inte kommer att hålla de år som
är planerat. Det finns också risk att det under projektets gång kommer att uppstå
effekter på grund av ytskiktet som måste åtgärdas och som i dagsläget inte kan
kostnadsberäknas.
Hemsebadet är ett viktigt bad för södra Gotland och kommer genom denna
renovering att vara ett hållbart bad för lång tid framöver.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-05-22, § 128
Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-05
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/683
5 juli 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag. Hemsebadet renovering
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Tilläggsanslag med 5 miljoner kr beviljas för installation av rostfri plåtbassäng i
Hemsebadet. Finansiering sker ur regionens eget kapital.
Driftkostnadskonsekvenser finansieras via internhyran.

Sammanfattning

Regionstyrelsen och tekniska nämnden fick i uppdrag att till budgetberedningen 2018
återrapportera en plan gällande investeringsbehovet för Hemsebadet. Planen innehöll
förslag på hur Hemsebadet kan utvecklas samt investeringsbehovet för upprustning
som måste göras för att Hemsebadet skall kunna vara i drift ytterligare 10 år.
Regionfullmäktige beslutade i juni 2018 att tilldela regionstyrelseförvaltningen 15,5
miljoner kr för upprustning av Hemsebadet. Under hösten 2018 påbörjade
teknikförvaltningen projektet med att planera för upprustning av Hemsebadet. En
projektgrupp bildades bestående av representanter från RSF och TKF. Under
projekteringsarbetet har frågan gällande långsiktigt lösning för renovering av
bassängen diskuterats med såväl badhusexpertis som andra kommuner.
Tidigare genomförda rapporter samt nya undersökningar och genomförd
projektering visar att inblandade parter ser stora risker med tänkt genomförande
gällande ytskiktsrenoveringen. Detta med tanke på befintliga ytskikts beskaffenhet
(byggnadsår 1977) samt att installationen av den nya vattenreningen kommer kräva
omfattande ingrepp i bassängens ytskikt och konstruktion. I CBI Betonginstitutet AB
rapport, daterad 2016-03-17 avseende status av Hemsebadets betongkassun
rekommenderar CBI att betongkassunen ska besiktigas vart 3:e år då skador finns på
kassunen. CBI bedömer att den undersökta betongkonstruktionen är i behov av
lokala reparationer för att konstruktionen skall kunna behålla sin bärighet och
funktion. De allvarligaste betongskadorna som noterats i den undersökta
konstruktionen beror troligtvis på relativt långt gången armeringskorrosion, vilken
spjälkat loss täckande betongskikt. Det finns med anledning av detta stora fördelar
att utöka projektet med att installera en stålbassäng i samband med de tidigare
inplanerade åtgärderna. Den största fördelen är att vattenreningen som har sina
anslutningar i bassängen inte behöver göras om i ett senare skede. En bedömd
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RS 2019/683

investeringsutgift för en stålbassäng är ca 5 miljoner kr. Med detta säkras driften av
Hemsebadet för många år framåt.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslag på 5 miljoner kr ska beviljas.
Även om renoveringen går att genomföra utan att installera en stålbassäng är risken,
enligt tekniska nämndens bedömning, stor att badet inte kommer att hålla de år som
är planerat. Det finns också risk att det under projektets gång kommer att uppstå
effekter på grund av ytskiktet som måste åtgärdas och som i dagsläget inte kan
kostnadsberäknas.
Hemsebadet är ett viktigt bad för södra Gotland och kommer genom denna
renovering att vara ett hållbart bad för lång tid framöver.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-05-22, § 128
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-05-22

TN § 128

TN § 128

Tilläggsanslag Hemsebadet renovering

TN 2019/587
TN AU § 110

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden rekommenderar att renoveringen av Hemsebadet även omfattar
installation av rostfri plåtbassäng.
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med totalt
5 000 000 kronor för renovering av Hemsebadet.
Driftkostnadskonsekvenser med 325 000 kronor avseende ökade kapitalkostnader
finansieras via internhyran (20 års avskrivningstid, 1,5 % internränta).

I ärende RS 2017/745, fick Regionstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att till
budgetberedningen 2018 återrapportera en plan gällande investeringsbehovet för
Hemsebadet. Planen innehöll förslag på hur Hemsebadet kan utvecklas samt
investeringsbehovet för upprustning måste göras för att Hemsebadet skall kunna
vara i drift ytterligare 10 år.
Teknikförvaltningen/Fastighetsförvaltningsavdelningen(FFA) redovisade i plan vilka
tekniska investeringar som behöver göras till budgetberedningen 2018, planen visade
behov av att byta ut vattenreningen, ny klortillverkning och ventilation. Allt detta för
att öka livslängden samt förbättrad arbetsmiljö. Detta till en bedömd
investeringsutgift på 15,5 miljoner kronor. Dessa åtgärder förlänger livslängden för
badet med 20-25 år. Förutom dessa investeringar behöver ett antal underhållsåtgärder
utföras på både bassäng och byggnadsstomme, vilka finansieras ifrån FFAs
investeringsbudget för fastighetsägaransvar/planerat underhåll samt från budget för
åtgärder för obligatoriska ventilationskontroller. I dessa investeringsmedel ingår även
byggherreomkostnader. Budgetberedningen beslutade att tilldela
Regionstyrelseförvaltningen/kultur och fritidsavdelningen(RSF/KFA) 15,5 miljoner
kronor för upprustning av Hemsebadet. Under höst 2018 påbörjades projektet med
att planera för upprustningen av Hemsebadet hos Projektavdelningen(PA). En
projektgrupp bildades bestående av representanter från RSF/KFA, PA och FFA.
Under projekteringsarbetet har frågan gällande långsiktigt lösning för renovering av
bassängen diskuterats med såväl badhusexpertis som andra kommuner. Tidigare
genomförda rapporter samt nya undersökningar och genomförd projektering visar att
inblandade parter ser stora risker med tänkt genomförande gällande
ytskiktsrenoveringen. Detta med tanke på befintliga ytskikts beskaffenhet
(byggnadsår 1977) samt att installationen av den nya vattenreningen kommer kräva
omfattande ingrepp i bassängens ytskikt och konstruktion. Detta i sin tur innebär en
stor osäkerhetsfaktor gällande hur omfattande den slutliga ytskiktsrenoveringen av
bassängen blir och vilka övriga åtgärder som kan komma att krävas för att säkerställa
konstruktionen.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-05-22

TN § 128

Detta leder fram till att vi föreslår en lösning där Hemsebadets stora bassäng får ett
nytt ytskikt i sin helhet bestående av rostfri plåt. Fördelen med föreslagen lösning är
att:
Ett betydligt bättre sätt som säkerställer en långsiktig drift av
bassängen/anläggningen genom att installera ett ytskikt i sin helhet bestående av
rostfri plåt.
Livslängden bedöms till minst 25 år vilket är lika med de tekniska installationer som
byts ut i samband med renoveringen.
Betydligt större säkerhet i förväg kan planera den tid badet kommer tvingas stänga
för renoveringens genomförande.
Enligt alla inblandade parter på ett bättre sätt redan i detta läge minska riskerna för
oförväntade kostnader.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut är att det
finns stora synergieffekter att installera en stålbassäng i samband med den övriga
renoveringen. Teknikförvaltningen säkrar i och med detta driften av Hemsebadet
under lång tid.
Barn- och genusperspektiv - Att ha ett driftsäkert badhus i Hemse säkerställer att
man kan bedriva simundervisning.
Landsbygdsperspektiv – Säkerställer ett driftsäkert badhus i Hemse.
Ekonomisk konsekvensanalys – För Region Gotland innebär det ökade
kapitalkostnader för investeringen, den finansieras solidariskt av regionens
verksamheter genom ett generellt pålägg på internhyran. Detta för att de planerade
åtgärderna är att se som planerat underhåll av Region Gotlands fastigheter.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden rekommenderar att renoveringen av Hemsebadet även omfattar
installation av rostfri plåtbassäng.
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med totalt
5 000 000 kronor för renovering av Hemsebadet.
Driftkostnadskonsekvenser med 325 000 kronor avseende ökade kapitalkostnader
finansieras via internhyran (20 års avskrivningstid, 1,5 % internränta).
Beslutsunderlag

RS 2017/745
Tjänsteskrivelse 2019-04-30
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-05-22

Protokollsutdrag
TN § 128

Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 232

Tilläggsanslag ombyggnad av Ankaret 1
och 5

RS 2019/586
AU § 206

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Tilläggsanslag på 3 miljoner kronor för renovering av fastigheten Ankaret 1 och 5
beviljas. Finansiering sker ur regionens eget kapital.

En investeringsbudget på 8,5 miljoner kronor för renovering av fastigheten Ankaret
1 och 5 (gamla Kulturskolan) beviljades av regionfullmäktige 2018-09-24. Genom
den planerade renoveringen möjliggörs uthyrning av fastigheterna till Gotlands
Kulturrum ekonomisk förening.
Teknikförvaltningen har haft anbudsförfrågan för att genomföra detta projekt ute i
två olika omgångar. I den första omgången inkom två anbud, båda förkastades då de
inte uppfyllde kraven i förfrågningsunderlaget. I omgång två inkom endast ett anbud.
Detta anbud är högre än det budgeterade beloppet som äskades för renoveringen.
Det inkomna anbudet avser endast entreprenadkostnad och inte tillkommande
kostnader för projektering, övriga kostnader, antikvarisk överkostnad och byggherreomkostnader.
Teknikförvaltningen har diskuterat med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening
om möjligheten att ändra lokalernas användning och på så sätt minska anpassningskostnaderna och komma i nivå med budgeten för renoveringen. Efter utredning har
framkommit att de ändringar som var möjliga ändå inte medförde att projektet kan
genomföras inom avsatt budget. Tekniska nämnden har därför begärt tilläggsanslag
med 3 miljoner kr.
En ökad investeringsutgift medför högre hyra för hyresgästen. Ny överenskommelse
mellan Gotlands Kulturrum ekonomisk förening har tecknats och föreningen är villig
att betala den högre hyra som en ökad investeringsutgift medför.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att tilläggsanslag beviljas.
Teknikförvaltningens bedömning är att det bästa alternativet är att genomföra
renoveringen såsom man tänkt från början. Förutsättningen är dock att ny överenskommelse träffas med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening utifrån nya
förutsättningar. Enligt den tidigare överenskommelsen om framtida hyra gäller den
endast under förutsättning att investeringskostnaden inte överstiger 10 miljoner kr.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 232 forts
RS 2019/586

Ny överenskommelse är tecknad och föreningen är villig att betala en högre hyra än
vad som var tänkt från början.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därmed att renoveringen genomförs och att
tilläggsanslag på 3 miljoner kr beviljas.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-04-24, § 95
Regionstyrelseförvaltningen 2019-06-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/586
25 juni 2019

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag ombyggnad av Ankaret 1 och 5
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Tilläggsanslag på 3 miljoner kronor för renovering av fastigheten Ankaret 1 och 5
beviljas. Finansiering sker ur regionens eget kapital.

Sammanfattning

En investeringsbudget på 8,5 miljoner kronor för renovering av fastigheten Ankaret
1 och 5 (gamla Kulturskolan) beviljades av regionfullmäktige 2018-09-24. Genom
den planerade renoveringen möjliggörs uthyrning av fastigheterna till Gotlands
Kulturrum ekonomisk förening.
Teknikförvaltningen har haft anbudsförfrågan för att genomföra detta projekt ute i
två olika omgångar. I den första omgången inkom två anbud, båda förkastades då de
inte uppfyllde kraven i förfrågningsunderlaget. I omgång två inkom endast ett anbud.
Detta anbud är högre än det budgeterade beloppet som äskades för renoveringen.
Det inkomna anbudet avser endast entreprenadkostnad och inte tillkommande
kostnader för projektering, övriga kostnader, antikvarisk överkostnad och
byggherreomkostnader.
Teknikförvaltningen har diskuterat med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening
om möjligheten att ändra lokalernas användning och på så sätt minska
anpassningskostnaderna och komma i nivå med budgeten för renoveringen. Efter
utredning har framkommit att de ändringar som var möjliga ändå inte medförde att
projektet kan genomföras inom avsatt budget. Tekniska nämnden har därför begärt
tilläggsanslag med 3 miljoner kr.
En ökad investeringsutgift medför högre hyra för hyresgästen. Ny överenskommelse
mellan Gotlands Kulturrum ekonomisk förening har tecknats och föreningen är villig
att betala den högre hyra som en ökad investeringsutgift medför.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att tilläggsanslag beviljas.
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Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att det bästa alternativet är att genomföra
renoveringen såsom man tänkt från början. Förutsättningen är dock att ny
överenskommelse träffas med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening utifrån nya
förutsättningar. Enligt den tidigare överenskommelsen om framtida hyra gäller den
endast under förutsättning att investeringskostnaden inte överstiger 10 miljoner kr.
Ny överenskommelse är tecknad och föreningen är villig att betala en högre hyra än
vad som var tänkt från början.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därmed att renoveringen genomförs och att
tilläggsanslag på 3 miljoner kr beviljas.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 95 2019-04-24
Överenskommelse med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden – fastighetsförvaltningsavdelningen
Regionstyrelseförvaltningen – enhet samhällsplanering
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 95

TN § 95

Tilläggsanslag ombyggnad av Ankaret 1 och
5.

TN 2018/2804
TN AU § 81

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna informationen.
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om ytterligare tilläggsanslag med
totalt 3 000 000 kronor för renovering av fastigheten Ankaret 1 och 5.

Regionfullmäktige beviljade ett tilläggsanslag på 8,5 miljoner kronor för renovering
av fastigheten Ankaret 1 och 5 (gamla Kulturskolan) 2018-09-24. Beloppet är
framtaget i en förstudie genomförd av Projektavdelningen. Tilläggsanslaget ska
användas för att bl.a. installera ny ventilation fastigheterna Ankaret 1 och 5. Genom
den planerade renoveringen kan samtliga gällande myndighetskrav uppfyllas och
möjliggör därmed uthyrning av fastigheterna till Gotlands Kulturrum ekonomisk
förening.
Teknikförvaltningen har haft anbudsförfrågan för att genomföra detta projekt ute i
två olika omgångar. I den första omgången inkom endast två anbud, båda
förkastades då de inte uppfyllde kraven i förfrågningsunderlaget. I omgång två inkom
endast ett anbud. Detta anbud är högre än det budgeterade beloppet vilket äskades
för renoveringen. Det inkomna anbudet avser endast entreprenadkostnad och inte
tillkommande kostnader för projektering, övriga kostnader, antikvarisk, överkostnad
och byggherreomkostnader.
Teknikförvaltningen startar inte projekt där full finansiering saknas.
Teknikförvaltningen ser två möjligheter för att kunna gå vidare med projektet.
Alternativ 1 är att upphandlingen avbryts och att Teknikförvaltningen äskar
överstigande belopp hos Regionstyrelsen. Alternativ 2 som Teknikförvaltningen har
tittat på i diskussion med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening se om det är
möjligt att ändra lokalernas användning och på sådant sätt kunna minska
anpassningskostnaderna och komma i nivå med budgeten för renoveringen.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut är att gå
vidare med alternativ 1 under förutsättning att ny överenskommelse träffas med
Gotlands Kulturrum ekonomisk förening med nya förutsättningar. Enligt den
tidigare överenskommelsen om framtida hyra gäller den endast under förutsättning
att investeringskostnaden inte överstiger 10 mkr.
Barn- och genusperspektiv - Ingen konsekvens.
Landsbygdsperspektiv – Ingen konsekvens.
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 95

Ekonomisk konsekvensanalys – En ökad investeringsvolym innebär för Gotlands
Kulturrum ekonomisk förening får en högre hyra. Föreningen har i sin affärsplan
kalkylerat med förutsättningar för den ursprungliga investeringen och har accepterat
den hyran i en överenskommelse om framtida hyra.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att godkänna informationen.
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om ytterligare tilläggsanslag med
totalt 3 000 000 kronor för renovering av fastigheten Ankaret 1 och 5.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2018-09-24 § 134
RS 2018/707
- Tekniska nämnden 2018-06-20, § 177
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-06-20
- Regionstyrelsen 2018-008-30, § 205
Tjänsteskrivelse 2019-04-02
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 226

Sammanträdesplan 2020 för regionstyrelsen
och regionfullmäktige

RS 2019/813
AU § 200

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Sammanträdesplan 2020 för regionstyrelsen och regionfullmäktige fastställs.

Följande förändringar föreslås, i jämförelse med plan för föregående år. Regionalt
utvecklingsutskott (Regu) får egna sammanträdesdagar, 5 februari, 15 april, 3 juni,
9 september och 11 november 2020.
Förslaget har tagits fram i samarbete med kansli och ekonomiavdelningen. Hänsyn
har tagits till SKL:s sammanträden och beredningar. Sammanträdesordning har
föredragits för regiondirektören och regionstyrelsens ordförande.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-06
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/813
6 augusti 2019

Anna Malm

Regionstyrelsen

Sammanträdesplan 2020 för regionstyrelsen och
regionfullmäktige
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesplan 2020 för
regionstyrelsen och regionfullmäktige fastställs.

Följande förändringar föreslås, i jämförelse med plan för föregående år. Regionalt
utvecklingsutskott (Regu) får egna sammanträdesdagar, 5 februari, 15 april, 3 juni,
9 september och 11 november.
Förslaget har tagits fram i samarbete med kansli och ekonomiavdelningen. Hänsyn
har tagits till SKL:s sammanträden och beredningar. Sammanträdesordning har
föredragits för regiondirektören och regionstyrelsens ordförande.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Sammanträdesordning 2020
Deadline

Arbetsutskottet
Tryckdag
Smtr

Dag

Regionstyrelsen
Smtr
Tryckdag

Dag

Smtr

Regionfullmäktige
Kallelse Kungörelse

Dag

19 dec

AU 1

9 jan

15 jan

RS 1

23 jan

28 jan

RF 1

5 feb

8 feb

17 feb

22 jan
29 jan

REGU
AU 2

30 jan
7 feb

5 feb
13 feb

Regu
RS 2

20 feb

26 feb

RF 2

18 mar

21 mar

30 mar

26 feb

AU 3

5 mar

11 mar

RS 3

18 mar

24 mar

RS 3

15 apr

18 apr

27 apr

Årsredovisning

20 mar
2 apr

AU 4
REGU

2 apr
9 apr

8 apr
15 apr

Regu RS 4

23 apr

29 apr

22 apr
30 apr

AU 5A
AU 5B

28 apr
7 maj

4-6, 8 maj
13 maj

RS 5

20 maj

27 maj

RF 4

3 jun

6 jun

15 jun

Budgetberedning

19 maj

REGU
AU 6

28 maj
28 maj

2 jun
3 jun

Regu RS 6

11 jun

17 jun

6 aug

AU 7

13 aug

19 aug

RS 7

27 aug

2 sep

RF 5

16 sep

19 sep

28-sep

26 aug

AU 8

3 sep

9 sep

Regu RS 8

24 sep

30 sep

RF 6

14 okt

17 okt

26 okt

10 sep
22 sep

AU 9A
AU 9B

17 sep
29 sep

23 sep
5-6, 8 okt

RS 9

16 okt

22 okt

RF 7

3 nov

7 nov

16 nov

21 okt
4 nov

AU 10
REGU

29 okt
5 nov

4 nov
11 nov

Regu RS 10

20 nov

25 nov

RF 8

3 dec

5 dec

14 dec

20 nov

AU 11

27 nov

2 dec

RS 11

10 dec

16 dec

2021

Budgetavstämn

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 182

Motion. Bistånd till papperslösa

RS 2017/983
AU § 131

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås.

Elin Bååth (F!) har ställt en motion med förslag att Region Gotland antar riktlinjer
som tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till papperslösa barnfamiljer, samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.
Socialnämnden har utrett ärendet och har föreslagit avslag på motionen 2018-03-21,
§ 37. I utredningen framförs sammanfattningsvis följande:
Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörande (mål nr 1527-1529-16) i denna fråga
klargjort att personer som är papperslösa inte har rätt till försörjningsstöd enligt
socialtjänstlagen då de omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m fl.
Av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) följer att den som
har sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting har rätt till bistånd i form av logi
och dagersättning samt att rätten till bistånd vanligen upphör när uppehållstillstånd
ges eller personen lämnar landet. Den som håller sig undan så att ett beslut om
avvisning eller utvisning inte kan verkställas har dock inte rätt till bistånd. Vidare
framgår att den som omfattas av LMA inte har rätt till bistånd i form av bl.a.
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Av domskälet i Högsta
förvaltningsdomstolen framgår att den omständigheten att en person håller sig
undan och därför inte har rätt till bistånd enligt LMA inte innebär att personen i
fråga upphör att omfattas av lagens personkrets.
Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och bistånd enligt lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. ska täcka behov av samma slag. Den som omfattas
av den sistnämnda lagen har därmed enligt 1 § andra stycket LMA inte rätt till
försörjningsstöd. Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd med stöd av
4 kap. 2 § socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen förutsätter att försörjningsstöd
enligt 4 kap. 1 § alls kan komma i fråga.
Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda
får det stöd och den hjälp som de behöver och kan enligt 4 kap. 2 § ge bistånd även i
andra fall än de som omfattas av 4 kap. 1 §. Beslut enligt 4 kap 2 § går inte att överklaga. Detta framgår av 16 kap 3 §. Socialförvaltningen beviljar idag undantagsvis
bistånd i akuta skeenden, t.ex. i väntan på första lön (vilket innebär svarta pengar
eftersom personen saknar arbetstillstånd) eller till hemresa.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 182 forts
RS 2017/983

Motionen ger två dilemman. Dels att Region Gotland inte ställer sig lojala med
Migrationsverkets beslut. Socialförvaltningens arbete hittills har alltid gått ”i takt
med”, med andra myndigheters beslut. Förvaltningen följer till exempel Försäkringskassans och A-kassans beslut om avslag och gör inte egna bedömningar i sakfrågan
om en klient söker bistånd på grund av det.
Det andra dilemmat är att om bistånd beviljas utifrån ett barnperspektiv så innebär
det indirekt att man lägger på barnen att försörja sina föräldrar. Det blir
problematiskt utifrån ett barnperspektiv.
Den föreslagna förändringen undergräver tillit till annan offentlig myndighet.
Förvaltningens hållningssätt är att hålla sig till de lagar och förordningar som finns. I
varje avsteg från dessa skapas alltid svåra avväganden. I det fall man skulle bevilja
försörjningsstöd barn till papperslösa barn bör man bestämma hur länge det är
möjligt att erhålla detta bistånd. Varje föreslagen brytpunkt medför även det att
frångå barnperspektivet.
Under behandlingen i regionstyrelsen den 29 maj 2018 skickades motionen på
återremiss för komplettering med information om hur andra kommuner hanterar
frågan (§ 125, 2018-05-29). Enligt SKL finns enbart två kommuner som fattat
principbeslut att erbjuda mer än nödbistånd till personer och familjer som lever som
papperslösa. En av dessa kommuner har därefter dragit tillbaka det principbeslutet.
Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning vilket framgår av
tjänsteskrivelsens sammanfattning. Så gott som alla kommuner i Sverige saknar
principbeslut och därmed riktlinjer för att erbjuda mer än nödbistånd till personer
och familjer som lever som papperslösa. Av två kommuner som har fattat principbeslut har en dragit tillbaka det.
Regionstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är därmed att regionstyrelsen
bör föreslå att regionfullmäktige avslår motionen.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer proposition på Saga Carlgrens yrkande om bifall till
motionen och arbetsutskottets förslag att avslå motionen och finner att den avslås.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets förslag och nejröst för Saga Carlgrens yrkande.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 182 forts
RS 2017/983

Omröstningen ger 14 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Johan Thomasson (L),
Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Isabel Enström (MP), Aino Friberg Hansson (S),
Håkan Ericsson (S) och Ylva Bendelin (S), Lars Engelbrektsson (SD) och
ordförande Eva Nypelius (C), samt 1 nej-röst: Saga Carlgren (V). Regionstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i yrkandet.
Beslutsunderlag

Motion 2017-10-23
Socialnämnden 2018-03-21, § 37
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-08
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Motion:
Till:

Bistånd till papperslösa barn
Regionfullmäktige

Barn kan inte hållas ansvariga för sina föräldrars beslut, och deras bästa måste alltid sättas i första
rummet. Det slår Barnkonventionen fast - en konvention som Sverige undertecknat och därmed
förbundit sig att följa. Barnkonventionen slår även fast att ”varje barn har rätt till social trygghet
och hjälp om föräldrarna till exempel har lite pengar”, samt att konventionsstaterna i fråga om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska ”vidta sådana åtgärder med utnyttjande till det
yttersta av sina tillgängliga resurser”.1
Att Sverige inte lever upp till sina åtagande påpekades av FN senast 2015 när FN:s
Barnrättskommitté riktade kritik mot Sverige. En av de punkter man ställde sig kritisk till var i
vilken hänsyn som egentligen tas till barns bästa i asylärenden och socialtjänstutredningar. Det
handlar exempelvis om i vilken mån bistånd beviljas till papperslösa barnfamiljer.
Huruvida papperslösa barnfamiljer ska beviljas bistånd eller inte är ytterst en individuell bedömning
av den enskilda handläggaren, men det är också en fråga om politisk viljeinriktning. En dom i
Högsta förvaltningsdomstolen fastslog när kommunen inte är skyldig att ge någon bistånd, men det
innebär inte att kommunerna inte får ge bistånd. Thomas Bull, ett av de justitieråd som prövat fallet
säger: ”Det vi har tagit ställning till är egentligen bara de fall där en kommun är skyldig att ge
någon bistånd, men det finns en bestämmelse i socialtjänstlagen att kommunen får ge stöd också i
andra fall. Det står dem alltså helt fritt att göra det om de tycker att det är en lämplig lösning.”2
Både Malmö och Stockholms stad har utifrån detta valt att sätta barnens bästa i centrum och alltså
ge papperslösa barnfamiljer möjlighet att beviljas bistånd. Stockholm stad har dessutom antagit
riktlinjer som uttryckligen specificerar detta.3 På Gotland är det dock annorlunda. I ett
interpellationssvar 2017-10-23 skriver socialnämndens ordförande att socialtjänsten på Gotland
efter Högsta förvaltningsdomstolens dom ”upphört att ge ekonomiskt bistånd till de som fått avslag
på sin asylansökan.”
Mot bakgrund av barnkonventionen, och vetskapen om att barn som lever gömda är en mycket
utsatt grupp och där många lever under mycket svåra förhållanden, anser jag att Region Gotland bör
agera på samma sätt som Stockholms stad.
Jag yrkar därför på
- Att Region Gotland antar riktlinjer som tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till
papperslösa barnfamiljer, samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.
Elin Bååth, Feministiskt initiativ

2017-10-23

1

Barnkonventionen unicef.se/barnkonventionen

2

Sveriges Radio 2017-06-05 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6711334

Handläggning av ekonomiskt bistånd - riktlinjer. Dnr 3.1.1-596/2015. Stockholms stad. http://
insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1906602
3

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/983
8 april 2019

Karl Risp

Regionstyrelsen

Motion. Bistånd till papperslösa
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Elin Bååth (F!) har ställt en motion med förslag att Region Gotland antar riktlinjer
som tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till papperslösa
barnfamiljer, samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.
Socialnämnden har utrett ärendet och har föreslagit avslag på motionen (beslut SON
§37 2018-03-21). I utredningen framförs sammanfattningsvis följande:
Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörande (mål nr 1527-1529-16) i denna fråga
klargjort att personer som är papperslösa inte har rätt till försörjningsstöd enligt
socialtjänstlagen då de omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m fl.
Av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) följer att den som
har sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting har rätt till bistånd i form av logi
och dagersättning samt att rätten till bistånd vanligen upphör när uppehållstillstånd
ges eller personen lämnar landet. Den som håller sig undan så att ett beslut om
avvisning eller utvisning inte kan verkställas har dock inte rätt till bistånd. Vidare
framgår att den som omfattas av LMA inte har rätt till bistånd i form av bl.a.
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Av domskälet i Högsta
förvaltningsdomstolen framgår att den omständigheten att en person håller sig
undan och därför inte har rätt till bistånd enligt LMA inte innebär att personen i
fråga upphör att omfattas av lagens personkrets.
Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och bistånd enligt lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. ska täcka behov av samma slag. Den som omfattas
av den sistnämnda lagen har därmed enligt 1 § andra stycket LMA inte rätt till
försörjningsstöd. Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd med stöd av
4 kap. 2 § socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen förutsätter att försörjningsstöd
enligt 4 kap. 1 § alls kan komma i fråga.
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Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda
får det stöd och den hjälp som de behöver och kan enligt 4 kap. 2 § ge bistånd även i
andra fall än de som omfattas av 4 kap. 1 §. Beslut enligt 4 kap 2 § går inte att
överklaga. Detta framgår av 16 kap 3 §. Socialförvaltningen beviljar idag undantagsvis
bistånd i akuta skeenden, t.ex. i väntan på första lön (vilket innebär svarta pengar
eftersom personen saknar arbetstillstånd) eller till hemresa.
Motionen ger två dilemman. Dels att Region Gotland inte ställer sig lojala med
Migrationsverkets beslut. Socialförvaltningens arbete hittills har alltid gått ”i takt
med”, med andra myndigheters beslut. Förvaltningen följer till
exempel Försäkringskassans och A-kassans beslut om avslag och gör inte egna
bedömningar i sakfrågan om en klient söker bistånd på grund av det.
Det andra dilemmat är att om bistånd beviljas utifrån ett barnperspektiv så innebär
det indirekt att man lägger på barnen att försörja sina föräldrar. Det blir
problematiskt utifrån ett barnperspektiv.
Den föreslagna förändringen undergräver tillit till annan offentlig myndighet.
Förvaltningens hållningssätt är att hålla sig till de lagar och förordningar som finns. I
varje avsteg från dessa skapas alltid svåra avväganden. I det fall man skulle bevilja
försörjningsstöd barn till papperslösa barn bör man bestämma hur länge det är
möjligt att erhålla detta bistånd. Varje föreslagen brytpunkt medför även det att
frångå barnperspektivet.
Under behandlingen i Regionstyrelsen den 29 maj 2018 skickades motionen på
återremiss för komplettering med information om hur andra kommuner hanterar
frågan (§ 125, 2018-05-29). Enligt SKL finns enbart två kommuner som fattat
principbeslut att erbjuda mer än nödbistånd till personer och familjer som lever som
papperslösa. En av dessa kommuner har därefter dragit tillbaka det principbeslutet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning vilket framgår av
tjänsteskrivelsens sammanfattning. Så gott som alla kommuner i Sverige saknar
principbeslut och därmed riktlinjer för att erbjuda mer än nödbistånd till personer
och familjer som lever som papperslösa. Av två kommuner som har fattat
principbeslut har en dragit tillbaka det.
Regionstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är därmed att regionstyrelsen
bör föreslå att regionfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag

Beslut SON § 37 2018-03-21
Tjänsteskrivelse SOF 2018-02-21
Motion FI 2017-10-23
Beslut RS § 125, 2018-05-29
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Registrator SON, Elin Bååth, FI
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-03-21

SON § 37

RS remiss: Motion. Bistånd till papperslösa

SON 2017/432
SON/AU § 20

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden föreslår Regionstyrelsen att avslå motionen.
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Feministiskt initiativ har ställt en motion med förslag att Region Gotland antar
riktlinjer som tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till papperslösa
barnfamiljer, samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.
Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörande (mål nr 1527-1529-16) i denna fråga
klargjort att personer som är papperslösa inte har rätt till försörjningsstöd enligt
socialtjänstlagen då de omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m fl.
Av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) följer att den som
har sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting har rätt till bistånd i form av logi
och dagersättning samt att rätten till bistånd vanligen upphör när uppehållstillstånd
ges eller personen lämnar landet. Den som håller sig undan så att ett beslut om
avvisning eller utvisning inte kan verkställas har dock inte rätt till bistånd. Vidare
framgår att den som omfattas av LMA inte har rätt till bistånd i form av bl.a.
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Av domskälet i Högsta
förvaltningsdomstolen framgår att den omständigheten att en person håller sig
undan och därför inte har rätt till bistånd enligt LMA inte innebär att personen i
fråga upphör att omfattas av lagens personkrets.
Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och bistånd enligt lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. ska täcka behov av samma slag. Den som omfattas
av den sistnämnda lagen har därmed enligt 1 § andra stycket LMA inte rätt till
försörjningsstöd. Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd med stöd av
4 kap. 2 § socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen förutsätter att försörjningsstöd
enligt 4 kap. 1 § alls kan komma i fråga.
Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda
får det stöd och den hjälp som de behöver och kan enligt 4 kap. 2 § ge bistånd även i
andra fall än de som omfattas av 4 kap. 1 §. Beslut enligt 4 kap 2 § går inte att
överklaga. Detta framgår av 16 kap 3 §.
Förvaltningen beviljar idag undantagsvis bistånd i akuta skeenden, t.ex. i väntan på
första lön (vilket innebär svarta pengar eftersom personen saknar arbetstillstånd) eller
till hemresa.
Forts.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-03-21

Forts. SON § 37
Bedömning

Dilemmat är att Region Gotland inte ställer sig lojala med Migrationsverkets beslut.
Förvaltningens arbete hittills har alltid gått ”i takt med”, med andra myndigheters
beslut. Förvaltningen följer till exempel Försäkringskassans och A-kassans beslut om
avslag och gör inte egna bedömningar i sakfrågan om en klient söker bistånd på
grund av det.
Föreslagen förändring undergräver tillit till annan offentlig myndighet.
Förvaltningens hållningssätt är att hålla sig till de lagar och förordningar som finns. I
varje avsteg från dessa skapas alltid svåra avväganden. I det fall man skulle bevilja
försörjningsstöd barn till papperslösa barn bör man bestämma hur länge det är
möjligt att erhålla detta bistånd. Varje föreslagen brytpunkt medför även det att
frångå barnperspektivet.
Beslutsunderlag

Motion, Bistånd till papperslösa barn, Elin Bååth, Feministiskt initiativ, daterad 23
oktober 2017.
Tjänsteskrivelse - svar på motion daterad 21 februari 2018.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
I tjänsteskrivelsen daterad 21 februari 2018 har förvaltningen som förslag till beslut
angett att ” Socialnämnden föreslår Regionstyrelsen att anse motionen besvarad”.
Arbetsutskottet enades på sammanträdet den 7 mars 2018 om att förslag till beslut
ska vara att ”Socialnämnden föreslår Regionstyrelsen att avslå motionen”.
Socialnämnden godkänner arbetsutskottets förslag och avslår motionen.
Skickas till
RS registrator RS 2017/983
Karl Risp, strateg RSF

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

SON 2017/432
21 februari 2018

Christina Godarve

Socialnämnden

RS remiss: Motion. Bistånd till papperslösa
Förslag till beslut

•

Socialnämnden föreslår Regionstyrelsen att anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Feministiskt initiativ har ställt en motion med förslag att Region Gotland antar
riktlinjer som tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till papperslösa
barnfamiljer, samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.
Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörande i denna fråga klargjort att personer
som är papperslösa inte har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen då de
omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m fl.
Ärendebeskrivning

Feministiskt initiativ, (FI), har ställt en motion angående bistånd till papperslösa barn.
Som bakgrund anger Fi att huruvida papperslösa barnfamiljer ska beviljas bistånd
eller inte är ytterst en individuell bedömning av den enskilde handläggaren, men det
också en fråga om politisk viljeinriktning. En dom i högsta förvaltningsrätten har
fastslagit när kommunen inte är skyldig att ge något bistånd till papperslösa personer,
med det innebär inte att kommunerna inte får ge bistånd. Fi uppger att både Malmö
och Stockholm stad har utifrån detta valt att sätta barnens bästa i centrum och har
beslutat ge papperslösa barnfamiljer möjlighet att bevilja bistånd. Fi skriver att barn
inte kan hållas ansvariga för sina föräldrar beslut, och att deras bästa måste alltid
sättas i första hand. I motionen yrkas att Region Gotland antar riktlinjer som
tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till papperslösa barnfamiljer,
samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.
Av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) följer att den som
har sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting har rätt till bistånd i form av logi
och dagersättning samt att rätten till bistånd vanligen upphör när uppehållstillstånd
ges eller utlänningen lämnar landet. Den som håller sig undan så att ett beslut om
avvisning eller utvisning inte kan verkställas har dock inte rätt till bistånd. Vidare
framgår att den som omfattas av LMA inte har rätt till bistånd i form av bl.a.
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. I domskäl i Högsta
förvaltningsdomstolen framgår att den omständigheten att en person håller sig undan
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och därför inte har rätt till bistånd enligt LMA inte innebär att personen i fråga
upphör att omfattas av lagens personkrets.
Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och bistånd enligt lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. ska täcka behov av samma slag. Den som omfattas
av den sistnämnda lagen har därmed enligt 1 § andra stycket LMA inte rätt till
försörjningsstöd. Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd med stöd av
4 kap. 3 § socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen förutsätter att försörjningsstöd
enligt 1 § alls kan komma i fråga.
Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda
får det stöd och den hjälp som de behöver och kan enligt 4 kap. 2 § ge bistånd även i
andra fall än de som omfattas av 4 kap. 1 §. Av överklagandebestämmelserna i 16
kap. 3 § följer emellertid att dessa paragrafer inte ger enskilda en sådan rätt till
bistånd som kan prövas i domstol.
Stockholm stad och Malmö har beslutat att bevilja barn till papperslösa familjer.
Förvaltningen beviljar idag undantagsvis bistånd i akuta skeenden, t.ex. i väntan på
första lön (vilket innebär svarta pengar eftersom personen saknar arbetstillstånd) eller
till hemresa.
Om man skulle bevilja barnen riksnorm ställer det fler frågor än svar i dagsläget, t.ex.:
Ska man lägga på barnen att försörja sina föräldrar? Det innebär att ha ett
barnperspektiv att lägga det ansvaret på barnen i en familj.
Det som blir även ett dilemma är att Region Gotland inte ställer sig lojala med
Migrationsverkets beslut. Förvaltningens arbete hittills har alltid gått "i takt med",
med andra myndigheters beslut. Förvaltningen följer t.ex. Försäkringskassa och Akassans beslut om avslag och gör inte egna bedömningar i sakfrågan om en klient
söker bistånd på grund av det.
Bedömning

Föreslagen förändring undergrävande av tillit till annan offentlig myndighet.
Förvaltningens hållningssätt är att hålla sig till de lagar och förordningar som finns. I
varje avsteg från dessa skapas alltid svåra avväganden. I det fall man skulle bevilja
försörjningsstöd barn till papperslösa barn bör man bestämma hur länge det är
möjligt att erhålla detta bistånd. Varje föreslagen brytpunkt medför även det att
frångå barnperspektivet.
Beslutsunderlag

Motion, Bistånd till papperslösa barn, Elin Bååth, Feministiskt initiativ,
daterad 23 oktober 2017.
Tjänsteskrivelse- svar på motion daterad 21 februari 2018.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
RS registrator
Karl Risp, strateg RSF

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-09-23

Handlingar till

Ärende 22

Avsägelser i regionfullmäktige
Innehåll
a) Renée Lingströms (S) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige
b) Johan Thomassons (L) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige.
c) Katja Viklunds (V) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige
d) Ingela Gardelins (M) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige
e) Daniel Heilborns (MP) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige.

Från:                                           Rosita Siggelin
Skickat:                                      den 19 augusti 2019 08:38
Till:                                              Per Lundin
Ämne:                                        VB: Avsägning förtroendevalt uppdrag för Socialdemokraterna
f.k.
//Rosita
Från: Renée Lingström [mailto:renee.lingstrom@telia.com]
Skickat: den 18 augusti 2019 17:48
Till: Rosita Siggelin <rosita.siggelin@gotland.se>; mikael.bogsjo@socialdemokraterna.se
Kopia: Marianne Ardin <marianne.ardin@gotland.se>
Ämne: Avsägning förtroendevalt uppdrag för Socialdemokraterna
Hej!
Jag avsäger mig från mitt uppdrag som ersättare i Tekniska Nämnden, samt som ersättare i Regionfullmäktige, men behåller
mitt uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten, för Socialdemokraterna Gotland.
Vid några oklarheter, ring!

Hörsne 2019-08-18
Renée Lingström
073-691 91 21

Virusfritt. www.avast.com

http://w3d3.gotland.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2389567&frame=1[2019-08-19 09:05:07]

Från:                                Johan Thomasson
Skickat:                           den 20 augusti 2019 11:51
Till:                                  inger.harlevi@balticness.se; Per Lundin
Kopia:                             Mats-Ola Rödén; Adam Lagerstedt; Eva Nypelius; Jesper Skalberg Karlsson; Sara Lidqvist
Ämne:                             RF 23/9 Avsägelse politiska uppdrag för Johan Thomasson Liberalerna

Visby 2019-08-20

Till Regionfullmäktige 23 sep 2019
Hej!
Jag Johan Thomasson önskar härmed entledigas från alla mina politiska uppdrag i Region Gotland from 23 sep
2019.
Politiska uppdrag:
Gruppledare Liberalerna
Ledamot:
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens arbetsutskott
REGU (regionalt utvecklingsutskott)
REX (regionalt exploateringsutskott)
Tillväxtrådet

Dagens datum

Johan Thomasson

http://w3d3.gotland.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2391234&frame=1[2019-08-20 16:17:20]

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Katja Wiklund
Per Lundin
RF
den 22 augusti 2019 18:22:37

Hej, jag önskar avsäga mig uppdraget som ersättare i Region fullmäktige för Vänsterpartiet.
Mvh Katja

Från:                                Ingela Gardelin
Skickat:                           den 11 september 2019 10:00
Till:                                  Per Lundin; Inger Harlevi; Jesper Skalberg Karlsson; Åsa Wackelin
Ämne:                             Avsägelse
Avsägelse från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige
Jag, Ingela Gardelin Erhåller om att bli befriad från min ersättarplats i regionfullmäktige med omedelbar verkan p. g. a
tidsbrist.
Datum: 190911
Namn: Ingela Gardelin
Adress: Vibble Ulfsparresväg 3, 62260 Visby
Partitillhörighet: Moderaterna
Med vänlig hälsning, Ingela

http://w3d3.gotland.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2411256&frame=1[2019-09-11 15:43:07]

Från:                                Rosita Siggelin
Skickat:                           den 13 september 2019 07:54
Till:                                  Per Lundin; Anna Malm; Lisa Tunegård; Registrator-RS
Ämne:                             VB: Avsägelse uppdrag Daniel Heilborn (MP)

Från: Daniel Heilborn [mailto:arkitekt@danielheilborn.se]
Skickat: den 12 september 2019 17:33
Till: Rosita Siggelin <rosita.siggelin@gotland.se>
Ämne: Avsägelse uppdrag
Hej!
Härmed avsäger jag mig alla mina politiska uppdrag för MP.
-Regionfullmäktige, ledamot
-MBN, ledamot
-RS ersättare
Mvh Daniel Heilborn

http://w3d3.gotland.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2412617&frame=1[2019-09-13 08:30:15]

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-09-23

Handlingar till

Ärende 23

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Ny representant för Region Gotland i Leaders LAG-grupp (efter Brittis
Benzler, V)
V
Thomas Gustafson, Etelhem Västringe 613, 623 74 Stånga
b) Ylva Hoffmans (S) avsägelse som ersättare i Odinska fonden
c) Linus Gränsmarks avsägelse som 2:e vice ordförande i barn- och
utbildningsnämnden
d) Renée Lingströms (S) avsägelse som ersättare i tekniska nämnden
e) Johan Thomassons (L) avsägelse som ledamot i regionstyrelsen
f) Johan Thomassons (L) avsägelse som ledamot i krisledningsnämnden
g) Daniel Heilborns (MP) avsägelse som ersättare i regionstyrelsen
h) Ny ersättare i regionstyrelsen (efter Daniel Heilborn, MP)
MP
Lisbeth Bokelund, Fröjel Bottarve 194, 623 55 Klintehamn
i) Daniel Heilborns (MP) avsägelse som ledamot i miljö- och byggnämnden
j) Ny ledamot i miljö- och byggnämnden (efter Daniel Heilborn, MP)
MP
Karin Stephansson, Vikingagatan 14, 621 55 Visby
k) Ny ersättare miljö- och byggnämnden (efter Karin Stephansson, MP)
MP
Therese Sonehag, Själsö Själsövägen 5 Brucebo, 62276 Visby
l) Nina Ruthströms (Fi) avsägelse som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Ylva Hoffman
Per Lundin
rolfgahm@telia.com
Avsägelse
den 28 juni 2019 11:25:00

Hej Per.
Härmed avsäger jag mig uppdraget som ersättande ledamot i Odinska fonden.
Med vänlig hälsning
Ylva Hoffman
Skickat från min iPad

Avsägelse av uppdrag

2019-07-03

Härmed avsäger jag mig uppdraget som 2:e vice ordförande i BUN Region Gotland.

Linus Gränsmark, Socialdemokraterna

Från:                                           Rosita Siggelin
Skickat:                                      den 19 augusti 2019 08:38
Till:                                              Per Lundin
Ämne:                                        VB: Avsägning förtroendevalt uppdrag för Socialdemokraterna
f.k.
//Rosita
Från: Renée Lingström [mailto:renee.lingstrom@telia.com]
Skickat: den 18 augusti 2019 17:48
Till: Rosita Siggelin <rosita.siggelin@gotland.se>; mikael.bogsjo@socialdemokraterna.se
Kopia: Marianne Ardin <marianne.ardin@gotland.se>
Ämne: Avsägning förtroendevalt uppdrag för Socialdemokraterna
Hej!
Jag avsäger mig från mitt uppdrag som ersättare i Tekniska Nämnden, samt som ersättare i Regionfullmäktige, men behåller
mitt uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten, för Socialdemokraterna Gotland.
Vid några oklarheter, ring!

Hörsne 2019-08-18
Renée Lingström
073-691 91 21

Virusfritt. www.avast.com

http://w3d3.gotland.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2389567&frame=1[2019-08-19 09:05:07]

Från:                                Johan Thomasson
Skickat:                           den 20 augusti 2019 11:51
Till:                                  inger.harlevi@balticness.se; Per Lundin
Kopia:                             Mats-Ola Rödén; Adam Lagerstedt; Eva Nypelius; Jesper Skalberg Karlsson; Sara Lidqvist
Ämne:                             RF 23/9 Avsägelse politiska uppdrag för Johan Thomasson Liberalerna

Visby 2019-08-20

Till Regionfullmäktige 23 sep 2019
Hej!
Jag Johan Thomasson önskar härmed entledigas från alla mina politiska uppdrag i Region Gotland from 23 sep
2019.
Politiska uppdrag:
Gruppledare Liberalerna
Ledamot:
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens arbetsutskott
REGU (regionalt utvecklingsutskott)
REX (regionalt exploateringsutskott)
Tillväxtrådet

Dagens datum

Johan Thomasson

http://w3d3.gotland.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2391234&frame=1[2019-08-20 16:16:25]

Från:                                Rosita Siggelin
Skickat:                           den 13 september 2019 07:54
Till:                                  Per Lundin; Anna Malm; Lisa Tunegård; Registrator-RS
Ämne:                             VB: Avsägelse uppdrag Daniel Heilborn (MP)

Från: Daniel Heilborn [mailto:arkitekt@danielheilborn.se]
Skickat: den 12 september 2019 17:33
Till: Rosita Siggelin <rosita.siggelin@gotland.se>
Ämne: Avsägelse uppdrag
Hej!
Härmed avsäger jag mig alla mina politiska uppdrag för MP.
-Regionfullmäktige, ledamot
-MBN, ledamot
-RS ersättare
Mvh Daniel Heilborn

http://w3d3.gotland.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2412617&frame=1[2019-09-13 08:30:15]

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Nina Ruthström
Per Lundin
Avsägning
den 17 september 2019 15:13:45

Hej. Härmed säger jag upp min plats som ersättare för feministiskt initiativ i HSN.
Hälsningar Nina Ruthström

,

MEDBORGARFRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018 -04- 1 6
REGION GOTLAND

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

Kiosk / Cafeteria Visby Lasarett på kväll/ helg.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

1/ Detta är ett länssjukhus
21 Anhörigas behov av andning utanför dödsbädd.
3/ Patient + anhörigs privata samtal.
47 Icke dödssjuk patients behov av "utanför avdx
5/ Besökande/ anhörigas behov av matbit.tex
diabetes.
6/ Psykisk+ fysiskt aktivitet för tillfriskning
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

fx]
Q

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

Namnteckning . \

1

t

2018-04- 13

r

//^~

,^"X. . .

Namnförtydligaa<J«

Kerstin Falk
Polhemsgatan 26
621 39 Visby
kerstin.falk@gotland.se

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-06-13

HSN § 64

HSN § 64

Medborgarförslag. Kiosk/Cafeteria, Visby
Lasarett på kväll/helg

HSN 2018/291
HSN-AU § 72

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
att nämnden ser positivt på förslaget.

Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förstår behovet som beskrivs i förslaget och är
positiva till en kioskverksamhet. När det gäller Kiosk/Cafeteriaverksamhet så har det
historiskt varit problem med kostnadstäckning gällande omsättning och
etableringskostnader. Det som erbjuds idag är ett urval av produkter i så kallade
automater.
Tekniska förvaltningen har fått förfrågan av privat aktör att bedriva kioskverksamhet
på Visby lasarett. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ställt sig positiva till
förfrågan. Lokalanpassningar och bygglov utreds och eventuellt avtal skrivs av
teknikförvaltningen med kioskaktör.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 72
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
att nämnden ser positivt på förslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. Kiosk/Cafeteria, Visby Lasarett på kväll/helg
Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2019
Skickas till
Kerstin Falk, förslagsställare
Regionfullmäktige
1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2018/291
15 maj 2019

Kajsa Holmström, lokalstrateg
Börje Martell, miljö- och säkerhetssamordnare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Medborgarförslag. Kiosk/Cafeteria, Visby Lasarett på
kväll/helg
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
att nämnden ser positivt på förslaget.

Sammanfattning

Medborgarförslag med förslag om att erbjuda kiosk/cafeteria verksamhet på Visby
lasarett kvällar och helger. Motivering för detta anges enligt:
1. Detta är ett länssjukhus
2. Anhörigas behov av andning utanför dödsbädd
3. Patient+anhörigs privata samtal
4. Icke dödssjuk patients behov av ”utanför avd”
5. Besökande/anhörigas behov av matbit tex diabetes
6. Psykisk+fysisk aktivitet för tillfriskning
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förstår behovet som beskrivs i förslaget och är
positiva till en kioskverksamhet. När det gäller Kiosk/Cafeteriaverksamhet så har det
historiskt varit problem med kostnadstäckning gällande omsättning och
etableringskostnader. Det som erbjuds idag är ett urval av produkter i så kallade
automater.
Tekniska förvaltningen har fått förfrågan av privat aktör att bedriva kioskverksamhet
på Visby lasarett. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ställt sig positiva till
förfrågan. Lokalanpassningar och bygglov utreds och eventuellt avtal skrivs av
teknikförvaltningen med kioskaktör.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2018/291

Beslutsunderlag

Medborgarförslag. Kiosk/Cafeteria, Visby Lasarett på kväll/helg
Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Kerstin Falk, förslagsställare
Regionfullmäktige

2 (2)

Region

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2018 -09- 1 8
Förslaget

REGION GOTLAND

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

Flytta tillbaka Fårosunds bibliotek från Kustateljén
till Fårösundsskolan.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Se bifogad bilagar

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering

f*1

Jag samtycker inte till internetpublicering

fl

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokforc! på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag-inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

-gr

Namnteckning
Namntortydlmande

Leif-Åke Svenss<
Mattiseväqen 4
Posl adress
62462 Fårösund
H-postadress
v65@rung.se
Adress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

I Kustateljén i Fårösund finns Fårösunds bibliotek, tillsammans med filmcrewutbildningen,
storyutbildningen och ungdomsgården. Här finns förutom verksamheternas kontorsutrymmen,
en 1000 kvm stor filmstudio samt snickeri, rekvisitaförråd, metallverkstad, två klipprum, en
mindre ljudstudio, en liten biograf med 15 platser och fyra loger möjliga att bo i för filmare
som får stöd från Film på Gotland. Det är alltså tänkt att människor skall kunna övernatta i
samma lokaler som biblioteket är beläget. Har man det så på Almedalens bibliotek också?
I september kommer man att spela in film och då får nian inte vara på övervåningen, eftersom
"klampandet" på övervåningen tydligen kommer att störa filminspelningen. Under samma tid
och av samma skäl kommer därför även fritidsgården att vara stängd. Dessutom låser man en
del av bibliotekets lokaler, då dessa skall användas av filmteamet.
Ventilationen för sådant oväsen (sus/brus) att en tidigare bibliotekarie var tvungen att ha
öronproppar. Belysningen är så dålig att det knappt går att läsa titlarna på böckernas
bokryggar. Lokalen, där in- och utlåning av böcker sker, är en öp pen planlösning - där kök,
matsal, samlingslokal och bibliotek samsas om samma utrymme - samtidigt. Ibland lagar man
mat eller äter lunch i lokalen och ibland har man samlingar, samtidigt som folk skall låna eller
lämna sina böcker - eller vill sitta i lugn och ro och läsa en tidning (om det finns någon plats
över). Den 13/9 var jag vid biblioteket vid 13:30-tiden för att lämna och låna några böcker.
Då satt det fullt av folk och åt lunch där. De övriga platserna var belamrade med div. kläder,
datorer, etc. så det fanns ingenstans att sitta för övriga besökare. Men det var å andra sidan ett
utmärkt exempel på när bibliotekverksamheten här på norr fungerar som allra sämst. Det här
är en så pinsamt dålig och tråkig miljö för såväl bibliotekarie som för låntagare. Har verkligen
detta godkänts av Miljö- och Hälsa?
Ända sedan flytten från skolan, har det varit trångt mellan hyllorna och så dåligt urval av
böcker, att man kan misstänka att hit skickas bara böcker som utgallrats från andra bibliotek.
För några år sedan låg biblioteket centralt i samhället, i trivsamma, ljusa lokaler och nyttjades
av både skolan och samhället - människor gick dit för att i lugn och ro kunna läsa sin tidning
och ströva runt bland bokhyllorna. Idag vet inte längre människor var biblioteket ligger. Det
ligger för avsides och för långt ifrån centrum. Meningen var att Fårösundsskolan skulle låna
böcker här. Vid alla de tillfällen jag besökt biblioteket (ungefär l gång/vecka), så har jag
aldrig sett en elev från Fårösundsskolan här - elever hinner helt enkelt inte gå till och från
Kustparken under skoltid.
Och eftersom det sällan finns lugn och ro att sitta och! läsa i en dagstidning, eller bläddra i en
bok, så går människor numera bara hit (de som hittar hit) för att lämna och hämta böcker de
beställt via bibliotekets internetportal. Är det rentav så att man påbörjat en smygnedläggning
av biblioteket och att flyttningen av biblioteket till Kustparken bara var första steget?
Vi är många i Fårösund, som vill att biblioteket skall flyttas tillbaka till sina tidigare lokaler i
skolan - eller till annan lämplig lokal, centralt i samhället.

Fårösund 2018-09-13
Leif-Åke Svensson

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 183

Medborgarförslag. Flytt av biblioteket i
Fårösund tillbaka till Fårösundsskolan

RS 2018/978
AU § 132

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med att regionstyrelsen har beslutat om flytt av
biblioteket tillbaka till Fårösundsskolan.

Leif-Åke Svensson har inkommit med medborgarförslag om att biblioteket vid
Kustateljén borde flytta tillbaks till Fårösundsskolan.
Inför regionstyrelsens beslut i december gjorde regionsstyrelseförvaltningen följande
bedömning:
Folkbiblioteket i Fårösund har sedan flytten från skolan till Kustateljén sett en
minskad utlåning. Vidare har arbetsmiljön och besöksmiljön försämrats vilket går att
läsa i Arbetsmiljöverkets inspektion från juni månad.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en flytt av folkbiblioteket tillbaks till skolans
lokaler kommer möjliggöra såväl förbättrad utlåningsstatistik som samverkan med
skolan. Ett beslut av en flytt innebär att skolbiblioteket integreras med folkbiblioteket
utifrån ett identifierat behov från skolan. Kostnaden för identifierat behov samt del
av lokalen bekostas av utbildnings -och arbetslivsförvaltningen.
Beslutet att flytta biblioteket tillbaka till skolan innebär förändrad kostnadsbild för
såväl regionstyrelsen som barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vilket föreslås regleras i samband med budgetberedningen inför
budget 2020.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018_09-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-03

85 (91)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

MEDBORGARFRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

KF tillsätter en utredning kring vad som är gotländsk
byggstil och när förslag till riktlinjer finns, fastställer
KF dessa för att användas av BN som stöd i dess
beslutsutsprocess
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det har på senare är tillätits att det byggts allt för
många hus på Gotland vars byggstil inte passar på
vår vackra ö. Vi måste på ett bättre sätt värna
genuint gotländskt även när det gäller byggtradition.

Var gränserna går för tillåten och inte passande
byggstil måste utredas noggrant och här måste den
lokala hembygdsrörelsen ha ett stort inflytande.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internerpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan ledaJiH-aWditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

/Namnteckning

-. r>

,—

2018-11-2* ^-T^jxVPV^^^-O
I^a/nn förtydligande

Jan Alamo
Söderväg 44 A
621 58 Visby
ian.alamo@hotmail.com

Adress

Postadress

E-postadress
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Protokollsutdrag

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum 2019-08-28

MBN § 181

MBN § 181

Medborgarförslag. Utredning gotländsk
byggstil

MBN 2019/29

Miljö- och byggnämndens beslut

•

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget,
och anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag inkom 2018.11.21 med förslag om att regionfullmäktige ska
tillsätta en utredning om gotländsk byggstil. Utredningen ska resultera riktlinjer för
bebyggelse på Gotland som ska kunna tillämpas i beslut som fattas i miljö- och
byggnämnden. Förslagsställaren menar att gotländsk byggnadstradition måste värnas
och att den lokala hembygdsrörelsen ska ha ett stort inflytande i framtagandet av
riktlinjerna. Medborgarförslaget har delegerats till Miljö- och byggnämnden för
beslut.
Bedömning

Frågan om byggnadstraditionens betydelse och anpassning av ny bebyggelse till det
gotländska kulturlandskapet är komplex och aktualiseras ofta i diskussioner kring
detaljplaner, förhandsbesked och bygglov. I detaljplaner uttrycks krav på
bebyggelsens gestaltning som bestämmelser eller som riktlinjer i detaljplanens
beskrivning. Ett sådant tydligt exempel på riktlinjer är byggnadsordningen för Visby
innerstad som är en del av detaljplanen. Ett annat exempel är detaljplanen för
Bungenäs som anger långt gående gestaltningsriktlinjer för tillkommande
bebyggelse. Begreppet gotländsk byggnadstradition diskuteras framförallt i relation
till bebyggelsen på landsbygden. I översiktsplanens fördjupningar (FÖP) för Fårö,
Storsudret och Östergarnslandet beskrivs bebyggelse- och bygglovsriktlinjer för
anpassning till specifika områden i kultur- och naturlandskapet. Anpassning till en
specifik landskapsbild eller kulturmiljö kan gälla både lokalisering av huvud- och
komplementbyggnader på en fastighet, likväl som ytskikt och kulörer eller
byggnadsvolymernas disposition, skala och utformning. Mer sällan ställer dock
myndigheten krav på en viss arkitekturstil. En bedömning i enlighet med plan- och
bygglagstiftningen (PBL) kan knappast heller grunda sig på åsikten att vissa
arkitekturstilar är mer lämpliga än andra. I de fall exempelvis ett ”modernt”
fasaduttryck i ett beslut bedöms som lämpligt eller olämpligt bör argumenten
motiveras med hur aspekter av byggnadens utformning relaterar till en specifik plats
och landskapsbild snarare än i en generell bedömning av arkitekturstilen som sådan.
Annorlunda uttryckt; utformningen av en byggnad kan fungera väl på en specifik
plats i den gotländska landskapsbilden men inte på en annan. Den gotländska
bebyggelsen speglar totalt sett många olika byggnadsstilar. Även i känsliga
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-08-28

MBN § 181

kulturmiljöer kan ibland en samtida byggnadsutformning med rätt detaljering,
material och anpassning i volym och skala vara en fullt möjlig lösning.
Med detta sagt finns det ändå behov av att tydligare definiera begrepp som
”anpassning till gotländsk byggnadstradition” och liknande eftersom de ofta
förekommer i diskussioner kring detaljplaner och bygglov. Regionfullmäktige
beslutade den 24 september 2018 att ta fram en regional arkitekturstrategi, ett vidare
arbete som leds av stadsarkitektenheten och som också syftar till riktlinjer för
offentliga byggprojekt och utveckling av regionalt ägd mark. En del av
strategiarbetet kommer dock att ägnas till att i uppdatering av översiktsplan och
fördjupningar av denna aktivt arbeta med bebyggelse- och gestaltningsriktlinjer. I
detta arbete är det önskvärt att tydligare definiera möjligheterna för samtida
arkitektur i samklang med och i relation till den lokala bebyggelsestradition som
finns på Gotland.
I anslutning till önskemålen i förslaget kan också nämnas att Gotlands
hembygdsförbund medverkat i framtagandet av kulturmiljöprogrammet för Gotland,
som är ett viktigt underlag i bedömningar av tillkommande bebyggelse i värdefulla
kulturmiljöer.
Sammanfattningsvis finns alltså redan ett uppdrag från regionfullmäktige om att ta
fram en regional arkitekturstrategi som också kommer att hantera de aspekter som
förslagsställaren anser viktiga att utreda. I och med detta kan medborgarförslaget
anses besvarat och lämnas utan åtgärd.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av stadsarkitekt Christian Hegardt. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget, och
anser därmed medborgarförslaget besvarat.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-11-21
Skickas till
Registrator-rs@gotland.se
Sökande
Jan Alamo, Söderväg 44 A, 621 58 Visby
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Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MBN 2019/407
31 juli 2019

Christian Hegardt

Miljö- och byggnämnden

Medborgarförslag, utredning om gotländsk byggnadstradition.
Förslag till beslut

•

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget,
och anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom 2018.11.21 med förslag om att regionfullmäktige ska
tillsätta en utredning om gotländsk byggstil. Utredningen ska resultera riktlinjer för
bebyggelse på Gotland som ska kunna tillämpas i beslut som fattas i miljö- och
byggnämnden. Förslagsställaren menar att gotländsk byggnadstradition måste värnas
och att den lokala hembygdsrörelsen ska ha ett stort inflytande i framtagandet av
riktlinjerna.
Medborgarförslaget har delegerats till Miljö- och byggnämnden för beslut.
Yttrande
Frågan om byggnadstraditionens betydelse och anpassning av ny bebyggelse till det
gotländska kulturlandskapet är komplex och aktualiseras ofta i diskussioner kring
detaljplaner, förhandsbesked och bygglov. I detaljplaner uttrycks krav på
bebyggelsens gestaltning som bestämmelser eller som riktlinjer i detaljplanens
beskrivning. Ett sådant tydligt exempel på riktlinjer är byggnadsordningen för Visby
innerstad som är en del av detaljplanen. Ett annat exempel är detaljplanen för
Bungenäs som anger långt gående gestaltningsriktlinjer för tillkommande bebyggelse.
Begreppet gotländsk byggnadstradition diskuteras framförallt i relation till bebyggelsen på
landsbygden. I översiktsplanens fördjupningar (FÖP) för Fårö, Storsudret och
Östergarnslandet beskrivs bebyggelse- och bygglovsriktlinjer för anpassning till
specifika områden i kultur- och naturlandskapet. Anpassning till en specifik
landskapsbild eller kulturmiljö kan gälla både lokalisering av huvud- och
komplementbyggnader på en fastighet, likväl som ytskikt och kulörer eller
byggnadsvolymernas disposition, skala och utformning. Mer sällan ställer dock
myndigheten krav på en viss arkitekturstil. En bedömning i enlighet med plan- och
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bygglagstiftningen (PBL) kan knappast heller grunda sig på åsikten att vissa
arkitekturstilar är mer lämpliga än andra. I de fall exempelvis ett ”modernt”
fasaduttryck i ett beslut bedöms som lämpligt eller olämpligt bör argumenten
motiveras med hur aspekter av byggnadens utformning relaterar till en specifik plats
och landskapsbild snarare än i en generell bedömning av arkitekturstilen som sådan.
Annorlunda uttryckt; utformningen av en byggnad kan fungera väl på en specifik
plats i den gotländska landskapsbilden men inte på en annan. Den gotländska
bebyggelsen speglar totalt sett många olika byggnadsstilar. Även i känsliga
kulturmiljöer kan ibland en samtida byggnadsutformning med rätt detaljering,
material och anpassning i volym och skala vara en fullt möjlig lösning.
Med detta sagt finns det ändå behov av att tydligare definiera begrepp som
”anpassning till gotländsk byggnadstradition” och liknande eftersom de ofta
förekommer i diskussioner kring detaljplaner och bygglov. Regionfullmäktige
beslutade den 24 september 2018 att ta fram en regional arkitekturstrategi, ett vidare
arbete som leds av stadsarkitektenheten och som också syftar till riktlinjer för
offentliga byggprojekt och utveckling av regionalt ägd mark. En del av strategiarbetet
kommer dock att ägnas till att i uppdatering av översiktsplan och fördjupningar av
denna aktivt arbeta med bebyggelse- och gestaltningsriktlinjer. I detta arbete är det
önskvärt att tydligare definiera möjligheterna för samtida arkitektur i samklang med
och i relation till den lokala bebyggelsestradition som finns på Gotland.
I anslutning till önskemålen i förslaget kan också nämnas att Gotlands
hembygdsförbund medverkat i framtagandet av kulturmiljöprogrammet för Gotland,
som är ett viktigt underlag i bedömningar av tillkommande bebyggelse i värdefulla
kulturmiljöer.
Sammanfattningsvis finns alltså redan ett uppdrag från regionfullmäktige om att ta
fram en regional arkitekturstrategi som också kommer att hantera de aspekter som
förslagsställaren anser viktiga att utreda. I och med detta kan medborgarförslaget
anses besvarat och lämnas utan åtgärd.

Bilaga

Inkommet medborgarförslag.

Christian Hegardt,

Johan Åberg

Stadsarkitekt

Samhällsbyggnadsdirektör
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag.
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-06-19

TN § 157

TN § 157

Medborgarförslag - Kollektivtrafik med
matarbuss mellan Roma och Visby

TN 2019/47
TN AU § 132

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

I det inkomna medborgarförslaget föreslås en pendlarparkering i Roma. Mellan
parkeringen och Visby ska det finnas bussturer på morgonen och eftermiddagen.
Teknikförvaltningen anser att idén principiellt går i linje med målen i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Förvaltningen bedömer dock att investeringar i
pendlarparkeringar som är belägna längre ifrån Visby utgör en större nytta genom
reduceringen av långväga bilresor. Den föreslagna busstrafiken uppskattas kosta ca
3,2 miljoner kronor årligen. I nuläget saknas såväl finansieringen som de erforderliga
fordonen.
Bedömning

Idén som ligger bakom förslaget går principiellt i linje med målen i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Målområdet ”Större attraktivitet” innehåller åtgärden
”Nya pendlarparkeringar för cyklar och bilar underlättar arbets- och skolpendling”.
Teknikförvaltningen anser att nya pendlarparkeringar i ett första skede ska byggas på
platser som är belägna betydligt längre ifrån Visby än Roma, vilket ger möjligheten
att främst reducera de långväga bilresorna.
För att inte öka kollektivtrafikens driftkostnader ska det befintliga
kollektivtrafikutbudet utnyttjas för resor mellan pendlarparkeringen och
arbetsplatsen. I Roma, som bara ligger två mil från Visby, måste det nuvarande
kollektivtrafikutbudet anses som inte tillräckligt attraktivt att pendlare ska byta från
bil till buss. Trafikförsörjningsprogrammet innehåller flera mål om ökat utbud, men
det är ännu inte bestämt när och i vilken omfattning utbudsökningen kommer att
införas. I nuläget finns det varken utrymme i budgeten eller tillräckligt många bussar
för att kunna bedriva den föreslagna matartrafiken. Intentionen av förslaget kommer
dock att beaktas inom det fortsatta utvecklingsarbetet.
Barn- och genusperspektiv
Det perspektivet anses inte vara relevant i detta sammanhang.
Landsbygdsperspektiv
Pendlarparkeringar är en åtgärd som underlättar för boende på landsbygden att åka
kollektivt. Att inrätta en ny pendlarparkering är en investering som ska ge den största
möjliga nyttan. När en pendlarparkering ligger långt ifrån en målpunkt sker en större
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-06-19

TN § 157

del av resan med kollektivtrafik. Därför bör platser som ligger längre från Visby
prioriteras före Roma som ligger 2 mil från Visby. Detta reducerar långväga bilresor
och ger därmed den största nyttan för både pendlare, kollektivtrafiken och miljön.
Däremot planerar teknikförvaltningen sedan tidigare att tillgänglighetsanpassa den
befintliga busstationen i Roma. Åtgärder som Teknikförvaltningen planerar att
genomföra är bland annat att hållplatserna skall göras tillgängliga och minskas till yta.
Cykelparkeringar skall uppföras. Parkeringen i anslutning till busstationen skall
renoveras och tydliggöras. Särskilda parkeringsplatser skall markeras för
arbetspendling. Investeringen är skjuten på framtiden på grund av investeringsstopp
och nytt startdatum är ännu inte satt.
Ekonomisk konsekvensanalys
Utifrån medborgarförslaget gör teknikförvaltningen bedömningen att det behövs
åtminstone halvtimmestrafik under de föreslagna tidsperioderna kl. 6–9 och kl. 16–18
för att få ett tillräckligt attraktivt utbud. Det innebär 28 turer per vardag; med 250
vardagar per år och 20 km per tur blir det 140 000 km per år, vilket motsvarar en
kostnad på 3,2 miljoner kronor årligen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag ”Kollektivtrafik med matarbuss mellan Roma och Visby”, RS
2018/1264
Tjänsteskrivelse 2019-05-24
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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#8620
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Inskickat av: AFFE ANDERSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Sophämtning .
Beskrivning och motivering
För något år sedan ändrades intervallen för sophämtning till var 4.e vecka mot tidigare varannan vecka. Denna sommar som var senast var
inte trevlig avseende lukt samt förekomst av fluglarver. Jag föreslår att sophämtning sker varannan vecka under sommarperioden.
Med vänlig hälsning
Affe Andersson

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
AFFE ANDERSSON
Adress
VÄTE KVIE 500

Postnummer och ort
62378 KLINTEHAMN

E-postadress
affeaxel@comhem.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 116

TN § 116

Medborgarförslag - Sophämtning

TN 2019/828
TN AU § 103

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar ändring i sitt
sopabonnemang.
Bedömning

Region Gotland erbjuder olika abonnemang för hämtning av avfall. I detta fall har
kunden valt ett abonnemang som det är månadshämtning på. Förslagsställaren har
blivit kontaktad och blivit informerad om vilka hämtningsintervall som är möjliga att
välja.
En abonnent kan göra ändringar i hämtningsintervall genom att kontakta
teknikförvaltningens kundtjänst.
Kundtjänst Teknikförvaltningen
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se
Barn- och genusperspektiv
Ingen konsekvens.
Landsbygdsperspektiv
Ingen konsekvens.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för Region Gotland men
abonnemangskostnaden för kunden kan öka.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-12-17
Tjänsteskrivelse 2019-03-18
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
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Datum
2018-12-20 20:36

Ärendenummer
#8663

Sida
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Inskickat av: LINNÉA JACOBSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Avslappnings terapi
Beskrivning och motivering
Jag har läst att det finns ett salt vatten bad som kan ge avslappnande effekt om man är oroad eller stressad av traumatiska händelser, man
får möjlighet att släppa stress genom att ligga i saltvatten som gör att man flyter och hjärnan får slappna av.
Det finns att läsa om på internet - det kallas floating.
Jag tycket psykiatrin borde erbjuda detta och att en sådan floating pod installeras på Norra Hansegatan 4A.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
LINNÉA JACOBSSON
Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-06-13

HSN § 63

HSN § 63

Medborgarförslag. Avslappningsterapi

HSN 2019/176
HSN-AU § 71

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår medborgarförslaget.

Förslagsställaren hemställer om att en behandlingsmetod som kallas floating införs
på psykiatriska kliniken inom Region Gotland. Behandlingsmetoden innebär att
patienten flyter på rygg i 35 gradigt saltvatten i cirka 50-70 minuter.
Behandlingsmetoden har beskrivits som effektiv vid långvarig stress, depression,
ångest och sömnstörningar.
Bedömning

Psykiatriska kliniken ansvarar för den specialiserade psykiatriska vården inom Region
Gotland och erbjuder endast evidensbaserade behandlingsmetoder som bland annat
finns beskrivna i regionala vårdprogram som bland annat finns på psykiatristöd.se.
Tillstånd som karaktäriseras som långvarig stress, lätta till medelsvåra depressioner,
ångest och sömnstörningar är i regel inte tillstånd som handläggs inom den
specialiserade psykiatriska vården utan i primärvården.
När det gäller behandling med att flyta i uppvärmt saltvattenbad så finns det idag ett
begränsat forskningsstöd talande för tillräcklig evidens för effekt. Det pågår viss
forskning vid Karlstads universitet, dock krävs i dagsläget mera forskningsstöd för att
kunna avgöra graden av effekt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då det i
dagsläget saknas tillräcklig evidens för den föreslagna behandlingsmetodens effekt.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 71
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-06-13

Protokollsutdrag
HSN § 63

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. Avslappningsterapi
Tjänsteskrivelse daterad 16 maj 2019
Skickas till
Linnéa Jacobsson, frågeställare
Regionfullmäktige

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2019/176
16 maj 2019

Thomas Kunze
Chefläkare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Medborgarförslag. Avslappningsterapi
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Förslagsställaren hemställer om att en behandlingsmetod som kallas floating införs
på Psykiatriska kliniken i Region Gotland. Behandlingsmetoden innebär att patienten
flyter på rygg i 35 gradigt saltvatten i cirka 50-70 minuter. Behandlingsmetoden har
beskrivits som effektiv vid långvarig stress, depression, ångest och sömnstörningar.
Bedömning

Psykiatriska kliniken ansvarar för den specialiserade psykiatriska vården i Region
Gotland och erbjuder endast evidensbaserade behandlingsmetoder som bland annat
finns beskrivna i regionala vårdprogram som bland annat finns på psykiatristöd.se.
Tillstånd som karaktäriseras som långvarig stress, lätta till medelsvåra depressioner,
ångest och sömnstörningar är i regel inte tillstånd som handläggs inom den
specialiserade psykiatriska vården utan i primärvården.
När det gäller behandling med att flyta i uppvärmt saltvattenbad så finns det idag ett
begränsat forskningsstöd talande för tillräcklig evidens för effekt. Det pågår viss
forskning vid Karlstads universitet, dock krävs i dagsläget mera forskningsstöd för att
kunna avgöra graden av effekt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då det i
dagsläget saknas tillräcklig evidens för den föreslagna behandlingsmetodens effekt.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. Avslappningsterapi
Tjänsteskrivelse daterad 16 maj 2019
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2019/176

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Linnéa Jacobsson, frågeställare
Regionfullmäktige

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-09-23

Handlingar till

Ärende 25

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

Dag Hoffmans medborgarförslag allmän toalett i Burgsvik. (inkom 2019-1108) RS 2018/1160
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Carl Brobäcks medborgarförslag om Rösta om bra eller dålig graffiti.
(inkom 2019-06-19) RS 2019/790
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Åke Henrikssons medborgarförslag om spårbunden kollektivtrafik i Visby
centrum. (inkom 2019-06-19) RS 2019/792
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden .

•

Andreas Hallgrens medborgarförslag om lätt åtkomst till info om brandrisk
m.m. (inkom 2019-06-20) RS 2019/796
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Agneta Uddins medborgarförslag om alkolås i Region Gotlands fordon.
(inkom 2019-06-29) RS 2019/825
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Jimmy Leanderssons medborgarförslag om en knarkfri ö.
(inkom 2019-07-08) RS 2019/844
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Leif-Åke Svenssons medborgarförslag om ställplats för husbilar i Fårösund.
(inkom 2019-07-08) RS 2019/849
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Lilly Wizéns medborgarförslag om att utveckla Tallunden i Visby.
(inkom 2019-07-14) RS 2019/852
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Matti Magnussons medborgarförslag om brännbart avfall.
(inkom 2019-07-17) RS 2019/887
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Göran Petterssons medborgarförslag om skyltar på cykel- och gångbanor.
(inkom 2019-07-30) RS 2019/873
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Eino Haglunds medborgarförslag om skyddsräcken längs strandpromenaden.
(inkom 2019-07-31) RS 2019/875
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Katja Eneqvists medborgarförslag om linbana mellan kryssningskajen,
hamnen o busstationen.
(inkom 2019-07-31) RS 2019/876
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Peter Högbergs medborgarförslag om trafikregler.
(inkom 2019-07-31) RS 2019/877
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Peter Fagerlunds medborgarförslag om bättre kollektivtrafik med
åtgärdsvalsstudie. (inkom 2019-08-04) RS 2019/880
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Elsy Johanssons medborgarförslag om vimplar på ringmuren.
(inkom 2019-08-05) RS 2019/881
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Eva Wagnhesters medborgarförslag om hundrastgårdar.
(inkom 2019-08-09) RS 2019/885
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Linda Öbergs medborgarförslag om att säkra avlämning, utfart och infart till
Romaskolan före skolstart.
(inkom 2019-08-12) RS 2019/888
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Gullvi Larssons medborgarförslag om trafikljus vid Östercentrum.
(inkom 2019-08-12) RS 2019/898
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Lajla Olssons medborgarförslag om större hundrastgård vid Färjeleden.
(inkom 2019-08-13) RS 2019/902
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Karin Peterssons medborgarförslag om synligare och tydligare
övergångsställen.
(inkom 2019-08-14) RS 2019/914
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Karin Peterssons medborgarförslag om säkrare övergångsställe över
Färjeleden. (inkom 2019-08-14) RS 2019/915
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Rikard von Zweigbergks medborgarförslag om att lön ska utbetalas den 25
varje månad. (inkom 2019-08-17) RS 2019/926
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Valter Möllerströms medborgarförslag om max 30 km per timme längs med
färjekön till Fårö.
(inkom 2019-08-18) RS 2019/928
Presidiets förslag: Ärendet är felsänt och överlämnas till Trafikverket.

•

Valter Möllerströms medborgarförslag om sätta upp burkar med skylt om att
”Kasta fimpen här” på strategiska platser.
(inkom 2019-08-18) RS 2019/929
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Eva Wagnhesters medborgarförslag om MC-parkeringar.
(inkom 2019-08-18) RS 2019/930
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Cindy Blomgrens medborgarförslag om att hålla sommartoaletterna öppna till
15 okt. (inkom 2019-08-24) RS 2019/956
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Marie-Anne Hallgrens medborgarförslag om minskad hastighet på Stora
Törnekvior i Visby. (inkom 2019-08-24) RS 2019/957
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Kim Bannerståls medborgarförslag om ändring i bestämmelse om
förskoleavgift. (inkom 2019-08-27) RS 2019/986
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.

•

Lars-Martin Martinssons medborgarförslag om parkeringshus på A7-fältet.
(inkom 2019-08-28) RS 2019/992
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Unni Karlssons medborgarförslag om bättre markerade parkeringar i Visby
innerstad. (inkom 2019-08-29) RS 2019/993
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Kent Erik Johanssons medborgarförslag om enklare information om
återvinning. (inkom 2019-09-01) RS 2019/1010
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Björn Erikssons medborgarförslag om förbättrade scheman vid förskola o
fritidshem. (inkom 2019-09-02) RS 2019/1013
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.

•

Sven Olof Ronströms medborgarförslag om trafiken i korsningen AllegatanVisbyleden. (inkom 2019-09-03) RS 2019/1030
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Katarina Eriksdotters medborgarförslag om växter vid kulverten vid
Västerhejde skola. (inkom 2019-09-04) RS 2019/1038
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Rose Mari Wilk-Anderssons medborgarförslag om att nya lägenheter i
Fårösund får inte förstöra park och marknadsplats vid sundet.
(inkom 2019-09-13) RS 2019/1060
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och byggnämnden.

•

Rose Mari Wilk- Anderssons medborgarförslag om att gatuskyltar i Fårösund
behöver åtgärdas. (inkom 2019-09-13) RS 2019/1061
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Elof Winarves medborgarförslag om cirkulationsplats (rondell) vi korsningen
Lundbygatan-Slitevägen. (inkom 2019-09-18) RS 2019/1075
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Elof Winarves medborgarförslag om höghus mellan kv. Melonen och
Bingebygatan. (inkom 2019-09-18) RS 2019/1079
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och byggnämnden.

•

Camilla Norbecks medborgarförslag om överbliven mat från skolans lunch.
(inkom 2019-09-18) RS 2019/1078
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Allan Lingströms medborgarförslag om en linbana runt Visby innerstad.
(inkom 2019-09-20) RS 2019/1084
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och byggnämnden.
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

ex\

O
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(X]
(""]

Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag.
Datum
Nainnfqqrtydljgan
Adress
Postadress l .» O
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarforslag 2011-03-01
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Datum
2019-06-19 09:39

Ärendenummer
#12993

Sida
1(1)

Inskickat av: Carl Christoffer Brobäck

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Konst eller Kast?
Beskrivning och motivering
Klottersanerare bör ha ett instagramkonto där ungdom och andra medborgare kan känna sig delaktiga genom att rösta på hur konst/kass
graffiti är, sådant som får dåligt eller ingen respons tvättas bort fortare/högre prioritet, medans sådant som har väldigt positivt kan avvaktas
och sedan tas med regionfullmäktige vida konsten skall bevaras eller saneras. för att sedan publiceras på instagramkontot om verket får stå
kvar.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
grafittivaggen-vid-gamla-a7.jpg (85 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Carl Christoffer Brobäck
Adress
STORA TÖRNEKVIOR 156

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
christoffer.broback@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Region

Gotland
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Till
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna follgöra uppgiften att handlägga ditt rnedborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

O
Q

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

Datum

/

****"
NamnförtydligaiKje,

Adress

Postadress

£2,4 1-2-

T~t te 6 31-?* G &

E-postadress

Region Gotland - blänken för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

BILAGA NR
2019-06-12

SPÅRVAGNEN
Nu på äldre dagar har jag börjat drömma märkliga drömmar. Härom natten
drömde jag att jag hade ärende till biblioteket där nere vid Almedalen.
Bussresan in till stan gick bra och jag tog mig hyfsat ner för Hästgatan. Det finns
ju, i alla fall sommartid, uteserveringar efter gatan där man kan smita ner på en
ledig stol och vila benen en stund.
Biblioteket är en pärla och är det givna målet när man är i stan! Synd bara att det
ligger så avigt till.
Efter uträttat ärende och en stunds tidningsläsning över en kopp kaffe, var det dags
att ta sig tillbaka till Öster och bussen. En knivig vandring uppför backarna med
värkande knän och ömmande rygg.
Av någon anledning kom jag att tänka på San Francisco och spårvagnarna där.
Gatorna och backarna är både brantare och högre där, men sedan mer än 100 år
tillbaka kilar öppna spårvagnar upp och ner längs gatorna.
Det kunde kanske vara något även för Visby. Tänk att få sätta sig i en liten mysig
spårvagn vid biblioteket och i lugnt gemak åka upp för Hästgatan, svänga in på
Adelsgatan, ut genom Söderport och vidare längs den gamla järnvägsbanken, förbi
busstationen och vidare till Österport. Sedan kan ju spåret gå in genom Österport
nedför Hästgatan och haka på det andra spåret vid Wallérs plats.
Vilken mysig tur! Till nytta för gotlänningarna och till glädje för turisterna.
Kanske ska banan svänga av vid Donners Plats ut mot hamnen innan den tar
Cramergatan tillbaka till biblioteket. En anslutningsbana ut till Hamnterminalen
och den nya Kryssningskajen skulle nog lösa många problem för färje- och
kryssningsresenärer.
Vaknade av att "spårvagnsbjällran" ringde i örat. När väckarklockan var avstängd
började jag fundera över vad jag drömt. Som vanligt var det något helt befängt
fast visst skulle det vara trevligt med små käcka spårvagnar i stan, åtminstone
sommartid. Såväl en turistattraktion som en välkommen hjälp för trötta ben att ta
sig runt i staden.
Men det blir nog dyrt, det passar inte in i medeltidsmiljön, det kanske bullrar, det
blir tekniskt svårt
Men det kan också bli en god affär för Regionen. EU är nog intresserat av att
hjälpa till ekonomiskt och tekniskt.
Kanske kan vi tillverka de små spårvagnarna här på ön. Det ger ju arbetstillfällen.
Sedan blir nog fler kommuner intresserade och vill köpa "Gotlandsspårvagnar"
och det tekniska är nog inte så svårt som man kan tro
Så varför inte
Åke Henriksson
Stenkyrka

Datum
2019-06-20 14:19

Ärendenummer
#13077

Sida
1(1)

Inskickat av: ANDREAS HALLGREN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Lätt åtkomst till till brandrisk, eldningsförbud och all information kring detta.
Beskrivning och motivering
Just nu har ni bara en sida på Gotland.se att vi som vill veta mer ska ringa in och se om det är eldningsförbud etc.
Varför inte göra om det så vi kan få live information direkt på sidan för privatpersoner och företag.
Varför ska ni göra det så? För att det blir säkrare, snabbare och mindre belastning för eran telefon
Sidan ni har: https://www.gotland.se/48624

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
ANDREAS HALLGREN
Adress
VÄSTERGARN AMMOR 520

Postnummer och ort
622 30 Gotlands tofta

E-postadress
ante4574@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-06-29 02:03

Ärendenummer
#13542

Sida
1(1)

Inskickat av: Agneta Karin Marianne Uddin

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Alkolås eller nyckelskåp med alkolås för Region Gotlands leasingbilar och övriga fordon.
Beskrivning och motivering
Alla yrkesförare i andra yrkeskategorier har idag alkolås i sina fordon, för att garantera att Region Gotlands fordon framförs av nyktra
förare bör det införas alkolås av något slag även inom Region Gotland.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Agneta Karin Marianne Uddin
Adress
VÄNGE PRÄSTBÅTELS 208

Postnummer och ort
622 36 Romakloster

E-postadress
agnetauddin244@msn.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-07-08 12:56

Ärendenummer
#14054

Sida
1(1)

Inskickat av: JIMMY LEANDERSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Knarkfri Ö.
Beskrivning och motivering
Förslaget har synts tidigare och idén är inte min, jag är osäker på det har lämnats till regionfullmäktige, men om så är fallet så tror jag ändå
att det är dags att kika på det igen. Det är allmänt känt att drogmissbruk kostar stora summor pengar och trasar sönder unga människors liv.
Jag har själv inte sett så mycket öppen droghandel tidigare men senaste året har det exploderat så det är dags att vi utnyttjar vårt ö-läge som
faktiskt emellanåt är en tillgång som i detta fall. Ha bevakning (behöver inte vara polis, borde vara ok med väktare) vid varje färje-ankomst
med knarkhund där resenärerna kommer ned, ha bevakning på så gott som varje avgång i fastlandshamnarna vid fordonen som står och
väntar på att få åka på färjan.
Jag är övertygad om att vi skulle bli betydligt attraktivare för bl.a. barnfamiljer och att vi skulle kunna öka vår population i högre takt och
därmed öka skatteintäkterna.
Med vänlig hälsning, Jimmy Leandersson

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
JIMMY LEANDERSSON
Adress
HAGSTIGEN 22

Postnummer och ort
621 50 Visby

E-postadress
jimmyleandersson@yahoo.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2019-07-'O 8
GOTLAND

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

Ställplats för husbilar i Fårösuricf

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du pä ett eller flera fristående ark som fogas till detta Texta tydligt.

Ref. den dialog teknikförvaltningen fått i uppdrag att
föra med samhällsbyggnadsförvaltningen avseende
stal l platser för husbilar, enl. TN $ 137.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgar/förslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgariorslag.
Jag samtycker till inlernetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Golland.
Ofullständiga uppgifter kan leda tHl atulitt förslag inte kan behandlas som ett medborgariorslag.
Namnti

Datum

2019-07-04
^amntortyaligande

/ ^~»

Leif-Åke Svensson
Mattisevägen 4
Postadress
62462 Fårösund
E-postadrcss
v75@rung.se
Adress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Ställplats f#r husbilar.
Enligt TN § 137 har teknikförvaltningen fatt i uppdrag att föra dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen, med mål att nå en långsiktig lösning för ställplatser för husbilar.
Jag vill på intet sätt föregå denna dialog, men eftersom jag läste på helagotland.se att detta
skulle omfatta även Fårösund, så vill jag ta tillfället i akt och förorda den idag befintliga
parkeringsplatsen för Sandöresenärer (se bif. bild), som jag tycker kan vara mycket lämplig
som ställplats.
En ställplats här, skulle ha många fördelar:
•

Den ligger väl avskilt, med 5-10 minuters promenadavstånd till Bungehallen och övriga
faciliteter i samhället.

•

Den ligger alldeles intill en återvinningstation, vilket torde underlätta ev. återvinning och
därmed minimera nedskräpningen. Dock bör återvinningstationen tömmas lite oftare - det
har nämligen varit lite si och så med den saken några gånger.

•

Nuvarande parkering borde vara relativt enkel att utöka, så att även husbilar kan få gott
om utrymme.

•

Husbilsgästerna kommer att få en fantastisk utsikt över soluppgången och Fårösundet.

I detta område finns ju andra lämpliga platser, om man inte vill utöka Sandöparkeringen. Jag
tycker också att man skall ta tillfället i akt och "snygga till" parkeringen - och kanske hela
detta område. Det har - så länge jag kan minnas - känts lite som platsen som gud glömde, om
uttrycket tillåts.
Bl.a. bör den jämnas till, så att den inte lutar - det är ju inte trevligt att sova i en husbil som
står på ett lutande plan.
Man bör göra iordning en ordentlig grillplats nedanför uppställningsplatsen - på andra sidan
vägen - nere havet.
Här bör kanske finnas någon enkel form av servicehus, med dusch, tvättstuga, etc.
Man bör fundera över en ordnad in- och utfart, om detta anses viktigt. Lämpligast är kanske i
så fall väg 148 eller Kalkugnsvägen - Åldermansvägen känns lite olämplig, då den är "trång"
och passerar flera utfarter - risken för incidenter känns onödigt överhängande.
Kanske skulle ställplatsen/parkeringsplatsen rent av kunna vara bemannad? Det bör väl vara
en ganska viktig parameter, ur en rent ekonomisk synvinkel? Kanske kan någon förening få
det ansvaret? Givetvis mot en skälig ersättning. I Fårösund finns ju t.ex. Röda Korset, PRO,
SPF, GIC, FGoIK, m.fl
Jag vill miräas att det redan år 2009 pågick en debatt om behovet av ställplatser för husbilar.
Bl.a. ifrågasatte Eva Werkelin, i en artikel på helagotland.se (2009-03-17), om det verkligen
behövdes. Hon avslutade den artikeln med att - "behovet av speciella ställplatser för husbilar
finns inte!" En intressant artikel om man vill jämföra med utvecklingen 10 år senare.

Men tiderna förändras och idag tror jag att det är väldigt betydelsefullt för hela den gotländska
turistnäringen, att även husbilar skall inkluderas i eventuella diskussioner, både i Visby och på
landsbygden.
Med en bra planering och lite eftertanke, skulle denna ställplats kunna bli en fin liten oas för
husbilar och ett lyft för området i sig.

Med vänligjhälsning

Leif-Åke Svenss

Datum
2019-07-14 09:52

Ärendenummer
#14168

Sida
1(1)

Inskickat av: LILLY WIZÉN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Utveckla tallunden!
Beskrivning och motivering
Tallunden är en välbesökt familjepark men för att ytterligare utvecklas till en park för alla behöver grusgångarna förbättras. Idag är de
omöjliga att köra rullstol, rollator och barnvagn på. Förslaget är att lägga samma underlag som på södra hällarna. Det skulle tilltala förutom
de nämnda även barn som lär sig cykla och löpare. Då skulle gångarna även kunna användas till motionslöpning medan barnen leker.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
LILLY WIZÉN
Adress
SÖDERVÄRNSGATAN 12

Postnummer och ort
621 46 Visby

E-postadress
lillywizen@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-07-17 17:35

Ärendenummer
#14261

Sida
1(1)

Inskickat av: MATTI MAGNUSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Avfallshantering gällande hämtning av brännbart avfall. Att inte behöva kasta brännbart i plastpåsar med tanke på miljön. Idag FÅR man
kasta brännbart utan plastpåse i kärlet, men skulle något vara kladdigt & fastna i kärlet är det abbonentens problem. Med andra ord kommer
vi abbonenter att köpa plastpåsar för att inte riskera utebliven hämtning.
Beskrivning och motivering
Med tanke på att t,ex butiksnäringen har tagit sitt miljöansvar att sluta med/ höja priset på plastpåsar så borde det vara naturligt att
avfallshanteringen stödjer detta. För mig känns det konstigt att köpa avfallspåsar på rulle bara för att kasta. Hur detta skulle kunna lösas
rent praktiskt vet jag inte, men en idé är gratis återvinningsbara påsar (typ kompostpåsar eller bättre brännbart alternativ) som lämnas av
hämtpersonal med intervall. Alternativt en storsäck placerad i kärlet i liknande material men det fungerar nog inte i stadsmiljö.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
MATTI MAGNUSSON
Adress
HALLA BROE 212

Postnummer och ort
622 52 Romakloster

E-postadress
mattigotland@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-07-30 20:07

Ärendenummer
#14440

Sida
1(1)

Inskickat av: Göran William Olof Pettersson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Sätta upp skyltar på cykel/ gångbanor: Fotgängare går på vänster sida, cyklister på höger sida. Det finns med i transportstyrelsens
paragrafer sen 2018 10 15. Det är många incidenter med fotgängare som bara tittar på facebook i telefonen.Alternativ måla separation i
vägbanan.
Beskrivning och motivering
Det bör underlätta för alla, om folk känner till reglerna slipper man sura blickar från mötande på fel sida, alla kan mötas med ett leende
istället.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Göran William Olof Pettersson
Adress
KORALLGATAN 12 LGH 1102

Postnummer och ort
621 40 Visby

E-postadress
gwo-jib@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2019 -07- 3 1
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
Hej! Vid besök i Visby perioden 1/6-4/6-2019, upptäckte vi att det borde vara skyddsräcken längs
5liciiid|jiuiimnéidmi muL heivtsl vid |jcii kemisen uLctnfui kiulluniel. Risken lui cilL i)dU,öll Lct|j|jcti balcinömi uC

l

faller ner och skadar sig allvarligt är påtaglig.
vi såg ett oiyckstiiioua, åar en ung tncKa just tappade oaiansen ocn var riktigt nära att ramla ner. vi
upplevde det som mycket obehagligt att nära bli vittne till, vad vi anser kunde blivit en helt onödig olycka.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan foreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
Jag kan inte förstå att räcken inte satts upp tidigare. Måste det hända en allvarlig (döds) olycka innan
något görs för säkerheten?

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

fx]
i l

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

Datum

19-07-27

„

/J

.-,'/

^^7

.. t&&?2* CT&o^y ^t^^^
Namnfortydligande

"

Eino Haglund
Adress

Måns smes väg 16
Postadress

66534 Kil
E-postadress

Eino.haglund@comhem.se

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Datum
2019-07-31 14:40

Ärendenummer
#14452

Sida
1(1)

Inskickat av: KATJA ENEQVIST

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Hop on hop off linbana mellan kryssningskajen, hamnterminalen och busstationen.
Beskrivning och motivering
Kryssningsturisterna kommer direkt upp i stan utan nya broar, vägar eller bussar och får dessutom en fantastisk vy över Visby och en
upplevelse utöver det vanliga. Anslutningsbussar, för de vanliga färjorna, till busstationen blir överflödiga, och frigör där med utrymme på
hamnen och underlättar för resande. Det kommer minska trängsel med bilar och bussar vid färjeankomster och avgångar och där med
avgasutsläppen. Vackert, miljövänligt och spännande.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
KATJA ENEQVIST
Adress
RONE HÄGDARVE 715

Postnummer och ort
623 47 Hemse

E-postadress
kickan1970@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-07-31 17:33

Ärendenummer
#14456

Sida
1(1)

Inskickat av: Peter Hilding Erik Högberg

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Skyltar om att Gotland tillhör Sverige.
Beskrivning och motivering
Jag anser att det i färjeleden (gärna också i Gutebacken samt längs samtliga vägar på ön) bör sättas upp skyltar som påminner bilisterna om
att Gotland tillhör Sverige, och att svenska trafikregler gäller även här.
Turisterna verkar tro att de sitter på nån jävla enhörning i Regnbågslandet när de kör omkring mitt i vägen i 10 km/h, letar efter
parkeringsplatser som en blind kan se att de inte existerar, och ställer från sig sina fordon precis var som helst (gärna på trottoaren mot
enkelriktningen).
Sen skulle det ju inte göra någonting om parkeringsvakterna kunde pallra sig utanför Visby någon gång per sommar...

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Peter Hilding Erik Högberg
Adress
STORGATAN 71 LGH 1201

Postnummer och ort
624 48 Slite

E-postadress
peter.cadillac@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-08-04 16:08

Ärendenummer
#14585

Sida
1(2)

Inskickat av: PETER FAGERLUND

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Detta är ett förslag på hur vi på Gotland kan både skapa en regionsammanhållande kollektivtrafik, samt visa övriga Europa hur det går att skapa ett
regionalt järnvägssystem som kan konkurrera med privatbilismen. Målsättningen
är att öka andelen kollektiva transporter med ökad komfort, snabbhet, turtäthet
och tillgänglighet.
Förslaget är inlämnat av Peter Fagerlund och är utarbetat av Gunnar Wittberg.
Peter Fagerlund
Donnersgatan 24
623 77 Klintehamn
Mobilnummer: 0736-73 54 27
Beskrivning och motivering
Den primära avsikten med detta förslag är att Region Gotland initierar en
ÅtgärdsValsStudie (ÅVS) enligt Trafikverkets process. Avsikten är att få en
objektiv genomlysning av föreslaget koncept, inklusive en samhällsekonomisk
analys.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Introduktion Tekniska NÃ¤mnden.pdf (152 KB)
Presentation infÃ¶r infrastrukturplanen 2018-2029.pdf (66 KB)
SnabbtÃ¥g pÃ¥ Gotland_Presentation_2014-09-20 (till Trafikverket).pdf (1,65 MB)
Transporthierarki.pdf (53 KB)
Vision-MÃ¥l 2029.pdf (46 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-08-04 16:08

Ärendenummer
#14585

Inskickat av
PETER FAGERLUND

Sida
2(2)

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
PETER FAGERLUND
Adress
DONNERSGATAN 24

Postnummer och ort
623 77 Klintehamn

E-postadress
faga@gotlandica.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

2019-02-07

Introduktion till idé om förbättrad
kollektivtrafiklösning för Gotland

Anledningen till dessa tankar är många och effekterna på lokalsamhället kan bli stora.
Det viktigaste problemet som skall lösas är att vända avfolkningen av landsbygden,
samt att stimulera inflyttning till Gotland. (se 'Presentation inför infrastrukturplanen
2018-2029', bifogas).
Ny Transporthierarki kan öka kollektivresandet. (se 'Transporthierarki', bifogas).
Åtgärderna skall hjälpa till att förverkliga Visionerna och Målen. ( se 'Vision-Mål 2029',
bifogas).

Följande idéer önskas bli prövade i en ÅVS (ÅtgärdsValsStudie) enligt Trafikverkets
process.
ÅVS med fyrstegsprincipen:

Tänkt linjenät (översta nivån i transporthierarkin).
Fårösund
Flygplatsen

Innerstaden
(Almedalen)

Skarphäll

Linje 4:

Skrubbs (ICA Maxi & Coop etc.)

Fårösund - Flygplatsen

Slite

Visby C

Hamnen

(Terra Nova)

Linje 3:
Fårösund - Almedalen

Klintehamn

Linje 2:
Hemse - Flygplatsen

Linje 1:
Hemse - Almedalen

Hemse

Rese-exempel 1: Samverkan mellan Cykel och Tåg

35 min

Hemse
Cykel till station - cykel på tåg – cykel till lokalt mål

Visby Skarphäll
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Rese-exempel 2: Bromma – Fårösund

58 min

70 min

12min

Flyg

83 min
13min

100 min
17min

Tåg

Rese-exempel 3: ICA Maxi – Hemse
Handla på ICA Maxi utan BIL, kliv av i Hemse 30 minuter senare

Rese-exempel 4: Högskolan – Hemse
Studera på Högskolan, bo i Hemse, 35 minuter nära.

Kollektivtrafiken tar inga marknadsandelar, om den inte är attraktiv nog.
Därför föreslås 20 miniuters turtäthet. Det leder förstås till få resande per tur, men
fler väljer tåget framför bilen, när man inte behöver vänta länge. Driftskostnaden per tur
är betydligt lägre än gamla tiders dieseltåg (färre personal, låg energikostnad och litet
servicebehov).
Långa trafikdygn. C:a 18 timmar.
Bil, buss eller förarlösa taxiresor från hem till station.

En samhällsekonomisk analys med parametrar, beskrivna nedan, visar på lönsamhet.
Detta kan, och måste, penetreras. Arbetet ingår i ÅVSen.
Den största bidragande faktorn, för lönsamhet, är att inte räkna med statens bortfall
av bränsleskatt från de bilar som inte kommer att köras när fler tar tåget.
Ett antagande som måste uppfyllas är också att antalet resande blir runt 8000
personer per dygn. Idag ligger busstrafiken på c:a 4 – 5000 resande. Här antas att c:a
500 bussresenärer tar tåget, och resten, c:a 7500 bilister tar tåget ( 7500 (18%) av 41000
dagliga bilåkare).

Anläggningen är tänkt att byggas så resurssnålt som möjligt, med tanke på det låga
befolkningsunderlaget i det inledande skedet.
Resurssnålheten betyder inte att man ger avkall på säkerhet eller passagerarkomfort.
Se detaljer i 'Snabbtåg på Gotland_2014-09-20 (till Trfikverket)', bifogas.

Att ingå i den Regionala Infrastrukturplanen för Gotland, 2018 - 2029

Studera effektivt stomnät med stor turtäthet och
högre hastigheter än idag, med syfte att bl.a.
möjliggöra arbetspendling i högre utsträckning,
och förbättra underlaget för samhällsservice i
mindre tätorter.

Problembild på följande sidor.

Problembild

De problem vi ser visar sig vara en hel palett av mindre delproblem. Ett försök till hierarkisk strukturering har
gjorts nedan.
Huvudproblemen på en högsta nivå, därefter har de brutits ner i mindre delproblem. Man ser att många problem
är sammanlänkade, påverkar varann.

Huvudproblem
1) För liten befolkning på Gotland. (Vision 2025 önskar 65000 invånare)
2) Befolkningsomflyttning, från landsbygd och mindre tätorter, till Visby.
3) Avsaknad av effektiva (snabba – täta) persontransporter från norr till söder.

Delproblem
1.1) Attraktiv transportstruktur med framtidsintriktning saknas. (Visa att man satsar på Gotland)
1.2) Svårt idag, att locka fastlandsboende med ambitioner att bo på landet, men kunna ha
ett arbete i Visby, eller ev. bo på ön, men pendla till fastlandet.

Fler Delproblem följer ...

fortsättning på

Problembild

Huvudproblem
2) Befolkningsomflyttning, från landsbygd och mindre tätorter, till Visby.

Delproblem
2.1) Tillgängligheten (rullstolsbundna, rollatorer, cyklar) hos allmänna transporter är idag dålig.
2.2) De flesta arbetstillfällena finns i Visbyområdet. Det dagliga pendlingsområdet är begränsat.
2.3) Ungdomar sviker kollektivtrafiken. (Den är inte attraktiv)
2.4) Servicenivån till medborgare på landsbygd och mindre tätorter har svårt att upprätthållas.
2.5) Vattenförsörjning av nya bostäder hindrar i vissa fall nyproduktion, nyinflyttning, till mindre
orter.

Fler Delproblem följer ...

fortsättning på

Huvudproblem

Problembild

3) Avsaknad av effektiva (snabba – täta) persontransporter från norr till söder.

Delproblem
3.1) Andelen kollektivt resande, på Gotland, är lägst i landet och har minskat med 1% på
8 år (2015). Det finns en målsättning att öka andelen kollektivresor till 10-12%
(~5700 - 6800 resande per dag).
3.2) Kollektivtrafiken på Gotland skattefinansieras till 80%.

(Snittet för hela landet är 40 – 50%).

3.3) Kollektivtrafik saknas till flygplatsen, utom under sommarmånaderna.
3.4) Direkt, snabb och tät kollektivtrafik saknas helt mellan flygplats och de större tätorterna.
3.5) Ingen cykel-/gång-bana finns mellan Lummelundsväg och flygplatsen. Olycksrisk.
3.6) Campus Gotland saknar direkt, snabb och tät kollektivtrafik med de större tätorterna.
3.7) Visby färjeterminal saknar direkt, snabb och tät kollektivtrafik med de större tätorterna.
3.8) Stora arbetsplatser i Visby saknar snabb och tät kollektivtrafik med de större tätorterna.
3.9) Svårigheter, idag, att ta med cykel på bussarna. Endast två per buss. Går inte att boka.
(Detta kan stjälpa en resa från fastlandet, med båt+cykel, till en landsbygdshållplats. Påverkar besöksnäringen)

3.10) Kraftig arbetspendling med bil till/från Visby, mot/från närområden i norr och söder.
(Väskinde – Vibble)

Problembearbetning

●

Genomför en Åtgärds Vals Studie (ÅVS)
Lösningar skall identifieras på problemen.
Lösningarna skall bli samhällsekonomiskt riktiga.

Effektiv
persontransportlösning
för hela Gotland
Utformad med tanke på glesbygdsförhållanden

Inledande presentation, sommaren 2014
(Editerad för Trafikverket, februari 2016)
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Bakgrund och syften med projektet
Upprinnelsen till projektet har många orsaker:


Utveckling av landsbygden



Minska risken för t.ex. skolnedläggningar och minskad service



Motverka utflyttning från befintliga tätorter



Medverka till lugnare tillväxt av Visby



Stimulera till inflyttning från fastlandet



Förenkla kommunikationer mellan företag och omvärld



Minska miljöpåverkan av persontransporter



Kunna undvika en stor investering i ny hamn i Visby



Bidra' med ytterligare attraktioner för besökande under varma delen av året



Öka möjligheterna till sjökontakter österut (Tallinn, Riga)

Tänk er dagens lösning

Flygplatsen

Visby Hamn

Hur komma vidare?

Egen bil

Bli hämtad

Taxi

Hyrbil

Buss

Användningsmöjlighet
Samverkan mellan Cykel och Tåg
(Cykel till station - cykel på tåg – cykel till lokalt mål)

35 min

Hemse

Visby - Skarphäll

Transportlösningen byggd som järnväg



Följande sidor förklarar, mer i detalj, hur huvudegenskaperna realiseras.
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Banans tänkta sträckning
Fårösund







Områden som inte har närhet till
stationsorter, är tänkta att täckas av
matarbussar, eller privatbilar, till
omstigning vid stationer.
Total restid skall bli kortare, än att ta
bilen hela vägen. Det skall vara en
naturlig drivkraft att byta till tåget.
Bas för trafiken är Arbetsresor och
Studerande.
Sommartid, naturligtvis även turister.

Slite
med
Hamn
Flygplatsen
Almedalen
Hamnen

Skarp
häll
Skru
bbs
Visby C
(Terra Nova)
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Huvudegenskaper:
Snabbhet________________
Hög turtäthet_____________
Få stationer______________
Miljövänlig_______________

(ej prioriterade i rangordning)

(Knyter samman regionen)
(Det skall göra det lättare att avstå från bilen)
(Ger hög medelhastighet)
(Elektrisk framdrivning samt lösningar för att få
så liten påverkan på naturen som möjligt)

Trafiksäker_______________ (För resenärer och för djurliv i markerna)

(Planskilda korsningar med andra trafikslag i största
möjliga utsträckning)

Enkelhet i uppbyggnaden____(Håller anläggningskostnad nere, men ger inte avkall
på driftsäkerhet)

Få anställda i driften________(Billigare drift)
Tillgänglig________________ (Lätt att ta med cykel, rullstol och bagage)
Frikostigt resebagage-______ (Bra vid transport från färja och flyg till övriga ön)
utrymme

Snabbhet




Banan dimensioneras för 160 km/h.
50 km avverkas på runt 25 minuter.
Några exempel:
Fårösund – Visby hamn på
Slite – Visby innerstad (Almedalen) på
Hemse – Visby flygplats på
Klintehamn – Visby (Skarphäll)



34 minuter.
21 minuter.
36 minuter.
20 minuter.

En hög medelhastighet uppnås tack vare
endast ett fåtal hållplatser.

Hög turtäthet





Avgångar var 20e minut. Enkelspår
Med denna turtäthet finns ringa krav på tidtabellsynkronisering vid färjor eller flyg.
Viktigt att hålla turtätheten även i lågtrafik, för att
uppnå ett flexibelt alternativ för biltrafik.

Miljövänlighet


Fordonen skall vara eldrivna.



Banan byggs med minsta miljöpåverkan.

- Banvall genombruten med kulvertar c:a var 70e meter. Tillåter passage av
djur och människor i markerna. (Illustration på kommande sidor)
- Alternativt byggs banan på lågbroar (c:a 5-6 m över marknivå).
Gör det möjligt att korsa åkermark utan att hindra odling nämnvärt.
Gör det också möjligt att korsa annan känslig mark, utan alltför stor påverkan.
(Illustration på kommande sidor)

- Skärningar täcks av betonglock. Locken täcks med den marktyp som finns
på plats. (Cut and cover)


I tätorterna går spåren i gator.

Detta gör att man inte behöver störa befintlig miljö (utseende).

Miljövänlighet
Olika lösningar för banbyggnationen i olika terrängtyper

Mindre värdefull skogsmark

Öppning nr 3

2,7
m

Tunnelöppning:
2,1 m hög
Öppning nr 2

9,5

,5
– 10

m

Miljövänlighet
Olika lösningar för banbyggnationen i olika terrängtyper
Banans passage av åkervägar och andra mindre vägar

4m
över markens
normalnivå

5m

Vägens lägsta punkt, c:a 1,5 m under
markens normalnivå. Detta kräver god
dränering i tunnelportens lägsta punkt.
Konstruktionen är vald på detta sätt, för att
banvallens höjd inte ska behöva bli allt för
hög, och därmed kostsam, men ändå tillåta
skördetröskor och andra stora fordon, genom
porten.

Miljövänlighet
Olika lösningar för banbyggnationen i olika terrängtyper
Passage över värdefull mark, ex. vis åkrar eller känsliga marktyper

Pelare c:a 5-6 m höga.
Platsgjuts med fasta formar.
c:a 25 m mellan pelare.
Brosegment prefabriceras, och
monteras färdiga på plats med
mobilkran.

Genom att låta banan gå på pelare över känslig eller värdefull mark blir störningen minimal.

Trafiksäker





Trafiken påverkas inte av dimma.
Trafiken påverkas inte av ishalka på samma
sätt som vägtrafiken.
Banan går planskilt från övrig trafik.
(Antingen i tunnel eller på bro)



Oftast en förhöjd banvall, det gör det svårt att ta
sig över (minskad risk för viltkollisioner).
Tätt mellan kulvertar gör det lättare att ta sig
igenom den vägen, istället för över.

Enkelhet i uppbyggnaden


Banan byggs UTAN signalsystem längs banan.
- Stora besparingar i kabeldragningar och signaler.
- Information överförs till och från förare med GSM, med stöd av GPS.



Ingen luftledning eller strömskena för
energitillförsel.

- Vagnarna bär energin i batterier. De korta körsträckorna gör detta möjligt.
- Alla vagnar är lika, och har drivning.


Laddning sker vid varje ändstation.



Banan föreslås bli smalspårig.

(891 mm, kräver mindre mark och mindre material)

Få anställda i driften






Med presenterat upplägg bör det räcka med 12
förare i tjänst samtidigt, samt ett antal i reserv.
C:a 15 förare bör klara 20 minuters trafik.
Trafikledningen bör kunna hanteras av tre - fyra
personer totalt.
Verkstads- / underhålls- personal kontrakteras
vid behov från externa bolag.
Gäller också banunderhållet.

Tillgänglig


Varje vagn byggs med plats för ett antal
rullstolar.
Enkla förankringar i golven gör resan stabil och behaglig.



Vagnarna byggs med plats för sex cyklar.
Stabil fasthållning gör att cyklar inte skadas eller skadar.
12 cyklar per tåg. (Två vagnar per normaltåg)



Ingen höjdskillnad vid insteget.



Ingen nivåskillnad vid avresa med färja.



Rulltrappa direkt till avgångshall vid flyget.



50 m från Fåröfärja till tåget.



Kryssningsfartyg till Slite har direkt tillgång till
tåget på kajen, f.v.b. till Visby. (960 passagerare kan
avresa under 60 minuter från Slite. Ett fyravagnarståg var 10e minut)

18,70 m

1,50 m. Förare

22 platser, ej
rullstolar

4,95 m.
Passagerarutrymme,

1,20 m.
Dörr

3,40 m.
Lastutrymme
(6 st Cyklar)

1,20 m.
Dörr

4,95 m.
Passagerarutrymme,
18 platser plus 3 st
rullstolar



1,50 m. Förare

Frikostigt resebagageutrymme
Varje vagn har bagageutrymme och
cykelplatser.

Bra för resande från fastlandet, utan bil.
Exempel på utförande:
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Andra detaljer, del 1


Bas för trafiken är Arbetsresor och Studerande.
Sommartid, naturligtvis, turister.



Trafikvägar läggs med hjälp av GSMsignalering till växlar.
Växlar rapporterar till trafikledning hur dom ligger.

Andra detaljer, del 2


Signaler och hastighetsgränser presenteras på
förarplatsen. (I basen det europeiska ERTMS-systemet, men något
förenklat (inga baliser). Därmed billigare. Trots det, säkert)
- Alla tåg rapporterar position var annan sekund (89 m vid 160 km/h)

Sekund x+2
2 sekunder

Sekund x+4

Andra detaljer, del 3
●

●




Batteriladdning sker på kommando av föraren,
genom att ett laddningsdon förs upp under
vagnen vid ändstationsuppehåll.
Vagnkoppel är automatiska, och manövreras
från förarplats. (typ 'Scharfenberg')
Alla tåg består normalt av två vagnar.
För turistnäringen planeras ev. också en gren
till Roma, till museijärnvägen.

Detta skapar intressanta möjligheter till evenemangstrafik, och samordnade
arrangemang med andra aktörer inom besöksnäringen.
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Schematisk linjekarta
Fårösund
Flygplatsen
Innerstaden
(Almedalen)

Hamnen

Skarphäll
Skrubbs (ICA Maxi & Coop etc.)
Visby C
(Terra Nova)

Klintehamn

Hemse

Slite
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Grov beskrivning av stationer


Innerstaden

Tre spår läggs utanför Almedalsbiblioteket (idag P-platser). Där har man
gångavstånd till Högskolan och Innerstaden.
De tre spåren går ihop till ett när banan gradvis går upp på bro vid gamla
hamnterminalen, och ut över hamnen.


Hamnen

Banan kommer på pelare till hamnterminalen. I nivå med avgångshallen
finns två spår. Ett reservspår för evenemang etc., samt ett för avresande
passagerare. Ett tredje spår, för ankommande färjepassagerare, är något
lägre. Kort rulltrappa upp från bagagehallen.
Banan går sedan hela vägen, förbi reningsverket, på pelare, c:a 7m höga, en
bit parallellt med Färjeleden. Därefter i täckt skärning mot gamla P18, längs
Färjeleden, mot Terra Nova.


Flygplatsen

Två spår går ner under parkeringen framför flygplatsbyggnaden. Access till
avgångshall och ankomsthall med rulltrappor (hissar).
De två spåren går i halvt nersänkt läge längs flygplatsgränsen för att inte
påverka flygtrafiken. Banan går sedan rakt mot Skarphällsgatan.

Grov beskrivning av stationer


Hamnterminal och Innerstad

Ramp från ankomstspår till avgångshall
Ny entréport

Terminalbyggnad

Rullband från bagagemottagning till
avgångsspår

Trafikstatistik, Visby Flygplats 2005

Räkneövning, nedbrytning till resande per tågavgång:
Antagande: 20 minuterstrafik, 66 avgångar per dygn ger → 11,3 pass. per avg. och ank.
Om 50% reser med tåget → 5,6 pass. per avg. och ank.
2015 har resandet ökat till över 400 000 passagerare. Ger i snitt 8 passagerare per tur
vid 50% resandeandel.

Grov beskrivning av stationer


Skarphäll

De två spåren går till största delen, nedsänkt – täckt, bredvid Skarphällsgatan.
En omstigning till Lokalbussar ordnas. Detta är tänkt att bli accesspunkt för
arbetsplatser och skolor.
Från Skarphäll går banan ner i tunnel under trafiklederna, och bort mot
Skrubbs (ICA Maxi, Coop Forum etc.).


Skrubbs

En station ordnas vid handelsområdet. Det skall vara möjligt att åka kollektivt
och ändå handla på Maxi och Coop, etc., för att sedan färdas snabbt till
andra delar av ön.


Visby C

Denna station placeras sydost om Terra Nova. Här sammanstrålar banorna
från hamnen och från Skarphäll. Här sker omkoppling av vagnarna.
Av de två från hamnen går en mot Hemse och en mot Fårösund.
Av de två från Skrubbs, går också en mot Hemse och en mot Fårö.

Fortsättning, nästa sida.

Grov beskrivning av stationer


forts. Visby C

Tack vare de automatiska kopplen går denna omkoppling smidigt.
Vid denna station finns också en bussomstigningsplats. Bussarna kommer in
från Terra Nova rondellen. Landsortsbussar och stadsbussar.
Vid Visby C anläggs också depån för de totalt 30-40 vagnarna, som beräknas
behövas för trafiken.


Slite

Banan kommer in över Bogeviken, och kommer att gå i Stationsgatan, som
spårvagn. Stationen placeras på vardera sidan av Stationsgatan.
Banan fortsätter i gatan genom rondellen och förbi Cementas område.
Vid rondellen anläggs också avgreningen mot kryssningskajen.
Norr om Cementa, viker banan av från vägen, och går över hedarna mot
Fårö.


Fårösund

Banan kommer in öster om Bunge flygplats, och vidare ner mot vägen från
Bungenäs. Här går banan i gatan fram till färjeläget.

Grov beskrivning av stationer
●

Klintehamn

Stationen läggs, i stort sett, på samma ställe som den äldre.
Ev. kan man tänka sig ett spår till hamnen, för evenemeng.
T.ex.Karlsöturer.
Banan följer sedan ån från centrum, ut åt sydost.

●

Hemse

Banan går i stort sett helt rakt från Klinte, ner mot Hemse. Här kommer den
in på bro över länsväg 142, och gör en sväng söderut mot gamla stationen.
Där avslutas banan i gatan, och tåget samsas om utrymmet med bussarna.

●

En öppning söderut mot Burgsvik kan inte ske som
i äldre tider, utan här måste banan gå en en båge,
runt samhället. Men det är en annan historia.

Grov beskrivning av stationer
●

Generell utformning
Heltäckande väderskydd,
åtminstone motsvarande
två vagnar (normaltåg).

Ramper (inga trappor) för hög
tillgänglighet för alla.
Eluppvärmda, termostatreglerade
ramper (>3 grader C).
Informationspelare för passagerares
förfrågningar om allt som rör
trafiken. Kommunikation via både
bild och ljud. Aktivering med EN
knapp.

å
r
o
m

Laddstavar,
uppfällt
läge

Maxmått
på vagn

1
2
m
i
n

Ramp

Rälsöverkant
Laddningsdon till
vagnarna

Sidovy

Ramp,
elvärmd
(>3oC)

Heltäckande
väderskydd
Toppvy

Till/Från
plattformen
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Järnväg, men inte som förr
Vad har hänt på 130 år?
1878-1960

~2016

Konkurrenter

Häst och vagn, senare bil

Bil

Turtäthet

6-10 turer per dag

~200 turer per dag

Anhalter

Stort antal, många anställda

Få, minimalt antal anställda

Banvakter

Stort antal

Inga

Administration

Stort antal

Extremt få

Anställda

270 – 350

~25 – 30

Signalsystem

Signaler längs banan

Signaler endast i förarpanel

Korsningar med väg

Plankorsningar, bommar

Planskilda, utom i tätorter

Energieffektivitet

7% (ånga), 30% (bensin)

90% (elektricitet)

Fordonstyper

Ett otal, ingen standard

En typ (initialt)

Hastighet

30-80 km/h

160 km/h

Rälsvikt

15-24 kg/m

43 kg/m

Sammanfogning

Skarvjärn

Helsvetsat

Banöverbyggnad

Spikade räler i träslipers

Stålfjädrar i hållare på betong

Bygge och Underhåll

Manuellt, många anställda

Maskinellt, få anställda
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Här har vi ett problem.
Vision 2025 vill komma åt detta.
Projektet som beskrivs här är tänkt att ge gynnsam inverkan på statistiken.

Kommentarer till Vision Gotland 2025
Hållbara kommunikationer och kommunikationssystem
MÅLBILD och strategier

Gotland har som en integrerad och dynamisk region i Europa
och som ett centrum i Östersjöområdet en transportstruktur
som gynnar tillväxt och utveckling och som är miljömässigt
hållbar, genom att:












Öka tillgängligheten till Gotland genom att tid och kostnad
för resor och transporter minskar.
Stärka Gotlands koppling till nationella och internationella
trafiksystem.
Öka Gotlands förbindelser med omvärlden genom fler flygoch färjedestinationer, särskilt södra och östra Östersjöregionen för utökad färjetrafik.

(Här kommer tågtrafiken
mellan Slite och Visby in)

Verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem;
ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

(Tågen drivs elektriskt, energi
producerad på ön)

Hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn ska ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och
kryssningstrafik.

(Mottagning av fartyg i Slite)
(Utbyggnad av hamnen i
Visby, kan avlastas i Slite)

Säkra och trygga utvecklingen av flygplatskapacitet.

(Tågförbindelse från Flyget ut
på ön, till Slite, Fårösund, till
Klintehamn, Hemse)

Kommentarer till Vision Gotland 2025
Hållbara kommunikationer och kommunikationssystem
MÅLBILD och strategier

Kommunikationssystemen (trafiken och infrastrukturen) är
avgörande för många människors tillgänglighet till arbete,
studier, service och fritid liksom för en stor del av näringslivets tillgänglighet till marknader och produktionsområden.
Transporter och resor är inom nästan alla samhällsområden
basen för att kunna driva verksamheter, produktion och
handel. Strukturförändringar påverkar transportbehoven
och trafiksystemen måste kunna anpassas till nya behov.
Samtidigt kan nya transportmöjligheter ge utrymme för
utveckling av nya verksamheter. Transportsystemen är
följaktligen viktiga för att stärka förutsättningarna för tillväxt,
sysselsättning, utveckling och välfärd. De har stor betydelse för en hållbar utveckling sett till de ekonomiska och
sociala perspektiven, däremot finns målkonflikter i det
ekologiska perspektivet.

(Det är just detta som är basen
för detta transportprojekt)

(Den långsiktiga målsättningen för
snabbjärnvägen)
(Dessa konflikter är tänkta att
minskas med tanke på det sätt
järnvägen är tänkt att byggas)

Kommentarer till Vision Gotland 2025
Hållbara kommunikationer och kommunikationssystem
MÅLBILD och strategier

För enskilda individer och för näringslivet spelar tillgängligheten i form av kostnad och tidsåtgång för transporter
och resor stor roll både för näringslivets val av plats för
lokalisering och/eller expansion och utveckling och för
enskilda människors val av till exempel bostadsort eller
besöksmål.
En ökad tillgänglighet kan framför allt nås genom insatser
i transportsektorn men också genom en annan lokalisering av verksamheter, bebyggelseplaneringen och
utnyttjandet av ny teknik.

För transportpolitiken är det nationella målet att säkerställa
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i
hela landet. Till detta finns delmål kring ett tillgängligt
transportsystem, hög transportkvalitet, säker trafik, god
miljö, positiv regional utveckling och ett jämställt transportsystem.

(Ett av järnvägssystemets mål,
är att förkorta restiden, jämfört
med idag, 2014. Ett annat mål, är
att bidra till att näringslivet får en
begränsande faktor mindre att ta
hänsyn till.)
(Järnvägssystemet kan medföra
att man INTE behöver byta lokalisering, eller ändra bebyggelseplaneringen med avseende på
ökad förtätning i Visbyområdet,
utan kan betyda att bebyggelse
kan spridas till andra tätorter).

(Snabbjärnvägen adresserar
också alla dessa understrukna
delmål)

Kommentarer till Vision Gotland 2025
Hållbara kommunikationer och kommunikationssystem
MÅLBILD och strategier

För närvarande pågår en översyn av de transportpolitiska
målen. Regionförstoring (att regioner kopplas bättre
samman genom bland annat insatser i trafiksystemen så
att tillgängligheten till t ex arbete, service och kunder ökar)
är ett viktigt medel för ökad tillgänglighet.
Ett annat viktigt medel för ökad tillgänglighet är samspel
mellan olika trafikslag, att de kan komplettera varandra
och fungera effektivt över t ex kommun- och länsgränser,
vilket gör knutpunkter som t ex hamnar och flygplatser
särskilt viktiga.

Kommentarer till Vision Gotland 2025
9.1 Trafiken till och från Gotland

Trafiken mellan Gotland och fastlandet går genom den
reguljära färjetrafiken till Nynäshamn och Oskarshamn
och genom flyget till Bromma och Arlanda. Under högsäsong utökas trafiken kraftigt både sett till turtätheten
inom den ordinarie trafiken och genom att nya destinationer tillkommer. Gotland har som ö förutsättningar som
skiljer sig avsevärt från andra svenska regioners.
Ö-läget gör förbindelserna med omvärlden, tillgängligheten, till en nyckelfråga. Färje- och flygförbindelserna
till och från Gotland är själva livsnerven för Gotland.
Trafiken till och från fastlandet ska ses som Gotlands
bro/tunnel/järnväg/väg. Kommunikationerna måste
kunna stödja och stimulera näringslivets behov och
utveckling liksom människors önskan och behov av att
resa. Läget är både en tillgång och en möjlighet. För
att kunna utnyttja ö-läget krävs en mycket god tillgänglighet – i pris, turtäthet och res- och transporttid.
Gotlands läge kräver särskilda insatser/åtgärder för
att neutralisera den transport- och konkurrensmässiga
lägesnackdelen. För Gotlands konkurrenskraft och
utveckling är det avgörande att tillgängligheten, mätt i
tid och kostnad för resor och transporter, kan förbättras.

Kommentarer till Vision Gotland 2025
9.1 Trafiken till och från Gotland

Konkurrenskraftiga och låga ”vägpriser” för gotlänningar,
besökare och godstransporter krävs. Även förbindelserna
till/från hamnarna och flygplatserna på fastlandet är av
stor betydelse för Gotland.

Gotland måste bättre kunna integreras i de nationella och
internationella trafiksystemen. Sällan är en resas eller
transports slutmål exempelvis Arlanda eller Nynäshamn.
Det gäller såväl person- som godstrafiken och också
möjligheterna för dessa att enkelt, smidigt och effektivt
kunna växla mellan olika trafikslag, som t ex färja, flyg
och järnväg. Här blir angörningspunkterna både på
Gotland och på fastlandet särskilt viktiga. En förbättrad
tillgänglighet till och från fastlandet skulle tillsammans
med bättre kopplingar till fastlandstrafiken bl a kunna
medföra att Gotland till en viss del kan ta del i den pågående regionförstoringen. Gotland kommer ”närmare”
fastlandet vilket förstärker Gotlands möjligheter till att få
del av större regioners utbud av service, utbildning och
arbete och vice versa.

(Inte enbart förbindelserna till/från
hamnar och flygplatser på fastlandet, utan ÄVEN på Gotland.
Kommer man till ön utan bil, skall
man snabbt kunna fortsätta till
landsbygden. Det kan man inte
idag. Timmar finns att spara).

Kommentarer till Vision Gotland 2025
9.1 Trafiken till och från Gotland

För de som vill pendla underlättas resandet liksom för
turismen. Regionförstoringens behov av snabba och
säkra transporter t ex till arbete, utbildning och av varor,
finns dock också på Gotland. Gotland behöver en inomregional regionförstoring, där avstånden blir möjliga att
minska – Gotland måste krympa.
Kommunikationssystemen måste kunna ge långsiktiga
och stabila förutsättningar. Det är viktigt för näringslivets
möjligheter och intresse för utveckling liksom för människor på Gotland. Exempelvis är alltför korta avtalsperioder inom koncessionstrafiken en nackdel. En god tillgänglighet till andra regioner och länder är en viktig del i
arbetet för att kunna stärka Gotlands attraktions- och
konkurrenskraft för de människor, verksamheter och
företag som finns här idag men också för att kunna öka
befolknings- och besöksantalet liksom för att förstärka
näringslivet. Även för att kunna stärka Gotlands ställning
och attraktivitet inom Östersjöregionen är tillgängligheten
central. För att stärka och utveckla Gotland som destination och som besöks – och mötesplats krävs fler transportmöjligheter både med flyg och med färjor inom Östersjöregionen. För en utökad färjetrafik är södra och östra
Östersjöregionen särskilt intressant.

(Detta är kärnan i snabbtågsystemet)

(God snabb tågförbindelse mellan
Slite och Visby, utökar i praktiken
hamnkapaciteten)

Kommentarer till Vision Gotland 2025
9.2 Resa på Gotland
MÅLBILD och strategier







Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt,
säkert och på miljömässigt långsiktigt hållbart vis förflytta
sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla.

(Snabbjärnvägen är med och
löser detta)
(Tågen är säkra och tillgängliga,
genom att det inte finns trösklar
eller andra höjdskillnader, samt
att det finns väl tilltagna
utrymmen för bagage och cyklar)

Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod.
Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra
matarvägar och kollektivtrafikens stomlinjer byggs ut,
krymps avstånden på Gotland.

(Det går att minska vägutvecklingsambitionerna om järnvägen
blir verklighet. Även delar av
bussarnas stomlinjer kan ersättas
av tågen)

På grund av Gotlands läge är inte regionförstoring något
som fullt ut kan gynna Gotland. Regionförstoringens behov
av snabba och säkra transporter t ex till arbete, utbildning
och av varor, finns dock också på Gotland. Gotland behöver (Kommenterat tidigare)
en inomregional regionförstoring, där avstånden blir möjliga
att minska.

Kommentarer till Vision Gotland 2025
9.2 Resa på Gotland
MÅLBILD och strategier

Kollektivtrafik, egen bil och trafiksäkerhet
Bra kollektivtrafik bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling
genom att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen.
För att kollektivtrafiken ska bli ett verkligt alternativ till privat
bilåkande krävs dock att den upplevs som prisvärd med
hög turtäthet, tillgänglighet och bekvämlighet. Det krävs
också en medveten satsning på säkerhet kring kollektivtrafiken, framför allt vid av- och påstigning. Skolbusstrafiken
måste särskilt beaktas ur säkerhetssynpunkt. Bilberoendet
på landsbygden och i de mindre tätorterna kommer till stor
del att bestå på grund av det spridda boendemönstret.
Det är en viktig miljöaspekt att beakta, vilket gör att det är
angeläget att hitta förnyelsebara fordonsbränslen.
I Visby finns risk att biltrafiken ökar i takt med att nya
handelsområden etableras utanför stadskärnan.
Utbyggnad av kollektivtrafiken och vägnätet kan underlätta
för gång- och cykeltrafikanter att ta sig tryggt och säkert till
och från dessa områden.

(Tåget planeras ha en turtäthet på
20 minuter.
Dessa tider skall även gälla i
lågtrafikperioder, just för att vara
ett alternativ till den egna bilen,
tillgängligheten är beskriven
tidigare, vagnarna planeras få
komfort som kan konkurrera med
den egna bilen)
(Alternativet som presenteras här,
har Skarphäll och Skrubbs som
stationer. Behov av bil minskar)

Kommentarer till Vision Gotland 2025
9.2 Resa på Gotland
MÅLBILD och strategier

Cyklister, gående och trafiksäkerhet
Cykeln är ett miljövänligt transportmedel. Ökat cyklande
bidrar också till förbättrad folkhälsa. Gång och cykeltrafiken är tätt följd av kollektivtrafiken de trafikslag som bör
prioriteras i arbetet för en hållbar utveckling på Gotland.
Tillgängliga, trygga och väl upplysta cykelvägar är ett
sätt att underlätta för gång- och cykeltrafik. På Gotland,
framför allt i Visby, prioriteras arbetet med att säkra gångoch cykeltrafiken till och från arbetsplatser, skolor och
affärscentra. Gångvägar i anslutning till busshållplatser
bör särskilt beaktas ur trygg- och säkerhetssynpunkt,
det gäller både för landsbygd och tätort.
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Bakgrundsmaterial, Resvaneundersökningar

Antag att 500 av dessa väljer tåget
Arbeta på att 4 - 8000 av dessa väljer tåget

Bakgrundsmaterial, Resvaneundersökningar

Antag att 500 av dessa väljer tåget
Arbeta på att kanske 4 - 8000 av dessa väljer tåget

Bakgrundsmaterial,
Medborgarundersökning 2011 (Gotl.)

'Nöjdindex' lägre på
Gotland än övriga landet

Önskad förflyttning

Projektet ämnar att förbättra just detta.

Bakgrundsmaterial, Reseutveckling
Svealandsbanan 2001
En studie från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet visar att
förbättrad tågtrafik gynnar den regionala arbetsmarknaden på flera sätt.
Om tillgängligheten för pendlare ökar med 10 %, ger det en förbättring av
löneinkomsterna i regionen med 14%, och sysselsättningen ökar med 13%.
Även antalet företag ökar. Med 8%.
Under 1990-talet ökade resandet i Mälardalen med 600%.
Biltrafiken minskade under 1993 – 1999 med 10%.

Ekonomin
(MSEK)

Enkelspår,
20 min turtäthet

Kostnad för Bana, material

506

Arbetskostnad för byggnadsarbeten

260

Kostnad för Stationer, materiel

108

Kostnad för Strömförsörjning, materiel

154

Kostnad för trafikledning, materiel

1

Kostnad för fordon, materiel

420

Buffert, 40%

580
Totalkostnad:

2 029

Ekonomin
Enkelspår,
20 minuter turtäthet
ÅterbeResande
talningstid (helt
lånefinansierad)

Antagande, 8
Vardagar

personer lågtrafik per gren och tur.

Antagande, 45
Vardagar
Antagande, 6

personer högtrafik per gren och tur.

personer per gren och tur. Helgdagar

Realistisk siffra enligt
tidigare visade
undersökningar.

185 år

2778 st
1584 st

Ekonomin
Antagande angående finansieringen:
Kan detta projekt få statligt bidrag, blir bilden följande.
Antag att projektet kan få statsbidrag för bana och trafikledning, och
lånefinansiering för fordonen.
(MSEK)
Totalkostnad:

2 029

Statsbidrag

-1609

Lånas upp av 'Trafikbolaget'
Ger återbetalningstid:

420
38 år
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Rekommendation
Man kan lätt konstatera att denna föreslagna satsning är mycket känslig för
resandeunderlaget.
Alternativet med 20 minuterstrafik är försvarbart, under vissa antaganden, som
visats i den samhällsekonomiska analysen.
Sammanfattning: Om bilister går över till tåget, kommer staten att gå miste om
bensinskatteintäkter (c:a 1 000 MSEK under 29 år). Kan man bortse från detta,
samt anta att knappt 20% av dagens bilister går över till tåget, blir projektet
lönsamt.
Ett alternativ som inte diskuterats i denna presentation, är att bygga endast en
etapp till Slite, enkel- eller dubbelspår. Om man bedömer att en utbyggd
passagerartrafik kan etableras.
Om projektet förverkligas är det viktigt att anslutningarna i Visby byggs fullt ut,
dubbelspår.
Görs inte det går de största fördelarna med systemet förlorat.
Almedalen – Hamnstationen – Visby C (Terra Nova)
Flygplatsen – Skarphäll – Skrubbs – Visby C

Arbetsgrupper i tidiga faser
Projektfinansiering, Projektledning
Upprätta kontakt med Trafikverket, lämna in plan och
äskande till den stora nationella planen 2014-2025.
Dela upp projektet i faser, kostnadsuppskatta varje fas.
Samarbeta med Regionpolitiker.
Driva projektet genom alla faser.

Gruppsammansättning:
1 Ledare, sammanhållande. Heltid under 3 år, 1,5 MSEK
3 st i Projektgrupp. Heltid under 2 år, 3 MSEK

Public Relations
Enkäter. Hur ställer sig allmänheten till planerna?
Bearbeta redan genomförda Resvaneundersökningar.
Skriv inlägg i pressen, då och då. Belys vinster med
banan.

Fasta anläggningar
Laddstationer, teknik fr. Hybricon.
Växlar, signalering av status, manövrering.
Trafikinformation, skyltning på stationer, web-info.
Bana, juridik, Markrättigheter, ersättningar,
Järnvägsplan – Utformning – sträckning
Depå, grov planering.
Stationer, grov planering (nio stycken).
System för resandeavgifter.
Gruppsammansättning:
1 Ledare, sammanhållande. Heltid under tre år, 1,5 MSEK
3 experter. Heltid under tre år, 4,5 MSEK

Fordon
Boggier. Gångegenskaper
Smalspår, hög fart, hög komfort, 'off the shelf'komponenter, drivning, signalsystem.
Studier av olika företags produkter.
Knyta kontakter med samarbetande företag.
Hitta begagnad, utrustning med lång återstående
livslängd.

Gruppsammansättning:
1 Ledare, sammanhållande.
Heltid under två år, c:a 1 MSEK Gruppsammansättning:
Reporter, 1 dag per månad, c:a 100 kSEK
1 Ledare, sammanhållande.
Heltid under två år, c:a 1 MSEK
4 experter. Halvtider under två år, c:a 2 MSEK

Summa: 4,5 + 6 + 1,1 + 3 = 14,6 MSEK under c:a tre år (~4,9 MSEK per år).

Etappindelning

Ett system som beskrivs i presentationen kan inte byggas på kort tid.
Det måste ske i etapper. Entreprenadarbetena delas upp i mindre uppdrag under lång tid
istället för massiva insatser under kort tid, med stor risk för logistiska problem.
Etapp Moment

Resultat

Planering. Järnvägsplan
1

Fordonsutveckling. Prototyper, provkörningar på teststräcka (del mot Slite)

2 år

Ingen trafik

3 år

Ingen trafik

2 år

Trafik kan inledas i slutet av perioden,
20 minuterstrafik
Visby – Slite
(Begränsade inkomster)

2 år

Trafik kan inledas i slutet av perioden,
20 minuterstrafik
Visby – Klintehamn (Begränsade inkomster)
Visby – Fårösund (Möjlighet till fulla inkomster)

Trafikledningssystemet utvecklas
Komplett uppbyggnad av Innerstadsdelen och Hamndelen fram till Visby
Central (Dubbelspår, frmtidssäkert)
2

Komplett uppbyggnad av Flyplatsdelen, Skarphällsstationen, och Skrubbs,
fram till Visby Central (Dubbelspår, framtidsäkert)
Visby Central byggs, inklusive Vagndepå
Trafikledningen byggs. Lednings- och säkerhetssystemet testas.

3

Banvall byggs, och förbereds för dubbelspår till Slite
(kan komma att behövas)
Enkelspår läggs. Slite station på Stationsgatan byggs
Hamnanslutningen färdigställs
Banvall byggs för enkelspår till Klintehamn
Enkelspår läggs. Klintehamn station byggs (dubbelspår vid station)

4

Banvall byggs för enkelspår till Fårösund
Enkelspår läggs. Fårösund station byggs. Inkluderar gatuspår i Slite och
Fårösund (gatuspåren byggs som dubbelspår)
Banvall byggs för enkelspår till Hemse

5

6

Enkelspår läggs. Hemse station byggs. Inkluderar gatuspår vid busstation,
dubbelspår
Optionellt. Banvall byggs till Roma Museibanestation (turisttrafik). Spår
läggs.
Optionellt. Bana till Klintehamns hamn byggs (turisttrafik)

1 år

1 år

Trafik kan inledas i slutet av perioden,
20 minuterstrafik
Visby – Hemse
(Möjlighet till fulla inkomster)
Hela anläggningen är nu klar

11 år Hela byggtiden

Transporthierarki
Tätort 1

Tätort 2

Tätort 3

Tätort 2

Tätort 3

Tätort 2

Tätort 3

Tåg

Tätort 1
Buss i linjetrafik

Tätort 1

Beställningstrafik

Transporthierarki

Tåg

Buss i linjetrafik

Beställningstrafik

Visioner och Mål för Gotlands
kollektivtrafik
2029

Vision
●

●
●

I huvudstråken över ön, använder vi kollektivtrafiken
i första hand när vi reser. Bilen är ett undantag.

Resandet har full tillgänglighet för alla.
Den glest boende landsbygdsbefolkningen har
också tillgång till de snabba huvudstråken, genom
individuell, behovsstyrd, matartrafik.

●

Vi reser miljövänligt med gotländsk el-kraft.

●

Vi reser snabbt, snabbare än med bil, idag (2016).

●

Turtätheten är hög.
fortsättning …..

...fortsättning,
●

●

●

●
●

Vision

Transportmedel, till och från ön är direkt anslutna till
den nya kollektivtrafiken. (Helt väderskyddat för de resandes bästa)
De större arbetsplatserna i Visby ligger nära den
nya kollektivtrafiken.
Kollektivtrafiken attraherar ny bosättning i
landsbygdstätorter.
Vi tar lätt med cyklar. Lokal förflyttning utökas därmed radikalt.
Besökande från kryssningsfartygen kan nyttja den
nya kollektivtrafiken (som alternativ till turistbussarna).

Mål
●

●

Uppbyggnaden av systemet finansieras med statliga
medel. (Utveckling och uppbyggnad till c:a 2029)
Drift bekostas av trafikintäkter och av regionen.
(Regionens del (skattedelen) minskar från runt 80% idag till 40%)

●

Minst 6000 resande per dygn.
(På bussarna idag, c:a 4500. Biltransporter idag c:a 27000).

●

De stora landsbygdstätorterna är anslutna till Visby.
(Fårösund, Slite, Klintehamn och Hemse)

●

Uppbyggnad sker med stor hänsyn till miljön.

(Utformning av stråk, passage av känslig mark, utsläpp under byggtid)
●

Systemet byggs separerat från annan trafik, utom i
tätorterna. (Så stor trafiksäkerhet som möjligt)

Datum
2019-08-05 13:47

Ärendenummer
#14623

Sida
1(1)

Inskickat av: Elsy Carin Margita Ekelund Johansson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Välkomnande stad
Beskrivning och motivering
Hej
Ett förslag att göra Visby vackrare och mer välkomnande.
Sätt upp Sverige vimplar på Visby ringmur, dem behöver inte hissas eller halas varje dag. En liten kostnad men kommer att göra Visby mer
vackrare och inbjudande både för oss boende, turister och kryssningsbesökare. Kostnad för en vimpel är ca 200kr.
Hälsningar Elsy Johansson

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Elsy Carin Margita Ekelund Johansson
Adress
SJÄLSÖ BULLBERGS BACKE 10

Postnummer och ort
622 76 Visby

E-postadress
elsyjohansson77@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-08-09 10:13

Ärendenummer
#14758

Sida
1(2)

Inskickat av: Eva Elisabet Wagnhester

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Hundrastgårdar på Gotland
Beskrivning och motivering
Frågan har varit uppe tidigare. Faktum är att det två eller tre gånger om året brukar dyka upp medborgarförslag om att anlägga
hundrastgårdar, oftast i Visby. Svaret på dessa medborgarförslag utgår från tesen Det är inte en prioriterad verksamhet inom Region
Gotland att anlägga hundrastgårdar. Svaren är variationer på nej, nix och nope. Svaren utgår från vad som skulle vara prioriterad
verksamhet - inte vad som skulle kunna vara en service för medborgarna. Detta är ett tänkesätt som inte har medborgarens väl i centrum.
I inget av svaren (vi kan ha fel) förs ekonomiska eller sociala aspekter fram. Bara detta inte prioriterad verksamhet. Vid en överblick kan
man anta att det är samma tjänsteman som skrivit svaren eller i alla fall har nog ett svar på medborgarförslaget legat till grund för alla
framtida svar. NEJ. För den som säger att det redan finns en hundrastgård och pekar på den vid träffpunkt Gotland vid färjeleden så kan vi
säga att den lika gärna kan tas bort. Den är illa underhållen och stängslet har öppningar som gör att ganska stora hundar lätt tar sig ut.
Därför handlar detta medborgarförslag om att undersöka förutsättningarna att inrätta stora hundrastgårdar för lek och träning i i Visby och
serviceorterna på Gotland (Slite, Klintehamn, Hemse). När samhällen växer och fler ska bo på samma plats kommer nya behov att uppstå,
ett sådant är hundrastgårdar som kan anses vara en service som har en social funktion - en träffpunkt för människor och deras hundar. För
som vi sett i tidningarna de senaste åren har samvaron mellan hundägare och icke hundägare många gånger resulterat i arga insändare om
lösa hundar - på platser där de får vara lösa.
Flera kommuner i Sverige betraktar hundrastgårdarna som en service till medborgarna. Av de kommuner som har en eller flera
hundrastgårdar kan nämnas; Trollhättan, Falun, Lund, Haninge, Uppsala, Järfälla, Nacka, Halmstad, Gävle, Nynäshamn, Jönköping,
Linköping, Norrköping, Trosa, Sollentuna, Alvesta, Danderyd, Karlstad, Lidköping, Skara, Skövde, Tanum, Knivsta, Nässjö, Hässleholm,
Östra Göinge, Ale, Ängelholm, Kristianstad, Värnamo, Vänersborg, Höganäs, Eslöv, Arvika, Hallsberg, Trelleborg, Botkyrka, Stockholm,
Motala, Tyresö, Trollhättan, Åtvidaberg, Mölndal, Klippan, Mark, Varberg, Avesta, Hjo, Salem, Sundbyberg, Arboga, Finspång,
Karlskrona, Motala, Uddevalla, Skurup, Malmö, Håbo, Härryda, Hällefors, Nykvarn, Täby, Örebro, Svedala, Göteborg, Sala, Tibro,
Vellinge, med flera. I flera av dessa har man under senare år har dialoger om utformning av hundrastgårdarna och vad de ska användas till.
Det finns också kommuner som liksom Gotland uttalat sig tydligt om att det inte är en kommunal uppgift att tillhandahålla hundrastgårdar,
t ex Vetlanda och Östersund. Inte heller i dessa fall lyfts de sociala och ekonomiska aspekterna.
Med detta medborgarförslag vill vi att Region Gotland utifrån antagandet om stora hundrastgårdar - en mötesplats för lek och träning
undersöker.
möjligheterna att genom medfinansiering t ex gotländska företag eller allmänna arvsfonden undersöka finansieringsmöjligheter
genom kontakt med t ex hundklubbar på ön undersöka om det kan finnas möjligheter till partnerskap kring viss tillsyn av hundrastgårdarna.
Låter både TN (anläggande och drift) och BN (lämpliga platser) svara på medborgarförslaget.
Med vänliga hälsningar
Eva Wagnhester, Vårdklockegatan 22, Visby
Cecilia Ekholm, Vårdklockegatan 22, Visby
Emmy Öhrström, Södra Murgatan 27, Visby

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-08-09 10:13

Ärendenummer
#14758

Inskickat av
Eva Elisabet Wagnhester

Sida
2(2)

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Eva Elisabet Wagnhester
Adress
VÅRDKLOCKEGATAN 22 LGH 1001

Postnummer och ort
621 57 Visby

E-postadress
evawa@me.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-08-12 20:12

Ärendenummer
#14829

Sida
1(1)

Inskickat av: Gullvi Carina Larsson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Trafikljus vid Östercentrum
Beskrivning och motivering
Trafiken vid Östercentrum på Kung Magnus väg är hårt belastad av trafikanter/cyklister som korsar vägen på flera ställen samt taxibilar
från taxistationen och privatfordon från parkeringsplatsen som ska ut på ovan nämna väg.
Övriga trafikanter och yrkestrafik som kör i båda riktningar gör att trafiksituationen där är ohållbar!
Ett trafikljus med övergångsställe skulle göra trafiksituationen mer säkrare.
Förslag att minska trycket är att bilar och taxi kör ut samma väg som de kör in infarten norrut d.v.s mitt emot bensinstationen.
Det finns ju två infarter när man kommer in norrifrån en till parkering/taxi och en till buss,mc o turisttåget, varför inte göra en infart där
taxi o parkering är och sen får de köra runt medsols och ut på densamma.
In och utfarten mittemot bensinstationen behöver bara breddas och cementfundament placeras vid nuvarande utfarten söderut för taxi o
turisttåget.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Gullvi Carina Larsson
Adress
JUNGMANSGATAN 150

Postnummer och ort
621 51 Visby

E-postadress
gullvilarsson@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-08-12 09:14

Ärendenummer
#14797

Sida
1(1)

Inskickat av: LINDA ÖBERG

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Säkra avlämning, utfart och infart till Romaskolan före skolstart.
Beskrivning och motivering
Det är noll sikt åt norr för de som ska nyttja utfart vid Romaskolan ut på länsvägen. Detta pga övervuxna grenvärk på träd längst med diket.
Även en övervuxen buske tar av den smala vägen vid infarten och ökar olycksrisken.
Skylta om så föräldrar kan köra runt i snurran och lämna barnen säkert vid en grind, den finns ju. Och det går att bredda vägen så bussarna
kommer förbi de fåtal tider alla kommer samtidigt.
Att ni inte löser parkeringar är lite skrattretande och ni önskar att vi ska svänga in och vända vid de nio platser som finns, men skolans
personal OCH föräldrar vill säkerställa att barnen når skolans dörrar inne på skolområdet.
Och vi kan inte parkera på höjden. Inte heller kommer alla fordon ens in på den lilla parkeringen. Skulle alla respektera dagens skyltning
blir det kö ut på länsvägen med enormt ökad skaderisk.
Varför struntar man i detta? Måste en olycka inträffa först? Det är redan hetsigt vid denna lilla yta både från trafiken som passerar utanför
utan respekt samt för att många kommer samtidigt.
Det är regionen som kräver att man lämnar till åtta då man inte arbetar för att behöva fritids före det klockslaget. Så hur ska alla få plats på
dessa knappa minuter?
/ Linda

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
LINDA ÖBERG
Adress
HALLA BROE 513

Postnummer och ort
622 52 Romakloster

E-postadress
hallabroe513@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-08-13 16:17

Ärendenummer
#14858

Sida
1(1)

Inskickat av: LAJLA OLSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Undertecknad med flera anser att hundrastgården vid färjeleden är undermålig på flera sätt. Den passar bra till de som kommer med båten
och hunden behöver sträcka på benen efter en lång båtresa. Vi är många med hund som saknar att kunna släppa lös hunden i exempelvis
inhägnad trädgård, därför önskas en större inhägnad hundrastgård på runt 2000 kvm (minst). Man skulle kunna använda saker från naturen
så som stora stenar och stockar, överblivna cementrör från nåt bygge, m.m, för att göra rastgården lite rolig utan alltför stor kostnad för
Regionen. (Om möjligt, även en mindre inhägnad inuti den stora för hundar som av olika anledningar inte kan vara lös tillsammans med
andra.)
Beskrivning och motivering
Regionfullmäktige har flertalet gånger avvisat förslag om en hundrastgård med hänvisning till att det inte finns pengar till att underhålla en
sådan, ändå inkommer förslag varje år eftersom behovet kvarstår och ökar för vart år. Underhållskostnaden torde inte bli speciellt
ansträngande om man väljer en bra plats för rastgården. En plats där det finns både sten/bergsunderlag och träd för skugga. Alltså inte så
som i den befintliga hundrastgården som är totalt överväxt!
För att minska belastningen på Regionen gällande skötsel, kan man ha någon form av medlemskap, där man någon/några gånger per år ser
över rastgården och tillsammans rensar och fixar, precis som vid privata dagis eller andra föreningar. Den löpande skötseln skulle då endast
vara tömning av papperskorgar vilket inte borde tära på Regionens ekonomi alltför mycket... Den stora kostnaden skulle bli stängslet,
någon bänk och papperskorgar och med små (gratis) överblivna saker i Regionens ägo, skulle rastgården kunna bli fantastisk.
De allra flesta städer har hundrastgårdar och det finns ett väldigt stort behov även i Visby, av att kunna få släppa sin hund under
kontrollerade former då det faktiskt råder koppeltvång större delen av året.
Förslag på plats(er) skulle kunna vara skogsdungen på Stenkumlaväg som gränsar till ICA Visborg. Den dungen har allt!
Galgberget, eller annan plats på vägen ut mot flyget.
Skogen vid Rävhagen, där finns flertalet bra platser.
Man ser gärna en plats intill ett friluftsområde/naturreservat för så bra miljö som möjligt och att det skall vara lätt att ta sig dit för alla även utan körkort.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
LAJLA OLSSON
Adress
FOLLINGBOVÄG 4

Postnummer och ort
621 43 Visby

E-postadress
lai.olsson@live.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Region

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2019 -08- 1 4
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[x]
||

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

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

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter

För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(X]
Q

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Datum
2019-08-17 13:30

Ärendenummer
#14981

Sida
1(1)

Inskickat av: RIKARD VON ZWEIGBERGK

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Låt regionanställda få lön den 25:e
Beskrivning och motivering
När jag började jobba på Region Gotland fick jag för första gången i lön den 27:e, istället för den 25:e. Det ställde till med alla möjliga
konstiga problem - autogiron behövdes läggas om, automatiska överföringar skulle flyttas osv. Det var helt enkelt bara ytterligare en av de
hundratals små saker som behövde fixas när flytten med hela familjen bar av till ön. Idag anses det kutym att lön skall utbetalas den 25:e. I
princip alla företag betalar ut den 25:e och många kommuner följer efter (bl.a. Hultsfred och Höganäs).
Ett annat skäl till att betala ut den 25:e är att det ligger i linje med hur handeln fungerar med reor och personalplanering. Ta exempelvis
"Black Weekend" där det har hänt att kommunalanställda inte hunnit få lön eftersom helgen kommer tidigt vissa år. Det borde således även
ligga i handelns intresse att regionen (som är största arbetsgivaren) "faller in i ledet" och börjar betala ut lön på "rätt" dag.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
RIKARD VON ZWEIGBERGK
Adress
STORGATAN 24 LGH 1001

Postnummer och ort
624 48 Slite

E-postadress
rikardvz@grindpost.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-08-19 13:17

Ärendenummer
#15022

Sida
1(2)

Inskickat av: Eva Elisabet Wagnhester

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
MC-parkeringar
Beskrivning och motivering
MEDBORGARFÖRSLAG - MC-parkering
Gotland är en attraktiv plats att köra MC-på. Både för oss som bor här och för våra besökare. Men så fort man ska parkera, speciellt i
Visby, blir det knepigare.
MC-förare i Visby har i princip tre alternativ till parkering;
Att parkera på markerad p-plats och erlägga samma avgift som för bil.
Att parkera på egen tomt / mark
Att parkera där p-vakterna inte går.
Det förstaalternativet innebär att vi erlägger samma avgift som för en bil men bara nyttjar en liten del av rutan. Detta känns som ett slöseri
med utrymme - fler skulle kunnat få plats. En bilplats rymmer 4-5 MC eller moped klass I.
I många kommuner runt om i landet erbjuds speciella MC-parkeringsplatser - vanliga p-rutor men reserverade för MC så att fler MC kan
stå i samma ruta. Dessa p-platser finns med eller utan avgift. Detta är något som underlättar för oss som MC-förare.
Enligt trafikförordningen ska alla trafikanter behandlas lika och betala avgift enligt samma villkor. Det är inte gratisplatser som är syftet
med detta medborgarförslag - poängen är att frigöra fler platser genom att införa speciella MC-parkeringar. Trafikförordningen ger
nämligen möjlighet att reservera plats specifikt för MC och moped klass I.
Vi föreslår således att Region Gotland inrättar speciella p-platser för MC och moped klass I där flera MC kan få plats i en p-ruta för bil mot avgift när detta är aktuellt.
När avgift ska erläggas kan befintliga system säkert nyttjas då de hämtar uppgifter från fordonsregistret. En speciellt MC-taxa skulle
således inte vara omöjlig att tillämpa.
Med vänlig hälsning.
Eva Wagnhester
Margaretha Liljegren
Anneli Ekman
Monica Stuxberg
Elin Westberg
Pernilla Widegren
Gunilla Gardell
Ulrica Augustsson

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-08-19 13:17

Ärendenummer
#15022

Inskickat av
Eva Elisabet Wagnhester

Sida
2(2)

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Eva Elisabet Wagnhester
Adress
VÅRDKLOCKEGATAN 22 LGH 1001

Postnummer och ort
621 57 Visby

E-postadress
evawa@me.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-08-18 11:36

Ärendenummer
#14995

Sida
1(1)

Inskickat av: Valter Carl Baltzar Möllerström

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Sätt upp "Kasta fimpen här" burkar på strategiska platser.
Beskrivning och motivering
När det nu blivit rökförbud på många ställen som entréer och liknande så väljer rökare att på "behörigt avstånd" ställa sig att röka istället.
Att man då kastar sina fimpar på marken är inte bra. Någon måste ju till slut städa bort dem. Det naturliga är att rökaren själv tar hand om
sin fimp så klart. Att ha en liten plåtburk med sig att kasta fimpen i. Det verkar dock inte ske utan mentaliteten hos många är att det är
någon annans problem. Ett förslag kan ju vara att man sätter upp burkar på olika platser där man kan kasta sin fimp. Bättre det än att de
hamnar på marken.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Valter Carl Baltzar Möllerström
Adress
FÅRÖVÄGEN 25

Postnummer och ort
624 62 Fårösund

E-postadress
valter@mollerstrom.nu
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-08-18 11:20

Ärendenummer
#14994

Sida
1(1)

Inskickat av: Valter Carl Baltzar Möllerström

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Att det längs Fårövägen skall vara max 30km/tim när det är kö till Fåröfärjan.
Beskrivning och motivering
Som det är nu så passeras kön i 50km/tim. Man kör ju så fort man får - eller fortare? Skall man då ta sig ut från en tvärgata till Fårövägen
eller korsa Fårövägen är det väldigt riskabelt. Sikten skyms av kön och man försöker smyga ut. Man behöver ganska långt ut för att få fri
sikt om man kommer från det håll som kön står på. Lika så är det inte ovanligt att de som står och köar har förardörren öppen och står där
och hänger eller att det helt plötsligt så åker det upp en dörr ut mot körbanan. Att det inte hänt något allvarligt ännu är konstigt. Små
incidenter händer hela tiden. Förr eller senare slänger någon upp en dörr och kliver ut och blir påkörd. När jag själv passerar kön så är man
hela tiden beredd att det skall åka uppe en dörr. Jag bor dessutom på Fårövägen 25 och upplever problemet med att ta sig ut varje dag. Man
är glad att man hittills klarat sig från att krocka med någon. Jag tycker att det är motiverat att sänka hastigheten när det är kön. Så några
skyltar där det står: "Vid kö 30km/tim", eller lägre, skulle vara på sin plats.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Valter Carl Baltzar Möllerström
Adress
FÅRÖVÄGEN 25

Postnummer och ort
624 62 Fårösund

E-postadress
valter@mollerstrom.nu
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-08-24 18:43

Ärendenummer
#15205

Sida
1(1)

Inskickat av: CINDY BLOMGREN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Låt sommartoaletterna vara öppna hela sommaren till sista sept eller 15 okt. Låt oss Gotlänningar njuta av vår natur och inte bara när
turisterna är här&#128526;
Beskrivning och motivering
Toa kanske året om&#128526;

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
CINDY BLOMGREN
Adress
PJÄSGATAN 72

Postnummer och ort
621 38 Visby

E-postadress
cindy.blomgren@lansstyrelsen.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-08-24 18:45

Ärendenummer
#15206

Sida
1(1)

Inskickat av: MARIE-ANNE HALLGREN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Stora Törnekvior, en ganska ny gata. Är 40 km/t men sällan nån som kör 40. Jag har min terass mot den gatan, och upplever att det går
fortare än 40. Och på kvällar o helger kan det gå väldigt fort. Kanske en fartkamera
Beskrivning och motivering
För att det farten går för fort. Barn och förskola finns, även äldreboende. Borde vara 30 km /t Kanske tom fartgupper vid bostadshusen

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
MARIE-ANNE HALLGREN
Adress
STORA TÖRNEKVIOR 23 E

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
marianneh_@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-08-27 13:50

Ärendenummer
#15268

Sida
1(1)

Inskickat av: Kim Alexander Bennerstål

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Idag finns det bestämmelse om att sambo ska lämna sina inkomstuppgifter angående ändrad förskoleplatsavgift
Barnet är inte ett bioligist barn vilket inte borde göra mig till ekonomiskt ansvarig för barnet.
Vill ändra så att det är biologiska pappans ansvar.
Beskrivning och motivering
Just i dag bor jag tillsammans med min sambo. Hon har sedan tidigare förhållande ett barn.
Jag har min egen ekonomi men blir enligt bestämmelser tvingad att lämna mina inkomstuppgifter så att avgiften för förskoleplats höjs.
Jag vill ändra så att det inte gäller Sambo efter som att jag och min sambo inte delar barnet mer än att vi träffas så tycker inte jag att det är
min skyldighet att betala förskoleplatsen, utan borde ligga på den biologiska pappans ansvar.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Kim Alexander Bennerstål
Adress
ALVA STORA KRUSE 614

Postnummer och ort
623 46 Hemse

E-postadress
alexander@bennerstal.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-08-29 08:24

Ärendenummer
#15334

Sida
1(1)

Inskickat av: Lars-Martin Martinsson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
För att komma tillrätta med parkeringssituationen på A7-fältet
vill vi att regionfullmäktige beslutar om att ett parkeringshus uppförs istället för en plan parkeringsplats samt
besluta om en ny parkering bredvid förskolan Törneqvior.
Beskrivning och motivering
I bifogade fil 09-P-258 ligger nämnda grusplan där det står Malajen.
I bifogade fil 09-P-273 avses området som är märkt med P1.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Del av Detaljplan 09-P-258[400].pdf (788 KB)
Del av Detaljplan 09-P-273[401].pdf (1,43 MB)
Förslag till medborgarförslag angående parkeringssituationen på A7.docx (11 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Lars-Martin Martinsson
Adress
GRETA ARWIDSSONS GATA 18 F LGH 1003

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
lasse-m@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Förslag till medborgarförslag angående parkeringssituationen på A7-fältet
Vi lämnar detta förslag då vi anser att parkeringssituationen på A7-fältet idag är ohållbar. Efter
hand som nya kvarter färdigställs och blir inflyttningsklara kommer problemen att öka. Vi som bor i
kv. Sergeanten 1 kan bara i vårt kvarter konstatera att ett 20-tal fordon tillfälligt parkerar på en
grusplan bredvid förskolan Törneqvior och som snart kommer att försvinna. Var ska dessa fordon
ställa sig då kan man fråga sig? Dessutom är vår besöksparkering ständigt full av bilar som inte har
någonstans att parkera.
Ursprungsproblemet är att de nya kvarteren endast fått bygglov för att anlägga en parkeringsplats
per hushåll. Detta är inte tillräckligt när man bor på Gotland. Många hushåll har mer än en bil av
olika anledningar. Någon kanske jobbar på landet, man har egen firma och en firmabil, eller ett
vuxet barn som ännu bor hemma och har egen bil.
På Ada Blocks gata står det ständigt parkerade bilar i det ena körfältet vilket gör det omöjligt att
mötas på den gatan. Detta ställer också till bekymmer för snöröjning och ev. utryckningsfordon
mm.
Vi tog en titt på detaljplanen och hittade då en markyta vid kv. Korpralen som avsatts till parkering
(om behov finns). Vi tog då kontakt med Regionen för att höra vad som planerats för denna yta och
fick till svar att en parkering för 70 p-platser ska anläggas och vara klar till årsskiftet 2019-2020.
Detta var ju ett positivt besked men vi är övertygade om att det finns behov av fler platser än så.
Vårt förslag är att man i stället bygger ett parkeringshus i två till tre plan på nämnda plats.
För att över tid finansiera detta kan X antal permanenta p-platser erbjudas till uthyrning
månadsvis. Resterande ”spontanplatser” avgiftsbeläggs med en avgift per timme.
Vi lyckades inte i detaljplanen utläsa vad som planerats för grusplanen bredvid förskolan som idag
används som extraparkering. Så varför inte anlägga en allmän parkering där också. Det skulle säkert
gå att få till 30-50 platser.
För Brf Sergeanten 1
Lars Martinsson

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.
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Aktnr: 09-P-258

Del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Malajen)
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PLANOMRÅDET
Återvinningscentralen

Visbyleden

Detaljplan för

Del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Malajen m fl)
Region Gotland

Ärendenr: BN 2014/9208
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2014‐11‐25 rev 2015‐02‐25

Antagen 2015‐06‐15 RF § 183
Laga kraft 2015‐07‐22

Aktnr 09‐P‐258

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
Aktnr: 09-P-258
BN 2014/9208
Del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Malajen m.fl)
2014-11-25, REV 2015-02-25
____________________________________________________________________________________________

HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:





Planhandling
Plankarta
Miljökonsekvensbeskrivning daterad 1994-11-01
Kompletterande översiktlig miljöteknisk undersökning, daterad 2013-06-18

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-26900vxl
e-post: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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Region Gotland
PLANBESKRIVNING
Aktnr: 09-P-258
BN 2014/9208
Del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Malajen m.fl)
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Planen hanteras enligt PBL 2010. Beslut om planuppdrag fattades av
byggnadsnämnden i Region Gotland 2013-04-17.
Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av förskola och
bostäder i form av småhus.
Detaljplanen följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Visby.
Planområdet utgör en del av detaljplan för del av Artilleriet 1:33, kv
Sergeanten m.fl som varit på samråd under juli och augusti 2014.
Bostadsområdena ska nu gå vidare för markanvisning. För att förskolan inte
ska försenas förs den delen och området för småhus vidare som en egen
detaljplan.

Miljökonsekvensbeskrivning,
översiktlig

En översiktlig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad 1994-11-01 har
gjorts i samband med den fördjupade översiktsplanen för A7-fältet (antagen
av KF 1996-02-12). Region Gotland bedömer att MKBn till största delen är
aktuell varför en ny miljöbedömning med MKB inte har gjorts. Avsnitten om
avloppsvatten, avfall och energiutnyttjande är inte aktuella och utgår. Vatten
och avlopp kommer att kopplas till regionens VA-nät. Avfall kommer att
hanteras utifrån Region Gotlands källsorteringssystem med kompost och
brännbart. Övriga fraktioner lämnas på återvinningsstationer. A7-området
ligger nära återvinningsstationen i Visby.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet är beläget på A7-fältet. I nordost gränsar området mot mark
som i gällande detaljplan är utlagd som NATUR. Läget är centralt i Visby,
ca 1.5 km från Östercentrum. Se flygfoto på framsidan.

Areal

Planområdet omfattar knappt två hektar.

Markägoförhållanden

Marken ägs av Region Gotland.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för A7-området i Visby (antagen av Kf
1996-02-12), anger för området bostäder där skola, barnomsorg och
gruppboende kan integreras. I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för
Visbyområdet 2025 ”Hela Visby” (antagen av Kf 2009-12-14), bedöms FÖP
A7-området ha aktualitet i de delar som ännu inte är utbyggda. I FÖP ”Hela
Visby” finns en illustration daterad 2009-02-16, som visar möjlighet till ca
500 lgh på A7-fältet i form av radhus, villor och flerfamiljshus.
Föreslagen användning överensstämmer i stort med intentionerna i FÖP
”Hela Visby”.

__________________________________________________________________________________
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Region Gotland
PLANBESKRIVNING
Aktnr: 09-P-258
BN 2014/9208
Del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Malajen m.fl)
2014-11-25, REV 2015-02-25
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”Illustrationsplan A7‐fältet Visby” Temagruppen Sverige AB,
från FÖP Visbyområdet 2025 ”Hela Visby”

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Närheten till natur ger goda förutsättningar för kvalitetsboende och
skola/förskola med en bra livsmiljö med plats för lek, promenader,
naturupplevelser och avkoppling.
Området består till största delen av öppen mark och gränsar i norr mot ett
värdefullt naturområde som i angränsande detaljplan är utlagt som
”NATUR”:
Inom hela A7-området finns en stor artrikedom. Både de större träden och
buskvegetationen bidrar till en hög biologisk mångfald och är hemvist för
många småfåglar, insekter och mindre däggdjur. Delar av detta bestånd är
därför viktigt att behålla, dels för den biologiska mångfalden men också för
upplevelsen av området. Buskträdsvegetationen innehåller bland annat
Kornell, Slån, Oxel och Hagtorn. Ädellövträden utgörs av bland annat Ask,
Ek, Lönn och Lind. Även om dessa lövträd ännu inte är så stora kommer de
på sikt att utgöra en stor kvalitet för bostadsområden – ädellövträden är ett
kapital för framtiden.

Geotekniska
förhållanden
markföroreningar

En översiktlig geoteknisk utredning över A7-området har gjorts 1990-04-27.
Enligt den bedömdes grundläggning kunna utföras med separata plattor
eller med hel kantförstyvad bottenplatta direkt i mark på frostfri nivå.
En geoteknisk undersökning daterad 2012-07-04 gjordes för kvarteret
Adjutanten gränsande till aktuellt området i väster. Grundläggning bedöms
kunna utföras på konventionellt sätt, t.ex med hel kantförstyvad bottenplatta
eller separata plattor direkt i naturlig mark på frostfri nivå. Det förutsätts att
befintlig mulljord tas bort innan grundläggningen.
En översiktlig miljöteknisk undersökning, daterad 2012-12-05, har gjorts för
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Region Gotland
PLANBESKRIVNING
Aktnr: 09-P-258
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kv Adjutanten.
Enligt den är kulfångssanden vid skjutbanorna, gränsande till planområdet i
nordväst, förorenad (MKG 012 och MKG 013). Påverkansområdet kan vara
större än det som konstaterats i undersökningen. Blyrester (samt eventuellt
koppar och nickel) kan finnas i anslutning till detaljplanen. Kulfångssanden
måste omhändertas och deponeras alternativt efterbehandlas på annan
plats. I samband med sanering och omhändertagande av jordmassor bör en
utökad provtagning utföras i anslutning till skjutbanorna för att utröna om
det finns fler lokalt förorenade områden kring dessa.
En kompletterande översiktlig miljöteknisk undersökning har gjorts 2013-0618. En saneringsplan är framtagen och saneringen är påbörjad under
hösten 2014 och ska vara slutförd våren 2015.
Som en säkerhetsåtgärd ska miljöteknisk undersökning göras inom
byggrätterna i samband med bygglov. En bestämmelse finns på plankartan.
Radon

Området anges som normalradonmark i det undre intervallet. Byggnader på
normalradonmark ska utföras radonskyddande. Avsteg får göras om
platsspecifika mätningar visar att behov inte föreligger.

Vattenskyddsområde

Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområde. Grundvattennivån är
hög i området. Särskilda krav kan komma att ställas för att minimera risken
för skada på grundvattnet. Källare får ej byggas.

Fornlämningar

Arkeologisk undersökning ska göras inom planområdet innan detaljplanen
antas.

Bebyggelseområden
Bostäder

A7-fältet är med sitt centrala läge ett populärt område för promenader,
motion och naturupplevelser. Området genomkorsas av stigar. Tanken med
planförslaget är att så långt möjligt ta hänsyn till befintliga promenadvägar
och stigar.
Områdets centrala läge gör att gestaltningskrav ställs på nya byggnader.
Riktlinjer i FÖP A7
I den fördjupade översiktsplanen för A7 (1996-02-12) anges följande
riktlinjer för bebyggelsemiljöns ambitionsnivå:
 Måttlig täthet: e=0,20 – 0,50
 Blandning av en-, två- och flerfamiljshus.
 Trädgårdar till alla hus. Slutna gårdar/tomter i kontrast till det öppna
landskapet utanför.
 Max tre våningar, undantagsvis fyra våningar. Gärna parvis
hopbyggda hus. Gärna accenter i form av högre byggnadsdelar för
att förtydliga stråk, rumsbildningar etc.
 Kvarter och gårdar ska ges en egen identitet.
 Småskalighet ska råda i byggnader och parkeringsplatser.
 Långa gatuperspektiv ska undvikas.
 Husen vid gatan – trädgården på insidan. Häckar eller staket
mellan tomterna.
 Traditionellt klassiskt gatunät. Små platser och torg som bildar
finrum. De olika trafikslagen integreras. Gator utformas så att de
inte lockar till höga hastigheter. T.ex. ska gatorna göras smala; i
vissa fall 5,5 – 6 meter och träd ska planteras.
 Parkering ska tillåtas som kantstensparkering i fickor och i vissa
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bredare gatuavsnitt.
Varierad markbehandling (ej enbart asfalt).

I arbetet med detaljplaner inom A7-området är målsättningen, enligt
översiktsplanen, ”att småskalighet ska råda i byggnader och
parkeringsplatser. Att skapa miljöer där varje kvarter, varje gård och varje
hus får en egen identitet bör eftersträvas”. Med en blandning av olika
upplåtelseformer och bostadsstorlekar uppnås variationer i åldrar inom ett
område. Tillgängligheten och utformningen av bostäderna och områdena
ska vara sådan att kvarboende är möjlig i stor del av livets olika skeden.
Bebyggelse i form av småhus (villor, rad- eller kedjehus) lokaliseras mot
naturområdet. Bostadshusen får uppföras i högst två våningar med en
högsta taknockshöjd på 8 meter.
Förskola

En tomt för skola/förskola har lagts in i detaljplanen. Skoltomten omfattar ca
9500 kvadratmeter. Tomtens storlek bedöms tillräcklig då den också
gränsar till ett område i norr som i gällande detaljplan för kv Adjutanten är
utlagt som ”Natur”. Det ger stora möjligheter för vistelse i närliggande natur
utan att behöva korsa någon gata.
Förskoletomten är anpassad för fem avdelningar. Dessa kommer att
byggas ut i två etapper. Detaljplanen medger en största byggnadsarea på
1200 kvadratmeter. Högsta taknockshöjd på elva meter tillåts.
Angöring till förskolan med bil ska ske på ett trafiksäkert sätt.
Parkeringsplatser ska anordnas inom fastigheten

Offentlig service

Väster om Allégatan finns skolor, förskolor, äldreboenden m.m.

Kommersiell service

Allehanda kommersiell service finns i Östercentrum cirka 1,5 kilometer från
planområdet och i kvarteret Stenhuggaren ca 1.5 kilometer från
planområdet. Gång- och cykelvägar finns eller kommer att byggas ut till de
båda handelsområdena.

Tillgänglighet

Området ligger centralt i Visby med god tillgänglighet till kollektivtrafik,
handel och service.

Brandskydd

Området skall enligt ”Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Gotlands
kommun” ha ett brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter mellan
brandposterna.
Om gatunät eller motsvarande inte ger åtkomlighet till byggnaden skall
särskild räddningsväg anordnas. För byggnader lägre än fyra våningar
medför det krav på utrymme och anpassad mark för användande av bärbar
stegutrustning.
Tillgängligheten för räddningstjänsten i övrigt är sådan att utrustning för
utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från
uppställningsplats för brandfordon

Friytor

Naturmiljö lek och
rekreation

A7- området är ett unikt och ofta utnyttjat strövområde av boende i
närområdet. Här finns motionsslingor, promenadvägar, odlingslotter, öppna
fält och skog. Vid utformningen av detaljplanen har hänsyn tagits till
befintliga stigar och växtlighet i så stor utsträckning det varit möjligt.
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Grönstråk
I norr avgränsas yttre A7 av ett vilt grönstråk där stigar genom en lövtunnel
leder fram till kolonilotter. Den delen ingår i ett viktigt grönstråk, som
sträcker sig från gravarna i Visby centrum via cirkusplatsen och till A7-fältet.
A7-fältet kommer även efter utbyggnad att ha områden med större friytor,
motionsspår och promenadstigar. Dessa är viktiga för välbefinnande och för
fri lek. Delar av motionsspår och stigar kan förmodligen inte ligga kvar i
samma sträckning när området bebyggs. Nya lägen inom grönstråk
tillskapas.

Karta tillhörande A7, Visby Naturvärdesanalys 2012‐08‐31

Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Planområdet angörs från en ny lokalgata (Greta Arvidssons gata), en
förlängning av Artillerigatan via befintlig cirkulationsplats. Hastigheten på
gatan ska anpassas till oskyddade trafikanter.
Lokalgatorna, med låg hastighet, blir blandtrafikgator där alla trafikanter
samsas på samma yta. I de angränsande grönområdena anläggs gång- och
cykelvägar. En tvärförbindelse mellan Follingboväg via Furulundsområdet
till Gråbo möjliggörs.
Gångvägar ska även finnas inom och mellan bostadsområdena inom A7området och binda samman dem. Motionsspårets sträckning behöver på
vissa ställen ändras något.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken kommer att trafikera Stora Törnekvior där en busshållsplats
planeras. Idag finns kollektivtrafiken på Allégatan.

Parkering, angöring
och utfart

Parkeringsplatser ska anläggas inom kvartersmark enligt de av fullmäktige
antagna riktlinjerna.

Störningar

Bostadskvarteren är belägna väster om flygbullerstört område.
Flygbullerproblematiken behandlas utifrån det gemensamma
planeringsunderlaget som Region och Länsstyrelse kommit överrens om och

__________________________________________________________________________________
7 (13)
Antagen RF 2015-06-15 § 283, Laga kraft 2015-07-22

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
Aktnr: 09-P-258
BN 2014/9208
Del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Malajen m.fl)
2014-11-25, REV 2015-02-25
____________________________________________________________________________________________

som ligger till grund för bland annat FÖP Hela Visby och övrig
bebyggelseplanering. I överrenskommelsen har beslutats att hänsyn ska tas
till endast den civila trafiken när det gäller maxvärdet. Den militära trafiken
ingår i årsmedelvärdet - FBN 55 dB A.
Enligt Trivektors trafikanalys för Visby, rapport 2008:06, kommer Greta
Arvidssons gata att trafikeras av cirka 300 fordon/åmd. Beräknade värden
översiger inte Naturvårdsverkets riktvärden.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och
dagvatten

Området ska anslutas till Regionens VA-system.
Områdets läge gör att dagvattenhanteringen tas om hand på
konventionellt sätt. Pågående projektering av omhändertagande

av dagvatten har visat att förutsättningar för ett lokalt omhän‐
dertagande för hela området inte finns, med utgångspunkt i
nivåskillnaden inom området. Inriktningen är att stimulera ett
lokalt omhändertagande inom respektive fastighet där så är
möjligt.

Kartan visar vattendelare över A7-fältet, (streckad linje)

Ekokommun

Hållbarhet
Region Gotland förbereder för närvarande införandet av ett internt krav på
miljöcertifiering (tredjeparts-) av byggprojekt i egen regi. Vid markanvisning
välkomnar Region Gotland ett frivilligt bruk av miljöcertifiering eller
motsvarande miljöprestandahöjande system hos byggherren.
Riktlinjer i FÖP A7
I den fördjupade översiktsplanen för A7 (1996-02-12) presenteras ett
ekologiskt förhållningssätt:
I planeringen ska ekologisk hänsyn, på ett tidigt stadium, tas.
Detta genom att:
 Förbereda för källsortering av sopor
 Skapa lämpligt utrymme för kompostering
 Ge möjlighet till odling på kolonilotter
 Omhänderta dagvatten lokalt och anlägga och utnyttja
dagvattenmagasin och våtmark för rening
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Bygga välisolerade fasader, ta tillvara eventuell överskottsvärme,
tänka ekologiskt i planering av system och flöden.

Ställningstagande i detaljplaneförslaget
Avfallshanteringen sker genom regionens försorg. Plats för källsortering
skall finnas inom bostadsområdena. Lokalt omhändertagande av dagvatten
se rubrik ”Vatten, avlopp och dagvatten”.
Uppvärmning

Inom tätbebyggt område är fjärrvärme den mest miljövänliga
uppvärmningen. Bebyggelsen ska kopplas till fjärrvärmenätet.

El

Området ska anslutas till GEAB:s ledningsnät

Konsekvenser av
planens
genomförande

Konsekvenserna har bedömts utifrån ett helhetsperspektiv för
detaljplaneförslaget för kv Sergeanten m.fl. som även omfattade kv
Malajen under samrådet.
Sociala konsekvenser (jämställdhets- och barnperspektiv)
Folkhälsoforskning visar att tillgången på grönområden, cykel- och
gångvägar gör kvinnor och män mer aktiva. Det är inte minst viktigt för äldre
som kan bo kvar hemma och klara sin vardag länge. Stora delar av
planförslaget utgör områden med natur. Bostadsområdena omges av både
öppenhet och tätare vegetation men även anordnad större park och den
nära bostadsgården. Träd förskönar och förstärker vårt välbefinnande.
Bebyggelse och grönska är sammanvävda för att skapa en variationsrik och
sinnlig miljö i människors närhet. Bostadsnära natur innebär plats för lek,
ensamhet, samvaro, inspiration, dagdrömmeri och rekreation. Forskning
visar att naturen har återuppbyggande effekter. Vistelse i naturen ger vila
och återhämtning. Tillgång till natur leder till mindre stress och ökad
kreativitet på arbetsplatser, bättre motorik och koncentrationsförmåga hos
barn.
För det aktuella planområdet kommer rekreativa områden finnas kvar och
utvecklas med särskild tanke på närhet och attraktivitet för alla människor
som bor i närområdet. Området blir en ”grön lunga” där sociala möten, lek
och fritidsaktiviteter kan samlas. Detta skapar förutsättningar för en god
hälsa för alla de människor som vistas och bor i hela området.
Naturen har även ett stort värde som pedagogisk resurs för förskolor och
skolor. Det har visat sig att det kan förebygga bland annat fetma, diabetes,
benskörhet och stress. Utomhuspedagogik kan även bidra till att ge barn ett
bra förhållningssätt till naturen som gynnar engagemanget och känslan för
densamma när de växer upp. Krookska dungen med omnejd är en idealisk
plats för skolorna i området, som kan utnyttja dessa ytor som en resurs i
skolarbetet. Norr om planområdet finns ett brett naturstråk. Den föreslagna
tomten för förskola gränsar direkt till detta område. Barn behöver möjlighet
att utforska naturen.
Om grönområden ska fylla sin funktion måste de vara tillgängliga och
framkomliga. Äldre med och utan funktionsnedsättning som bor i närheten
av ett varierat utbud av markanvändning såsom grönområden, cykel- och
gångbanor, handel och kollektivtrafik har en högre grad av oberoende än
andra äldre.
Trygga och säkra övergångar för gående och cyklister ska anordnas utefter
huvudgatan. Säkra övergångar är även viktiga för att nå målpunkter som
förskola/skola, gymnasieskola samt en populär näridrottsplats som finns
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väster om Allégatan. (Näridrottsplatsen är en viktig social mötesplats för
både barn och ungdomar).
Trygghet och säkerhet är grundläggande behov i såväl mäns/pojkars som
kvinnors/flickors vardag. Begreppen har dock delvis olika innebörd för olika
grupper av människor. Generellt upplevs en plats trygg där många
människor rör sig. Trygga trafikmiljöer och grönområden ökar också barns
rörelsefrihet. I planförslaget tillkommer nya gång- och cykelvägar utefter
Stora Törnekvior. Stråket till Gråboskolan kan anläggas utan att passera en
stor genomfartsled då ny gång- och cykelväg anläggs tvärgående via
Furulundsområdet mot Gråboskolan. Gång- och cykelvägen kan också få
en fortsättning mot Follingboväg.
Belysning är ur ett trygghetsperspektiv viktig inom bostadsområden samt i
grönområden där nya gångstråk och motionsspår ska finnas.
Ett sätt att underlätta vardagslivet för kvinnor och män är att knyta samman
samhällets funktioner och skapa en blandad bebyggelse. A7-området ligger
centralt i Visby vilket medför närhet till många arbetsplatser, offentlig- och
kommersiell service. Det är lätt att ta sig fram med cykel, till fots, kollektivt
eller med bil.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska
frågor

Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och
ansvarig för genomförandet samt beskriva hur det ska ske.
Planområdet omfattar del av fastigheten Gotland Visby Artilleriet 1:33 och är
beläget inom det som kallas yttre A7. Genom området går Stora Törnekvior.
Eftersom området som berörs ägs av Region Gotland kommer indelning i
nya fastigheter inte att ske förrän i samband med exploatering av området.
Ansvaret för genomförandet av detaljplanen kommer att delas mellan Region
Gotland och de exploatörer som tilldelas mark genom markanvisning.

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bakgrund av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt och
att genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid nödvändiga förändringar i en nära framtid. Rådande fastighetsindelning är okomplicerad och det
finns inte heller i övrigt några hinder ur fastighetsbildningssynpunkt för ett
snabbt genomförande av detaljplanen.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns
ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Regionen kan
efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att
fastighetsägarna får någon ersättning.
Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande tidsplan:

Tidplan

Planprocess
Samråd
Granskning
Beslut om antagande i regionfullmäktige

år 2014
juli-augusti 2014
december 2014
våren 2015
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Ansvarsfördelning

Region Gotland kommer att tillsammans med kommande exploatörer
samverka och ansvara för att exploatering av planområdet genomförs i
enlighet med detaljplanen.
Region Gotland ansvarar för anläggandet av anläggningar för utbyggnaden
av vatten- och spillvattenledningar och avledning av dagvatten inom planområdet. Lokalt omhändertagande av dagvatten är eftersträvansvärt.
Region Gotland är även ansvarig för att anläggandet av gång- och cykelväg,
gator med belysning, sanering, genomföra vissa utredningar och viss
fastighetsbildning.
Kommande exploatör för den del som ska markanvisas för radhusbebyggelse samt köparna av de enskilda tomterna ansvarar för att respektive
fastighet ansluts till de allmänna gatorna och att de ansluts till det regionala
VA-ledningsnätet. Ansvaret omfattar även att berörda fastigheter ansluts till
elnätet, tele, fiber o dyl.

Huvudmannaskap

Region Gotland kommer att vara huvudman för all allmän platsmark, dvs
park/naturmark samt gatumark, och huvudman för VA.

Genomförandevtal,
upplåtelse

Del av planområdet kommer att markanvisas för radhusbebyggelse. Förutom
markanvisningsavtal ska exploateringsavtal upprättas med exploatören. I
detta regleras bl a ansvaret för genomförandet av exploateringen av den
delen av planområdet liksom krav på ekonomisk säkerhet i de delar som
anses nödvändiga. Övriga bostadstomter kommer att upplåtas för enskilt
bebyggande.

Upplåtelser

De fastigheter som bildas i samband med genomförandet av detaljplanen
och efterföljande exploatering säljs för enskilt ägande.

Byggnation

Projektering, upphandling och byggande av infrastrukturen genomförs av
Region Gotland. Uppförandet av bostadsbebyggelse genomförs av exploatören samt de enskilda fastighetsägarna. Det kommer troligtvis att ske över
en viss tidsutsträckning. Någon tidplan för genomförandet är därför inte
upprättad. All nödvändig infrastruktur som behövs inom respektive fastighet/er genomförs av kommande exploatör samt fastighetsägare.

Detaljplaner o dyl

Eftersom berört område tidigare har varit ett regementsområde finns ingen
detaljplan för området.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
markförsörjning

Något förvärv av mark/fastighet är inte nödvändig eftersom planområdet i sin
helhet ägs Region Gotland
Ändring av fastighetsindelningen kommer att ske i samband med kommande exploatering av planområdet. Eftersom Region Gotland kommer att bli
huvudman för allmän platsmark och VA finns inte något behov av att anlägga gemensamma funktioner som fordrar bildande av gemensamhetsanläggning.
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Ekonomiska frågor
Planekonomisk
helhetsbedömning

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen
och genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed
realistisk att genomföra, dvs att planvinst uppkommer.
I detta fall när en exploatering i sin helhet inte ligger i direkt anslutning till
genomförandet av detaljplanen saknas kunskap om hur den ska genomföras mer i detalj. Detta medför att den ekonomiska bedömningen blir
översiktlig.
Genomförandet av planen medför utgifter för byggande av olika anläggningar m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande exploatering för bostäder och förskola kan detaljplanen, antas ekonomiskt
lönsam ur ett regionalekonomiskt perspektiv. I det sammanhanget ska den
här detaljplanen ses som en del av helheten av exploateringen av hela kvarvarande yttre A7.

Plangenomförandeutgifter/inkomster

Utgifter för Region Gotland:
Genomförandet av planen medför utgifter för byggande och iordningställande av gator, VA-ledningnät o dyl, markberedning, projektering och
upphandling, genomförande av olika undersökningar och utredningar, upprättandet av detaljplanen m m.
Inkomster för Region Gotland:
Regionens inkomster hänförs till försäljning av mark för småhus. I och med
att denna detaljplan har brutits ut ur ett större sammanhang är bedömningen
att en viss mindre obalans kommer att uppstå men att ett genomförande sett
över tiden kommer att uppnå balans för hela yttre A7-området. Utbyggnadskostnaden för VA-ledningsnätet finansieras genom debitering av anslutningsavgifter. Några ytterligare skattemedel än budgeterade medel i exploateringsplanen bedöms inte nödvändiga.
Exploatörernas intäkter kommer i huvudsak hänföras till försäljning av
bebyggda fastigheter. Utifrån den värdeökning och de utgifter som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom
exploateringen får detaljplanen antas ekonomiskt lönsam även för
fastighetsägarna. Sammantaget innebär det att detaljplanen kan
genomföras.

Tekniska frågor
Tekniska undersökningar Region Gotland har ansvar för och bekostar en geoteknisk undersökning
och en miljöteknisk undersökning inom ramen för detaljplanearbetet.
I det fall ett en arkeologisk undersökning ska utföras är det också Region
Gotlands ansvar.
Tekniska anläggningar

Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Anslutning ska ske till det regionala VA-nätet. Dag- och dräneringsvattnet för området ska omhändertas enligt gällande krav. I största möjliga
utsträckning ska lokalt omhändetagande tillämpas. Ledningar ska dimensioneras och anläggas enligt gällande normer. Region Gotland ska samverka med GEAB, Telia och eventuell fiberförening för anslutning till deras
infrastruktur.
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HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:





Planhandling
Plankarta
Miljökonsekvensbeskrivning daterad 1994-11-01
Kompletterande översiktlig miljöteknisk undersökning, daterad 2013-06-18

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-26900vxl
e-post: registrator‐bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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Planen hanteras enligt PBL 2010. Beslut om planuppdrag fattades av
byggnadsnämnden i Region Gotland 2013-04-17.
Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av ca 350 bostäder i
form av olika hustyper och boendeformer. I planområdets östra del
möjliggörs för olika verksamheter, hotell, handel, kontor och småindustri.
Detaljplanen följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Visby.
Exploateringsgraden har ökats något inom områden för bostäder.
Det är viktigt att bevara de kvaliteter som A7-fältet har. Området används
flitigt för promenader, motion och rekreation. Ett brett stråk park/natur
bevaras i öst-västlig riktning. Kring grönstråket planeras en lägre
bebyggelse. Längs Stora Törnekvior och Greta Arvidsons gata i norra delen
föreslås flerbostadshus i tre till fyra våningar.
Söder om Stora Törnekvior bevaras ett område som naturområde för att
inte påverka Krookska dungen negativt. Ett område i anslutning till
bostadsområde i kvarteret Adjutanten söder om Stora Törnekvior tillåts för
en lägre bebyggelse.

Miljökonsekvensbeskrivning,
översiktlig

En översiktlig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad 1994-11-01 har
gjorts i samband med den fördjupade översiktsplanen för A7-fältet (Antagen
av KF 1996-02-12). Region Gotland bedömer att MKBn till största delen är
aktuell varför en ny miljöbedömning med MKB inte har gjorts. Avsnitten om
avloppsvatten, avfall och energiutnyttjande är inte aktuella och utgår. Vatten
och avlopp kommer att kopplas till regionens VA-nät. Avfall kommer att
hanteras utifrån Region Gotlands källsorteringssystem.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet är beläget på A7-fältet, del av fastigheten Visby Artilleriet 1:33.
I väster gränsar området till kvarteret Adjutanten och i norr mot kvarteret
Malajen och naturområde. I öster mot Västra Törnekvior och i söder mot
villabebyggelse i Furulundsområdet. Läget är relativt centralt, ca 2 km från
Östercentrum. Se flygfoto på framsidan.

Areal

Planområdet omfattar drygt 25 hektar.

Markägoförhållanden

Marken ägs av Region Gotland.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för A7-området i Visby (antagen av Kf
1996-02-12), anger för området bostäder där skola, barnomsorg och
gruppboende kan integreras. I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för
Visbyområdet 2025 ”Hela Visby” (antagen av Kf 2009-12-14), bedöms FÖP
A7-området ha aktualitet i de delar som ännu inte är utbyggda. I FÖP ”Hela
Visby” finns en illustration daterad 2009-02-16, som visar möjlighet till ca
500 lgh på A7-fältet i form av radhus, villor och flerfamiljshus.
Föreslagen användning överensstämmer med intentionerna i FÖP ”Hela
Visby”. I östra delen finns verksamhetsområden.

__________________________________________________________________________________
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”Illustrationsplan A7‐fältet Visby” Temagruppen Sverige AB,
från FÖP Visbyområdet 2025 ”Hela Visby”

Detaljplaner

Området är inte detaljplanelagt.

Kommunala beslut
i övrigt

Byggnadsnämnden beslutade 2013-04-17 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av
Visby Artilleriet 1:33 för att möjliggöra byggande av skola, bostäder och
vissa inslag av mindre verksamheter.
Området för skola, kv Malajen, och villa- och radhusbebyggelse i
planområdets norra del bildade en separat detaljplan efter samrådet.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Tillgången på bostadsnära natur ger goda förutsättningar för ett
kvalitetsboende och möjliggör för en bra livsmiljö med plats för lek,
promenader, naturupplevelser och avkoppling.
Området består till största delen av öppen mark, och gränsar i norr mot ett
värdefullt naturområde. I planområdets västra gräns löper ett stråk med
buskage och en del träd. Dessa är värdefulla för småfåglar och ingår i
område för ”Natur”. De gröna stråken genom området är viktiga för att alla
boende i området ska ha närhet till grönområde. Alla bostadskvarter har
direktkontakt med ett grönområde.
Inom A7-området finns en stor artrikedom. Både de större träden och
buskvegetationen bidrar till en hög biologisk mångfald och är hemvist för
många småfåglar, insekter och mindre däggdjur. Delar av detta bestånd är
därför viktigt att behålla, dels för den biologiska mångfalden men också för
upplevelsen av området. Buskträdsvegetationen innehåller bland annat
kornell, slån, oxel och hagtorn. Ädellövträden utgörs av bland annat ask, ek,
lönn och lind. Även om dessa lövträd ännu inte är så stora kommer de på
sikt att utgöra en stor kvalitet för bostadsområdet – ädellövträden är ett
kapital för framtiden.
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Geotekniska
förhållanden
markföroreningar

En översiktlig geoteknisk utredning över A7-området har gjorts 1990-04-27.
Enligt den bedömdes grundläggning kunna utföras med separata plattor
eller med hel kantförstyvad bottenplatta direkt i mark på frostfri nivå.
En geoteknisk undersökning daterad 2012-07-04 gjordes för kvarteret
Adjutanten gränsande till aktuellt området i väster. Grundläggning bedöms
kunna utföras på konventionellt sätt, t.ex med hel kantförstyvad bottenplatta
eller separata plattor direkt i naturlig mark på frostfri nivå. Det förutsätts att
befintlig mulljord tas bort innan grundläggningen.
En kompletterande översiktlig miljöteknisk undersökning har gjorts 2013-0618, för del av Artilleriet 1:33 (kv Adjutanten, Sergeanten m.fl.). Prover har
tagits vid skjutbanan (MKG 014) och i ett antal punkter inom
bebyggelseområdena. Vid skjutbanan och ytterligare en punkt (P17) har
blyhalter något över KM (känslig markmiljö) påträffats. Vid skjutbanan har
också arsenik påträffats. Arsenikföroreningarna bedöms härröra från
tryckimpregnerade konstruktioner. Utanför planområdet berörs även MKG
012 och MKG 013 som också ingår i saneringsplanen.
Åtgärdsmålet är att eventuellt kvarlämnade föroreningar understiger det
generella riktvärdena för känslig markanvändning, KM, för respektive ämne.
Saneringen pågår och planeras vara klar i april 2016.

Radon

Området anges som normalradonmark i det undre intervallet. Byggnader på
normalradonmark ska utföras radonskyddande. Avsteg får göras om
platsspecifika mätningar visar att behov inte föreligger.

Vattenskyddsområde

Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområde vilket innebär att enbart
småindustri med mindre miljöpåverkan kan bli aktuellt. Särskilda krav kan
komma att ställas för att minimera risken för skada på grundvattnet.
Vid den geotekniska undersökningen framkom att ett tätskikt ligger en till
två meter under markytan vilket gör att ytvatten inte infiltrerar. Tätskiktet
utgör ett effektivt skydd för grundvattnet och bör inte påverkas mer än
nödvändigt. Källare är inte tillåtet.

Fornlämningar

Omfattande arkeologiska utredningar och undersökningar pågår inom
planområdet. Områdena söder om Ada Blocks gata och söder om Stora
Törnekvior är inte utredda arkeologiskt och kan hysa omfattande
arkeologiska lämningar. En bestämmelse att bygglov inte får ges innan
arkeologisk utredning och eventuell undersökning har gjorts gäller inom
hela planområdet.

Bebyggelseområden
Bostäder

A7-fältet är med sitt centrala läge ett populärt område för promenader,
motion och naturupplevelser. Tanken med planförslaget är att så långt
möjligt ta hänsyn till befintliga promenadvägar och stigar vid planering av de
nya bostadsområdena. Centralt i öst-västlig riktning bevaras ett grönstråk
som kantas av lägre bebyggelse. Längs gatorna tillåts en högre bebyggelse
i form av flerfamiljshus i tre till fyra våningar.
Områdets centrala läge gör att gestaltningskrav ställs på nya byggnader.
Bebyggelsen ska vara blandad med avseende på byggnadsskala,
fastighetsägare och upplåtelseformer.
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Riktlinjer i FÖP A7
I den fördjupade översiktsplanen för A7 (1996-02-12) anges följande
riktlinjer för bebyggelsemiljöns ambitionsnivå:
 Måttlig täthet: e=0,20 – 0,50
 Blandning av en-, två- och flerfamiljshus.
 Trädgårdar till alla hus. Slutna gårdar/tomter i kontrast till det öppna
landskapet utanför.
 Max tre våningar, undantagsvis fyra våningar. Gärna parvis
hopbyggda hus. Gärna accenter i form av högre byggnadsdelar för
att förtydliga stråk, rumsbildningar etc.
 Kvarter och gårdar ska ges en egen identitet.
 Småskalighet ska råda i byggnader och parkeringsplatser.
 Långa gatuperspektiv ska undvikas.
 Husen vid gatan – trädgården på insidan. Häckar eller staket
mellan tomterna.
 Traditionellt klassiskt gatunät. Små platser och torg som bildar
finrum. De olika trafikslagen integreras. Gator utformas så att de
inte lockar till höga hastigheter. T.ex. ska gatorna göras smala; i
vissa fall 5,5 – 6 meter och träd ska planteras.
 Parkering ska tillåtas som kantstensparkering i fickor och i vissa
bredare gatuavsnitt.
 Varierad markbehandling (ej enbart asfalt).
I arbetet med detaljplaner inom A7-området är målsättningen, enligt
översiktsplanen, ”att småskalighet ska råda i byggnader och
parkeringsplatser. Att skapa miljöer där varje kvarter, varje gård och varje
hus får en egen identitet bör eftersträvas”. Med en blandning av olika
upplåtelseformer och bostadsstorlekar uppnås variationer i åldrar inom ett
område. Tillgängligheten och utformningen av bostäderna och områdena
ska vara sådan att kvarboende är möjlig i stor del av livets olika skeden.
Bebyggelsen ordnas enligt tre övergripande gestaltningsprinciper,
gaturummet, gårdsrummet och parkrummet.
Gaturummet
Längs Stora Törnekvior och Greta Arvidssons gata ordnas bebyggelsen så
att byggnaderna byggs ut i förgårdslinjen och skapar ett tydligt gaturum.
Bebyggelsen ska vara lägst tre våningar och högst fyra våningar. Entréer
mot gatan skapar en öppen och välkomnande känsla för boende och andra
som rör sig i området. Fastslås dock inte genom bestämmelse på
plankartan. Bebyggelsen orienteras med långsidan mot gatan så att tyst
sida kan åstadkommas mot gårdssidan.
Gårdsrummet
Inom bostadskvarteren tillskapas slutna eller halvslutna gemensamma
gårdsrum. Gårdsrummen kan begränsas av bostadshus, väggar mot
komplementbebyggelse eller växtlighet.
Parkrummet
Det centrala parkrummet knyter samman området med bebyggelsen i
kvarteret Adjutanten. Parken har karaktär av anlagd park och naturmark.
Kvarterens gräns mot park/natur utgörs av bebyggelse i form av radhus,
stadsvillor eller flerbostadshus.
Söder om Stora Törnekvior
Här tillåts en bebyggelse i två till tre våningar. 50 % av byggnaderna ska
placeras utmed förgårdslinje mot gata för att få en enhetlig gatubild med
bebyggelse mot gatan.
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Inom området har bedrivits slåtter. Det växer ett enda träd och lite
buskvegetation inom området. Med tanke på den ringa vegetationen utgör
trädet ett viktigt inslag. Om det är möjligt att bevara på växtplatsen kommer
det att utgöra ett mycket positivt inslag i bostadsområdet. Se även avsnitt
”Naturvärdesanalys”. Alternativt kanske trädet kan flyttas.
I bebyggelseområdena som gränsar till grönstråket ska öppningar finnas
mot parkområdet. På så sätt bildar det gröna fingrar in mellan
bostadshusen och boende har nära till grönområdet. Park/naturområdet är
tänkt som en grön park för de boende i området och för allmänheten – ”det
gemensamma rummet”. Utanför bostadsområdena tar naturen vid.
I flerbostadshusen mot gata kan inrymmas mindre verksamheter i markplan
som inte är störande för bostäderna.
Kvarteren utformas med förgårdsmark. Huvudbyggnaden placeras utmed
gatan i förgårdsgränsen. Det ger tydliga gaturum och friyta på gårdssidan.
För att tydligt avgränsa bebyggelsen mot park-/naturområdet ska husen
placeras utmed egenskapsgräns mot parkrummet.
Markanvisning

Regionstyrelsen (RS § 408/2014) gav tekniska nämnden i uppdrag att
genomföra markanvisningstävling för fyra områden inom kvarteret
Sergeanten.
Markanvisningstävlingen genomfördes våren 2015. Regionstyrelsen
beslutade 2015-06-16 att tilldela fyra exploatörer mark inom kvarteret
Sergeanten.
Planförslaget har efter samrådet omarbetats i samråd med de exploatörer
som tilldelats mark vid markanvisningstävlingen.
A.
B.
C.
D.

Gestaltning

Arriba
Österleds fastighets AB
Wisab
BoKlok

Bebyggelsens placering i stadsrummet
Bebyggelse mot gata ska uppföras i förgårdslinjen mot huvud- eller
lokalgata.
Gaturummet
Det offentliga rummets gestaltning är viktig för stadsbildens utveckling.
Tydliga gaturum eftersträvas. Förgårdsmarken ska gröngöras.
Utemiljön
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Stora träd är mycket viktiga att behålla.
Alla kvarter gränsar till ett grönområde. Det ska vara lätt att ta sig till
grönområdet från sin bostad.
Det ska vara möjligt för allmänheten att röra sig genom bostadsområdena.
Exakt dragning av ett så kallat x-område har inte lagts in på plankartan för
att inte påverka placering av bostadshusen negativt. Stråket läggs fast
genom ett servitut.
Kravet på parkeringsplatser är 1,05 plats/bostad. Det gör att en högre
exploatering har möjliggjorts. För att inte gårdsmiljön ska påverkas negativt
om behov av fler parkeringsplatser än 1.05 plats/bostad uppstår bör dessa
inte lösas inom bostadsområdena. Vid eventuellt behov av fler
parkeringsplatser har ett område ”P1” lagts in i detaljplanen. Området är
reservområde för parkering och kan utgöra gemensam parkeringsplats för
flera områden.
Verksamheter

En tomt närmast bostäderna möjliggörs för byggande av hotell och kontor.
Området gränsar mot naturområden på två sidor. I planområdets östra del
föreslås några kvarter för verksamheter. Småindustri och hantverk samt
kontor och handel möjliggörs.
För att undvika storskalig exploatering inom det sydöstra verksamhetsområdet mot Wilhelmina Skogs gata begränsas tomtstorleken till 3000
kvadratmeter. Största bruttoarea är 50% av fastighetsarean.

Offentlig service

En förskola planeras byggas under 2017 norr om planområdet i kvarteret
Malajen. Väster om Allégatan finns både skolor, förskolor och äldreboende,
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, CSN, Radio Gotland. Öster om
planområdet är Visbys återvinningsstation belägen.

Kommersiell service

Allehanda kommersiell service finns i Östercentrum knappt två kilometer
från planområdet och i kvarteret Stenhuggaren ca 1 kilometer från
planområdet. Gång- och cykelvägar finns eller kommer att byggas ut till
båda handelsområdena.

Tillgänglighet

Området ligger centralt i Visby med god tillgänglighet till kollektivtrafik,
handel och service.
Enligt BBR 3:122 ska minst en tillgänglig och användbar gångväg finnas
mellan tillgängliga entréer till byggnader och
 bostadskomplement i andra byggnader
 parkeringsplatser
 angöringsplatser för bilar
 friytor, samt
 allmänna gångvägar i anslutning till tomten.
Tillgängliga och användbara gångvägar ska där det är möjligt utformas utan
nivåskillnader. Avståndet mellan byggnadernas entréer och utrymmen för
hushållssopor bör inte överstiga 50 m.

Brandskydd

Området skall enligt ”Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Gotlands
kommun” ha ett brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter mellan
brandposterna.
Om gatunät eller motsvarande inte ger åtkomlighet till byggnaden skall
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särskild räddningsväg anordnas. För byggnader lägre än fyra våningar
medför det krav på utrymme och anpassad mark för användande av bärbar
stegutrustning.
Tillgängligheten för räddningstjänsten i övrigt ska vara sådan att utrustning
för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från
uppställningsplats för brandfordon.

Friytor
Naturvärdesanalys

En naturvärdesanalys, ”A7 Visby, naturvärdesanalys 2012-08-31”, har tagits
fram för att få en helhetssyn på de värdefulla grönområdena inom hela A7fältet.
Naturvärdesanalysen anger ”Att planera ett samhälle kan ske utifrån många
aspekter: ekonomiska för byggnationen, ekonomiska för kommande drift av
allmänytor, attraktion i området både av bebyggd yta och kringliggande
grönyta, genom att exploatera högt med mindre hänsyn till platsen eller
genom platsanpassad exploatering.
Att ta tillvara fungerande befintlig vegetation är inte bara ekonomiskt
hållbart utan tillför platsen oftast så mycket mer i form av ett fungerande
ekosystem med örter, buskar, träd, insekts- och djurliv. Att återskapa ett
fungerande ekosystem är inte bara kostsamt utan framförallt både svårt och
tidskrävande, samt ofta omöjligt ur driftsynpunkt. Vid exploatering påverkas
naturligtvis ofta det befintliga negativt men återhämtningen sker så mycket
snabbare än om man skall göra om vegetation och grönytor på nytt.
Djurarterna hittar snabbare tillbaka till det gamla än till ett nytt område”.

Karta tillhörande A7, Visby Naturvärdesanalys 2012‐08‐31

Naturmiljö lek och
rekreation

A7- området är ett unikt och ofta utnyttjat strövområde av boende i
närområdet. Vid utformningen av detaljplanen har hänsyn tagits till befintliga
stigar och växtlighet i så stor utsträckning det varit möjligt.
Grönstråk
A7-fältet kommer även efter utbyggnad att ha områden med större friytor,
motionsspår och promenadstigar. Dessa är viktiga för välbefinnande och för
fri lek. Delar av motionsspår och stigar kan förmodligen inte ligga kvar i
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samma sträckning när området bebyggs. Nya lägen inom grönstråk och
genom bebyggelseområdena tillskapas. I planförslaget blir grönstråken
väsentliga delar av stadsdelen. Närlekplatser (småbarnslek) ska ordnas
nära bostaden, på kvartersmark inom bostadsområdena.
Mitt i området mellan bebyggelsegrupperna norr om Stora Törnekvior i
öst/västlig riktning sparas ett naturområde kvar som park. Parken
iordningställs med mötesplatser, planteringar och flexibla lek/vistelseytor.
Här är ambitionen att skapa platser för möten mellan människor, fri lek,
odling och promenader. Längre österut övergår grönstråket i naturmark.
En lekplats/aktivitetspark ska anläggs i parkområdet. Den riktar sig till barn i
hela området och ska fungera även för barn från andra delar av staden.
Genom att ge leken ett speciellt lockande inslag kan den, tillsammans med
parken och grönstråken, utgöra ett attraktivt inslag för området.
Möjlighet till byggande av sol-/regnskydd ges i planen. Grönstråket har
stora möjligheter att bli en attraktiv mötesplats eller utflyktsmål för boende i
närområdet men även för människor från andra områden, skolor m.m.
Inom parkområdet finns ett kulfång, kvar sedan området var militärt
övningsområde, som idag används för graffiti. Se foto nedan. De två
vertikala väggarna står kvar och kan även i fortsättningen användas för
graffiti eller bli klätterväggar. Väggarnas placering gör att de utgör en port till
bakomliggande områden. På så sätt bevaras också lite av tidigare militär
verksamhet. Närheten till områdeslekplatsen gör att området har
förutsättningar att bli en aktivitetspark för alla åldrar.
I den fördjupade översiktsplanen för A7-fältet uttrycks att konstnärlig
utsmyckning tidigt ska involveras i planeringen för att kunna uppfylla sina
syften att:
 ”förhöja” det gemensamma rummet
 Genom sitt uttryck förklara och förtydliga tillvaron
 Tillföra stadsdelen, kvarteret, gården och huset en identitet.

Odlingslotter

Stadsodling och intresset för kollonilottsinnehav har generellt sett ökat. Att
odla själv för eget hushåll och ur hälsoaspekt ligger i tiden och regionalt
finns en efterfrågan av fler odlingslotter och alternativa odlingsplatser.
Inslag av odling i stadsdelsparker eller i bostadsmiljöer kan fungera som
mötesplats och skapa gemenskap i ett område. Det är också viktigt att
möjliggöra odling för alla kategorier av boende med odlingsintresse. Genom
att erbjuda områden med till exempel mindre odlingslotter, pallkragar, större
odlingspartier där alla odlar tillsammans kan man möta flera olika behov av
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stadsodling.
I planen finns ett område utlagt för kolonilotter. Inom park/naturområdena
tillåts också odling i det mindre formatet på lämpliga ställen.

Gator och trafik

Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Enligt FÖP Hela Visby ska gatunätet på A7-fältet ansluta till Allégatan samt
Visbyleden. Huvudgatan, Stora Törnekvior, är en naturlig förbindelse mellan
Allégatan och Visbyleden för alla trafikanter. Gatunätet inom området är
traditionellt med möjlighet till genomsilande trafik. De övergripande tankarna
från den fördjupade översiktsplanen för Visby följs.
Den dimensionerande hastigheten för huvudgatan Stora Törnekvior är 40
km/tim och för lokalgatorna 30 km/tim. Tillgänglighetsanpassade passager
över Stora Törnekvior planeras.
Bebyggelsens placering med högre hus längs gatan innebär att gårdarna
avskärmas från biltrafikbuller på ett effektivt sätt. Den placering av husen
som lagts fast i detaljplanen gör att en ”tyst gårdssida” erhålls. Det är viktigt
att tillvarata de kvaliteter som bostadsområdena får med föreslagen
struktur.
Gång- och cykeltrafik prioriteras inom området. Separata gång- och
cykelbanor planeras längs Stora Törnekvior på båda sidor. Längs södra
sidan på Greta Arvidssons gata och längs västra sidan på Ada Blocks gata
planeras gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägarna kopplas ihop med
befintligt gc-nät. Det ger en trygg och säker trafikmiljö som uppmuntrar till
gång- och cykeltrafik såväl under arbetsdagar som på fritiden. I de
angränsande grönområdena anläggs gång- och cykelvägar. En
tvärförbindelse mellan Follingboväg via Furulundsområdet till Gråbo
möjliggörs.
Gamla järnvägsbanken i planområdets södra del bibehålls i sin nuvarande
utformning och ingår i gång- och cykelvägnätet.

F.d. järnvägsbanken i
planområdets södra del.

Gångvägar ska även finnas inom och mellan bostadsområdena och binda
samman dem. Motionsspårets sträckning behöver på vissa ställen ändras
något.
Det ska vara möjligt för allmänheten att röra sig genom bostadsområdena.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken kommer att trafikera Stora Törnekvior och busshållsplatser
planeras vid gatan.

Parkering, angöring
och utfart

Planområdet angörs från ny gata (Greta Arvidssons gata) i norra delen, en
förlängning av Artillerigatan via befintlig cirkulationsplats. I den södra delen
sker angöring från Stora Törnekvior.
Områdets centrala läge och satsningen på utbyggnad av gång- och
cykelvägar gör att parkeringsriktlinjerna har frångåtts vid markanvisningen.
Kravet på parkeringsplatser var vid markanvisningen 1.05 plats/bostad.
Parkeringsplatser ska anläggas inom kvartersmark. Det lägre kravet på
parkeringsplatser innebär att en högre exploatering kan tillåtas inom
kvarteren.
För verksamhetsområdena gäller regionens parkeringsriktlinjer. Bruttoarean
inom verksamhetsområdena är 50 % av fastighetsarean. Beroende på hur
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byggnader utformas kan möjligheten att anordna parkeringsplatser bli en
begränsande faktor som kan påverka exploateringsgraden.
Ett område betecknat ”P1” på plankartan utgör reservyta för parkering om
det visar sig att behovet av fler parkeringsplatser, utöver 1,05 platser/bostad
krävs. Parkeringsområdet kan serva alla bostadskvarteren och eventuellt
också verksamhetsområdena. Det är viktigt att parkeringens ytbehandling
harmoniserar med området. Området ska kringplanteras.
Parkeringsplatser inom bostadskvarteren bör delas upp i flera mindre ytor
för att bättre smälta in i kvartersstrukturen, vilket även ger en tryggare miljö
att vistas i.

Störningar

På fastigheten Värmekraften 3, öster om A7-fältet, produceras fjärrvärme
på ca 90 GWh. Bolaget har i dag tillstånd att elda s.k. grot (grenar och
toppar) och biprodukter från sågverk och jordbruk. Bränslestackarna avger
terpener, som boende i närheten uppfattar som störande. Det är dock inte
rimligt att begränsa byggande av bostäder på längre avstånd än 300 meter
som idag tillämpas som skyddsavstånd till verksamheten.
Enligt Trivektors trafikanalys för Visby, rapport 2008:06, kommer Stora
Törnekvior att trafikeras av cirka 2800 fordon/åmd. Enligt en
trafikbullerberäkning blir värdena vid fasad för bebyggelsen längs Stora
Törnekvior, 55 dBA ekvivalent värde och maxnivån 71 dBA.
Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägtrafik överskrids marginellt
när det gäller maximalvärdet. Det rekommenderade värdet utomhus är 55
dBA ekvivalentnivå och maximalvärdet är 70 dBA. Att maximalvärdet
utomhus överskrids marginellt kan accepteras. Möjlighet att tillskapa
uteplats finns på gårdssidan där husens placering effektivt avskärmar buller
från Stora Törnekvior. Om behov finns kan balkonger glasas in och uteplats
avskärmas.
Bostadsområdena påverkas inte av trafikbuller från väg 148 (Visbyleden).
Enligt en bullerberäkning utsätts bostadsbebyggelsen längst mot öster för
43 dBA ekvivalent värde och 43 dBA maxvärde.
Naturvårdsverkets riktvärden för godtagbara bullernivåer inomhus är 30
dBA ekvivalentnivå och 45 dBA maximalnivå. Motsvarande värden på
uteplats är 55 dBA och 70 dBA.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och
dagvatten

Dricksvatten:
I området finns kommunalt dricksvatten med högsta absoluttryck om 70
möh.
Avloppsvatten
I området finns kommunalt spillvattensystem med möjlighet till
självfallsanslutningar.
Dagvatten:
Inom kvarteren ska dagvattnet i möjligaste mån omhändertas lokalt för att
bibehålla nybildningen av grundvatten i Visby. Dag- och dränvatten från
fastighet ska avledas ovan mark över infiltrationsytor där vattnet ges
möjlighet att infiltreras, renas och fördröjas innan det leds vidare till det
kommunala systemet. Dagvatten från parkeringsytor ska i första hand ledas
ut över grönytor innan avledning till det kommunala systemet. När så inte är
2
möjligt ska dagvattnet fördröjas i ett magasin med minsta volym 150 l/m
hårdgjord yta. Fördröjningsmagasin och infiltrationsytor kommer att
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placeras inom park/natur.
Dagvattenhanteringen beskrivs i Översiktlig miljökonsekvensbeskrivning för
A7-området i Visby så här: ”Lokalt omhändertagande av dagvatten är till
viss del möjligt och lämpligt inom delar av A7-området. Det bör ske för att
tillskapa estetiska kvaliteter i boendet och för att inte negativt påverka viktig
vegetation”.
Inom planområdet ska dagvattenhanteringen söder om Stora Törnekvior
som främsta mål ha att säkerställa ytligt markvatten till Krookska dungen.
För att bevara Krookska dungen får inte den hydrologiska belastningen
väsentligt ändras. Bäst är då att störa befintliga förhållanden så lite som
möjligt. Stor del av området ingår i planförslaget som Natur.

Kartan visar vattendelare över A7-fältet, (streckad linje)

Ekokommun

Hållbarhet
Region Gotland förbereder för närvarande införandet av ett internt krav på
miljöcertifiering (tredjeparts-) av byggprojekt i egen regi. Vid markanvisning
välkomnar Region Gotland ett frivilligt bruk av miljöcertifiering eller
motsvarande miljöprestandahöjande system hos byggherren.
Riktlinjer i FÖP A7
I den fördjupade översiktsplanen för A7 (1996-02-12) presenteras ett
ekologiskt förhållningssätt:
I planeringen ska ekologisk hänsyn, på ett tidigt stadium, tas.
Detta genom att:
 Förbereda för källsortering av sopor
 Skapa lämpligt utrymme för kompostering
 Ge möjlighet till odling på kolonilotter
 Omhänderta dagvatten lokalt och anlägga och utnyttja
dagvattenmagasin och våtmark för rening
 Bygga välisolerade fasader, ta tillvara eventuell överskottsvärme,
tänka ekologiskt i planering av system och flöden.
Ställningstagande i detaljplaneförslaget
Ett område för kolonilotter har lagts in i detaljplanen. Dessutom kan
stadsodling i mindre omfattning tillåtas på lämpliga platser inom områden
för Park/Natur. Avfallshanteringen sker genom regionens försorg. Plats för
källsorterings skall finnas inom bostadsområdena. Lokalt omhändertagande
av dagvatten se rubrik ”Vatten, avlopp och dagvatten”.
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Uppvärmning

Inom tätbebyggt område är fjärrvärme den mest miljövänliga
uppvärmningen. Bebyggelsen ska kopplas till fjärrvärmenätet.

El

Området ska anslutas till GEAB:s ledningsnät.

Avfall

Avfallshanteringen sker genom regionens försorg.

Konsekvenser av
planens
genomförande

Sociala konsekvenser (jämställdhets- och barnperspektiv)
Folkhälsoforskning visar att tillgången på grönområden, cykel- och
gångvägar gör kvinnor och män mer aktiva. Det är inte minst viktigt för äldre
som kan bo kvar hemma och klara sin vardag länge. Stora delar av
planförslaget utgör områden med natur. Bostadsområdena omges av både
öppenhet och tätare vegetation men även anordnad större park och den
nära bostadsgården. Träd förskönar och förstärker vårt välbefinnande.
Bebyggelse och grönska är sammanvävda för att skapa en variationsrik och
sinnlig miljö i människors närhet. Bostadsnära natur innebär plats för lek,
ensamhet, samvaro, inspiration, dagdrömmeri och rekreation. Forskning
visar att naturen har återuppbyggande effekter. Vistelse i naturen ger vila
och återhämtning. Tillgång till natur leder till mindre stress och ökad
kreativitet på arbetsplatser, bättre motorik och koncentrationsförmåga hos
barn.
För det aktuella planområdet kommer rekreativa områden finnas kvar och
utvecklas med särskild tanke på närhet och attraktivitet för alla människor
som bor i närområdet. Området blir en ”grön lunga” där sociala möten, lek
och fritidsaktiviteter kan samlas. Detta skapar förutsättningar för en god
hälsa för alla de människor som vistas och bor i hela området.
Naturen har även ett stort värde som pedagogisk resurs för förskolor och
skolor. Det har visat sig att det kan förebygga bland annat fetma, diabetes,
benskörhet och stress. Utomhuspedagogik kan även bidra till att ge barn ett
bra förhållningssätt till naturen som gynnar engagemanget och känslan för
densamma när de växer upp. Krookska dungen, belägen sydost om
planområdet, med omnejd är en idealisk plats för skolorna i området, som
kan utnyttja dessa ytor som en resurs i skolarbetet. Norr om planområdet
finns ett brett naturstråk. Barn behöver möjlighet att utforska naturen.
Om grönområden ska fylla sin funktion måste de vara tillgängliga och
framkomliga. Äldre med och utan funktionsnedsättning som bor i närheten
av ett varierat utbud av markanvändning såsom grönområden, cykel- och
gångbanor, handel och kollektivtrafik har en högre grad av oberoende än
andra äldre.
Trygga och säkra övergångar för gående och cyklister ska anordnas utefter
huvudgatan. Säkra övergångar är även viktiga för att nå målpunkter som
förskola/skola, gymnasieskola samt en populär näridrottsplats som finns
väster om Allégatan. (Näridrottsplatsen är en viktig social mötesplats för
både barn och ungdomar).
Trygghet och säkerhet är grundläggande behov i såväl mäns/pojkars som
kvinnors/flickors vardag. Begreppen har dock delvis olika innebörd för olika
grupper av människor. Generellt upplevs en plats trygg där många
människor rör sig. Trygga trafikmiljöer och grönområden ökar också barns
rörelsefrihet. I planförslaget tillkommer nya gång- och cykelvägar. Stråket till
Gråboskolan kan anläggas utan att passera en stor genomfartsled då ny
gång- och cykelväg anläggs tvärgående via Furulundsområdet mot
Gråboskolan. Gång- och cykelvägen kan också få en fortsättning mot
Follingboväg.
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Belysning är ur ett trygghetsperspektiv viktig inom bostadsområden samt i
grönområden där nya gångstråk och motionsspår ska finnas.
Ett sätt att underlätta vardagslivet för kvinnor och män är att knyta samman
samhällets funktioner och skapa en blandad bebyggelse. A7-området ligger
centralt i Visby vilket medför närhet till många arbetsplatser, offentlig- och
kommersiell service. Det är lätt att ta sig fram med cykel, till fots, kollektivt
eller med bil.
Revidering efter
granskning

Trafikverket har fastställt riksintresseområdet för Visby flygplats. Den
flygbullergräns som påverkat utformningen av detaljplanen gäller inte
längre. Förändringen av flygbullergränsen innebär att detaljplanen nu
stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen för Visby.
Detaljplanen har reviderats genom att:
Området för odlingslotter(L) flyttas ca 50 meter österut och angränsande
bostadsområde utökas ca 50 meter.
Inom det östligaste kvarteret för bostäder längs Stora Törnekvior tas
kryssmark bort mot Wilhelmina Skogs gata. Parkeringsområdet flyttas. Se
skiss nedan.

Reviderat förslag 2016‐03‐08

Utökning av byggrätter

Granskningsförslag 2015‐10‐21

__________________________________________________________________________________
15 (19)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
09-P-273
BN 2013/688
Del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Sergeanten m.fl)
____________________________________________________________________________________________

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska
frågor

Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och
ansvarig för genomförandet samt beskriva hur det ska ske.
Planområdet omfattar del av fastigheten Gotland Visby Artilleriet 1:33 och
är beläget inom det som kallas yttre A7. Genom området går Stora Törnekvior. Eftersom området som berörs ägs av Region Gotland kommer indelning i nya fastigheter inte att ske förrän i samband med exploatering av området. Ansvaret för genomförandet av detaljplanen kommer att delas mellan
Region Gotland och de exploatörer som tilldelas mark genom markanvisning och köp alternativt genom direktförsäljning.

Genomförandetid

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

Tidplan

Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande tidsplan:
Planprocess
Samråd
Granskning
Beslut om antagande i regionfullmäktige

Ansvarsfördelning

år 2014
juli-augusti 2014
november-december 2015
april 2016

Region Gotland kommer att tillsammans med kommande exploatörer/
köpare samverka och ansvara för att exploateringen av planområdet
genomförs i enlighet med detaljplanen.
Region Gotland ansvarar för anläggandet av anläggningar, för utbyggnaden
av vatten- och spillvattenledningar och avledning av dagvatten inom planområdet.
Regionen är ansvarig för att anläggandet av gång- och cykelvägar, gator
med belysning inom allmän platsmark, busshållplatser, allmän lekplats,
sanering, vissa utredningar och viss fastighetsbildning.
Kommande exploatör/köpare ansvarar för att respektive fastighet ansluts till
de allmänna gatorna och att de ansluts till det regionala VA-ledningsnätet.
Exploatörerna/köparna ansvarar att berörda fastigheter ansluts till elnätet,
tele, fiber o dylikt för avsedd verksamhet.

Huvudmannaskap

Region Gotland kommer att vara huvudman för all allmän platsmark, dvs
ansvarig för park/naturmark samt gatumark, och huvudman för VA.
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Genomförandevtal,
upplåtelse

Marken upplåts i huvudsak genom markanvisning (framförallt för bostadsändamål) men direktanvisning/-försäljning kan även förekomma (gäller
framförallt mark för verksamheter). Förutom markanvisningsavtal ska
exploateringsavtal upprättas med samtliga exploatörer. I det regleras bl a
ansvaret för genomförandet av exploateringen av planområdet mellan
parterna liksom krav på ekonomisk säkerhet i de delar som anses nödvändigt samt de krav regionen ställer utifrån de bostadspolitiska målen, bl a
hållbarhetsperspektivet.

Upplåtelser

De fastigheter som bildas i samband med genomförandet av exploatering/
utveckling av området säljs för enskilt ägande.

Byggnation

Projektering, upphandling och byggande av infrastrukturen samt den allmänna lekplatsen genomförs av Region Gotland. Uppförandet av bostadsbebyggelse och byggnader för verksamheter genomförs av respektive
exploatör/köpare. Det kommer troligtvis att ske över en viss tidsutsträckning. Någon tidsplan för genomförandet i denna del är därför inte upprättad.
All nödvändig infrastruktur som behövs inom respektive fastigheter och
kvarteren för verksamheter genomförs av kommande exploatörer/köpare.

Fastighetsbildning,
markförsörjning

Något förvärv av mark/fastighet är inte nödvändig eftersom planområdet i
sin helhet ägs av Region Gotland
Ändring av fastighetsindelningen kommer att ske i samband med kommande exploateringar. Bildandet av gemensamhetsanläggning kommer att bli
nödvändig för gemensamma funktioner inom kvarter för verksamheter och
inom bostadskvarter som indelas i flera fastigheter med olika ägare.
Eftersom del av infrastrukturen (ledningar) kommer att förläggas inom
kvartersmark ska rätten att lägga dem inom berörda fastigheter säkerställas
genom servitut.

Ekonomiska frågor
Planekonomisk
helhetsbedömning

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen
och genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed
realistisk att genomföra, dvs att planvinst uppkommer.
I detta fall när en exploatering inte ligger i direkt anslutning till genomförandet av detaljplanen saknas kunskap om hur den ska genomföras mer i
detalj. Detta medför att den ekonomiska bedömningen blir översiktlig.
Genomförandet av planen medför utgifter för byggande av olika anläggningar m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande exploatering för bostäder och verksamheter kan detaljplanen antas
ekonomiskt lönsam.

Plangenomförandeutgifter/inkomster

Utgifter och inkomster för Region Gotland:
Genomförandet av planen medför utgifter för byggande och iordningställande av gator, VA-ledningnät o dyl, markberedning, projektering och
upphandling, genomförande av olika undersökningar och utredningar, upprättandet av detaljplanen m m. Regionens inkomster hänförs till
markförsäljning för verksamheter och av byggrätt för bostäder.
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Utgifter
Den mest rättvisande redovisningen är att redovisa beräknade utgifter för
hela yttre A7-området eftersom de kommer att beröra detaljplanerna för
kvarteren Adjutanten, Malajen och Sergeanten samt utbyggnaden av Stora
Törnekvior, nya anslutningsgator till Trädgårdsgatan och Furulundsgatan
samt anslutningen och del av cirkulationsplatsen in till kvarteret Stenhuggaren. Gatunätet för den här detaljplanen kommer nämligen att omfatta
en stor del av kommande gatuutbyggnad inom yttre A7 och infrastrukturen
för detaljplanerna för yttre A7-området går i varandra. Redovisningen sker
därför för hela området för att redovisa att balans kommer att uppnås.
Gator, gång- och cykelvägar, anslutningsgator, anslutning cirkulationer,
belysning, busshållplatser, projektering o byggledning, parkering 74,0 Mkr
Sanering, rivning, arkeologi m m
4,5 Mkr
Iordningställande av lekplats, park-/naturområden, odlingsområde 4,0 Mkr
Regl. bokfört värde, undersökningar, fastighetsbildning, detaljplan 3,5 Mkr
Summa
86,0 Mkr
Utbyggnad av VA-ledningsnätet inkl. dagvatten

19,0 Mkr

Noteras ska att genomförandet kommer att ske i olika steg över tiden med
målsättning att obalansen mellan utgifter och inkomster ska minimeras. Ett
första steg över tiden kommer att omfatta utgifter för VA-utbyggnad om ca
13 Mkr samt del av ovan redovisade utgifter om ca 40 Mkr. VA-utbyggnaden regleras genom VA-avgifter. Inkomster har kommit in från försäljning av
byggrätt om ca 6,7 Mkr och ytterligare 3-4 Mkr kommer in avseende pågående projekt med Gotlandshem inom kv. Adjutanten. Under 2016 beräknas småhus/radhustomter säljas för ca 9 Mkr. Genomförd markanvisning
beräknas ge inkomster om ca 31 Mkr enligt inkomna anbud. Därutöver
kvarstår inkomster från försäljning av byggrätter inom kv. Adjutanten samt
kv. Sergeanten liksom mark för verksamheter till en uppskattad nivå om ca
40 Mkr.
Inkomster
Utbyggnadskostnaden för VA-ledningsnätet finansieras genom debitering
av anslutningsavgifter. Bedömningen är att ett genomförande kommer att
uppnå balans över tiden. Resterande 85 Mkr finansieras genom försäljning
av mark och byggrätter. Några ytterligare skattemedel fordras således inte
för ett genomförande.
Exploatörernas intäkter kommer i huvudsak att hänföras till hyresintäkter
och/eller försäljning av bebyggda fastigheter eller bostadsrätter. Utifrån den
värdeökning och de utgifter som detaljplanen medför samt de mervärden
som uppkommer genom exploateringen får detaljplanen antas ekonomiskt
lönsam även för fastighetsägarna och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Sammantaget innebär det att detaljplanen kan genomföras.
Driftkostnader

Förutom kapitalkostnader för gjorda investeringar beräknas kostnaderna för
skötsel, underhåll, reparationer och el för gator, GC-vägar, belysning och
park uppgå till ca 700 Tkr per år för hela yttre A7-området. För ovan nämna
första steg medför det ökade driftskostnader om ca 350 Tkr per år.

Tekniska frågor
Tekniska
undersökningar

Region Gotland har ansvar för och bekostar geoteknisk undersökning,
miljöteknisk undersökning och arkeologisk undersökning inom ramen för
detaljplanearbetet som säkerställer att marken är bebyggbar för avsett
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ändamål.
Tekniska anläggningar

Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Anslutning ska ske till det regionala VA-nätet. Dag- och dräneringsvattnet för området ska omhändertas enligt gällande krav. I första hand och i
största möjliga utsträckning ska ett lokalt omhändertagande tillämpas. Ledningar ska dimensioneras och anläggas enligt gällande normer. Region
Gotland ska samverka med GEAB och Telia för anslutning till deras infrastruktur. Där så erfordras ska utrymme och rätten att lägga ner ledningar
säkerställas inom kvartersmarken.

Kartförsörjning

Grundkarta upprättas för planområdet. I samband med ansökan om bygglov
ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.

Medverkande
tjänstemän

Christian Hegardt, SBF, stadsarkitekt
Roger Möller, TKF, markingenjör, genomförandefrågor
Kerstin, Jakobsson, SBF, kartingenjör, fastighetsförteckning, grundkarta.
Pernilla Johansson, TKF, stadsträdgårdsmästare
Lena Beckman, SBF, planingenjör, plankarta
Monica Tingström, SBF, fysisk planerare

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2015-10-21, reviderad 2016-03-08

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Monica Tingström
fysisk planerare

Antagen av RF 2016-04-25 § 63
Laga kraft 2016-06-01
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Kartförsörjning

Medverkande
tjänstemän

Grundkarta upprättas för planområdet. I samband med ansökan om bygglov
ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.
Christian Hegardt, SBF, stadsarkitekt
Roger Möller, SBF, markingenjör, genomförandefrågor
Kerstin, Jakobsson, SBF, kartingenjör, fastighetsförteckning, grundkarta.
Monica Tingström, SBF, fysisk planerare
Cora Juniwik, LK, folkhälsostrateg

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 25 november 2014, reviderad 2015-02-25

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Monica Tingström
fysisk planerare
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Datum
2019-08-29 09:30

Ärendenummer
#15340

Sida
1(1)

Inskickat av: UNNI KARLSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Markerade parkeringar i Visby innerstad
Beskrivning och motivering
Antalet parkeringar i innerstan är, och bör vara, begränsat. Detta ställer krav på att de parkeringar som finns är tydliga och möjliggörs
fylla sin funktion. Idag sker huvuddelen av parkeringarna utan gränsmarkeringar, endast mellan parkeringsskyltar. Detta gör att
parkeringarna ofta används felaktigt och färre bilar får plats än vad som normalt finns plats för. Exempelvis Södra Murgatans
kantparkering och den snedställda parkeringen vid Kajsarn är sådana där bilar ofta står så pass snett eller med sådant mellanrum att en
till två bilplatser försvinner per parkering. Detta leder i sin tur till att boende och besökande ställer sig på gator där det råder
parkeringsförbud, exempelvis Kanngjutargränd och riskerar blockera in- och utfarter. Genom att markera enskilda parkeringsrutor
minskar risken för felparkeringar och ökar förutsättningarna för att biltrafiken hålls dit den är anvisad för en ökad trafiksäkerhet.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
UNNI KARLSSON
Adress
ADELSGATAN 42 LGH 1001

Postnummer och ort
621 57 Visby

E-postadress
unni.karlsson@outlook.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-09-01 09:13

Ärendenummer
#15420

Sida
1(1)

Inskickat av: Kent Erik Johansson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Se och lär vad gäller öppettider och priser i länken nedan.. Det ska vara så enkelt som möjligt.
Beskrivning och motivering
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sa-mycket-kostar-det-att-kasta-skrapet

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Kent Erik Johansson
Adress
VIBBLE BASGÅNGEN 13

Postnummer och ort
622 60 Visby

E-postadress
Junk@konter.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-09-02 11:11

Ärendenummer
#15445

Sida
1(1)

Inskickat av: BJÖRN ERIKSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Förbättrad funktion angående elektronisk schema vid förskola och fritidshem
Beskrivning och motivering
Jag har under flera år lämnat mutligen eller skriftligen förslag att förbättra funktionen då vi som föräldrar skall registrera schema vid
förskola och fritidshem. Tyvärr har jag inte fått svar (eller ändring) så jag skriver detta medborgarförslag där jag vet att jag får svar.
I Region Gotlands e-tjänst skall vi vårdnadshavare registrera barnens schema hos förskola/fritids. Jag ger som förlag att jag skall kunna
klicka i en box att exepelvis samma veckoschema skall gälla till ett visst datum alternativ till nästa sommar och så registrerar jag det
schemat. Som det är idag måste jag manuellt skriva in vecka för vecka med exakt samma schema alternativt skicka mail eller ge
papper att "vecka 1" skall gälla hela terminen eller båda terminerna.
Godkännt förslag borde underlätta administrationen för både Region Gotlands anställda samt avsevärt underlätta för vårdnadshavare
och därmed att förtroendet för Region Gotland stärks.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Bifogat till medborgarförslag 190902.docx (171 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
BJÖRN ERIKSSON
Adress
ROMA UPPENBYS 823

Postnummer och ort
622 54 Romakloster

E-postadress
bjorn.j.eriksson@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-09-03 09:33

Ärendenummer
#15472

Sida
1(1)

Inskickat av: Sven Olof Ronström

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Trafikplaner ,rondell och allégatan.
Beskrivning och motivering
Jag tycker man bör ta ett helhetsgrepp om trafiksituationen i korsningen allégatan-visbyleden.
Trafiken på allégatan är redan idag mycket störande för dom boende längs hela vägen vilken har blivit betydligt större sedan regionen
flyttade in på visborgsområdet och gatan används som genomfartsled från follingboväg mot regionen och visbyleden.
Mitt förslag är att man tar bort trafiken upp mot langs väg och fördelar trafiken ut från visborg på dom andra vägarna i området vilka
finns flera alternativ.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Sven Olof Ronström
Adress
ALLÉGATAN 7

Postnummer och ort
621 49 Visby

E-postadress
Svenna@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-09-04 20:31

Ärendenummer
#15538

Sida
1(1)

Inskickat av: KATHARINA ERIKSDOTTER

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Plantera växter på sidorna av kulverten som leder under länsväg 140 till Västerhejde skola.
Beskrivning och motivering
Att komma till skolan på morgonen och mötas av en sådan nedslående entré runt kulverten gör ingen glad. Jag är mormor till två barn
som jag emellanåt hämtar och lämnar i Västerhejde skola. Blir nedstämd när jag möts av den trista miljön runt kulverten. Tänk Er en
plantering med färggranna blommor eller buskar på slänten, vad det skulle se mycket trevligare ut.
Detta förslag ämnar sig förmodligen bättre till Teknikförvaltningen, tacksam om de får del av det.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
A2936277-EB04-40B8-9438-7EBFDAC66976.jpeg (1,13 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
KATHARINA ERIKSDOTTER
Adress
BERGMANSGATAN 26 LGH 1202

Postnummer och ort
621 46 Visby

E-postadress
katharina.eriksdotter@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803
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MEDBORGARFORSLAG

Gotland
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Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

[Anr

2019 -09- 1 3
REGION GOTLAND

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

'

2

St/s? C/e •/"

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

P*1
|]

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till atttfitt föplag inte kan behandlas som ett medborgarforslag.
Datum

Na

NamäförtydUgÄd
Adress
Postadress

„
°S~OJ>LS'"> f^/

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarforslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Ännu ett förslag! Nya lägenheter i Fårösund. Ja, gärna men förstör inte
vår fina park och marknadsplats vid sundet med nybyggen. I samhället
finns flera tomter och fastigheter som kan användas. De är övergivna och
misskötta. En skam för samhället. Ex. minigolfbanan och tennisbanan i
korsningen Fårövägen/Strandvägen. F.d. Sundlings Konditori på
Kronhagsvägen. F.d. Lammpäls. Regionen äger gamla ålderdomshemmet
på Strandvägen och kommunhuset på Kommunalvägen. Gör bostäder av
dessa istället för att de står Övergivna och förfaller.
Det finns en stor bit tomt i hörnet Sundsvägen/Kronhagsvägen. Där har
stått bostäder tidigare som rivits. Varför inte bygga nytt. Jag vet att vissa
av dessa fastigheter är privatägda men Regionen måste göra något för att
bli av med dessa personer som missköter sina fastigheter. Det är rena
misären. Fruktansvärt att detta inte åtgärdas. De har ju också misskötta
fastigheter på andra delar av ön. Detta har hållit på i så många år och
inget händer. Varför?????
Än en gång, förstör inte vår fina rekreationspark och marknadsplats vid
sundet för Fårösunds innevånare, när det finns så mycket övrig plats i
samhället att bygga på och göra bra bostäder av. SNÄLLA tänk efter
före!!!!!!!!!!!!!!!

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2019 -09- 1 3
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

f*l
l i

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måstegå-attutreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till atfoitt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
/
/
rf
./_
Datum

Nam^tecknJB
Namnfört^dligande

Adress

33Y
Postadress
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Datum
2019-09-18 08:18

Ärendenummer
#15854

Sida
1(2)

Inskickat av: Elof Robert Yngve Winarve

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Rondell korsningen lundbygatan/sliteväg och höghus på gamla växthusområdet mellan melonen och dillen.
Beskrivning och motivering
Hej Region gotland! Jag är en stolt gotlänning som trivs på ön och har mina tankar och planer om ön. Jag tror att dessa 2 planer som
jag har skulle ha förbättrat både trafiken och bostadsbristen på ön och framförallt i Visby. På bild nummer ett som jag bifogar så är det
ett förslag på en ny rondell i korsningen lundbygatan/Slitevägen. Där ser ni hur jag har målat (väldigt dåligt målat) en rondell i vitt,
tillfartsvägar till rondellen i rött, utfarter som bordevara kvar i gult OCH en helt ny rastplats för alla trötta lastbilschaufförer och
husbils/husvagnsåkare i blått. Det hade förbättrat trafiken där då man oftast får vänta väldigt länge när man kör ett tungt fordon, och
även ibland i personbil. Rastplatsen hade varit perfekt där då det står många lastbilar och husbilar på shellmackens platta redan och
sover/vilar. Självklart så ska rastplatsen ha anslutning till macken för bränsle och kanske en god chokladbit eller dylikt.
Nu till bild 2. Där ser ni där det gamla växthuset låg mellan melonen och dillen. Där har jag kommit på en plan om 3 stycken höghus.
Jag har ritat 3 stycken prickar på bilden som jag bifogar som jag tycker att det borde vara. Här kommer en förklaring om den bilden.
Den gröna pricken ska symbolisera ett höghus på mellan 10-13 våningar, den blåa pricken symboliserar ett höghus mellan 12-15
våningar och den röda pricken symboliserar ett höghus med 14-17 våningar. Det vita är parkeringar, det svarta/gråa är tillfartsväg och
det gula är park/lekplats/grillplats/tvättstuga. Tanken bakom den här planen är bostadsbristen som råder på ön nu. Det här hade tillsatt
måååångaa lägenheter i området och även gett bingeby ett lyft. Visst, alla ska ha solnedgång i Visby och bla bla bla. Folk hade blivit
väldigt sura över detta höghusen och dylikt, men det är dags att börja o bygga på höjden. Detta hade varit en bra start och även gett
visby ett nytt landmärke!
Jag bifogar bilder på tänkta designer på huset som passar in på bingeby. Jag hoppas att ni läser dessa förslag och tar åt er av det. Om
jag skall skicka det till någon stadsplanerare så tar jag gärna dennes mail adress!
Tack för att ni tog er tid att läsa igenom detta! Mvh Elof.
Bifogar nu bilderna.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
20190917_134318.jpg (1,34 MB)
20190917_134543.jpg (1,05 MB)
Screenshot_20190917-134658_Gallery.jpg (318 KB)
Screenshot_20190917-134705_Gallery.jpg (309 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-09-18 08:18

Ärendenummer
#15854

Inskickat av
Elof Robert Yngve Winarve

Sida
2(2)

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Elof Robert Yngve Winarve
Adress
HEJDEBY MATTISE 122

Postnummer och ort
621 76 Visby

E-postadress
elof.winarve@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-09-18 17:22

Ärendenummer
#15867

Sida
1(1)

Inskickat av: Camilla Elisabeth Norbeck

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Överblivna mat från skolans luncher
Beskrivning och motivering
Skolmaten över hela ön skulle man kunna sälja ut för en billig peng
Att ta med sig egna matbackar
Gränsen för hur många matlådor man kan köpa/få är 1 - 4 / person
Och ge/ bjuda hemlösa och fattiga
Det skulle kunna
få ner matsvinnet
Och
Spara miljön

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Camilla Elisabeth Norbeck
Adress
STORA TÖRNEKVIOR 3 LGH 1102

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
zebranros@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Interpellation
till tekniska nämndens
ordförande Karl-Johan Boberg,
om genomförande av det
regionala
trafikförsörjningsprogrammet
Visby 2019-06-17
Regionfullmäktige beslutade 20190225 att fastställa de övergripande målen för
Regionalt Trafikförsörjningsprogram, i syfte att utveckla kollektivtrafiken på
Gotland. RF gav även Tekniska nämnden i uppdrag att inför strategisk plan och
budget 2020-2023 redovisa kostnader för åtgärder i enlighet med programmet.
Eftersom upphandling av entreprenör för kollektivtrafiken ännu pågick redovisades
inte detta till budgetberedningen i maj.
Mina frågor.
1. Kommer det underlag fullmäktige begärt från Tekniska nämnden att
redovisas till höstens budgetavstämning?
2. Hur går arbetet med att planera för stomlinjer i landsbygdstrafiken? Det som
i trafikförsörjningsprogrammet avsnitt 7.3 Större attraktivitet, beskrivs så här.
”Med takttrafik och raka linjedragningar utan avvikelser skapas ett
regelbundet utbud i landsbygdstrafiken till tidtabellskiftet hösten 2020.”
3. I programmet står det också att förbättringar i anslutningstrafiken till färjan
ska ske redan från sommaren 2019. Har de beskrivna förbättringarna
genomförts?
I programmet står det att ”Anslutningar till och från färjorna på Visby
hamnterminal ska förbättras med turer fredag, lördag och söndag morgon
och kväll, på stom- och kompletteringslinjer från sommaren 2019. Måndag
till torsdag ansluts till och från färjorna med anropsstyrd trafik.”

Per Edman
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet
v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se

Interpellation
till barn- och
utbildningsnämndens
ordförande Stefan Nypelius,
om barngruppernas storlek i
förskolan
Visby 2019-06-17
För några år sedan återinfördes statlig styrning av antalet barn i barngrupperna i
förskolan. Det gjordes i form av ”riktmärke för antalet barn i grupperna” av
Skolverket efter att man uppmärksammat att antalet barn per barngrupp hade haft
en oroväckande ökning som kunde leda till att små barn fick alltför många
relationer att hantera.
Skolverket skriver så här:
Barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande.
Det är flera faktorer som styr när en barngrupp kan anses vara lagom stor. När
man planerar barngruppers storlek och sammansättning är det viktigt att väga in
de här kvalitetsfaktorerna:





Personalens kompetens.
Personaltäthet.
Sammansättning och antal barn i grupperna.
Inne- och utemiljön.

Riktmärke för antal barn
För barn mellan ett och tre år kan ett riktmärke för barngruppens storlek vara sex
till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett riktmärke vara nio till 15
barn. Riktmärkena är inte tvingande. De ska användas som något att förhålla sig
till och vara ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper.
(slut citat från Skolverket)
Mina frågor
1. Hur ligger de gotländska förskolorna, kommunala och enskilda till idag.
-

I storlek på barngruppen för barn ett till tre år?

-

I storlek på barngrupperna för barn fyra till fem år?

2. Hur många förskolor fick under 2018 del av det riktade
statsbidraget för färre barn i barngrupperna? Hur många
får del i år?.
Vänsterpartiet
v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se

3. Finns det någon plan för att arbeta med att minska barngruppernas storlek?
4. Tror du att sparkraven på BUN kommer att påverka barngruppernas
storlek?

Saga Carlgren
Vänsterpartiet

Interpellationssvar
2019-09-23

Svar på Saga Carlgrens (V) interpellation om barngruppers
storlek i förskolor
Saga Carlgren har utifrån Skolverkets ”riktmärke för antalet barn i grupperna” i förskolorna ställt
följande frågor till mig:
1. Hur ligger de gotländska förskolorna, kommunala och enskilda till idag.
a. I storlek på barngruppen för barn ett till tre år?
b. I storlek på barngrupperna för barn fyra till fem år?
2. Hur många förskolor fick under 2018 del av det riktade statsbidraget för färre barn i
barngrupperna? Hur många får del i år?.
3. Finns det någon plan för att arbeta med att minska barngruppernas storlek?
4. Tror du att sparkraven på BUN kommer att påverka barngruppernas storlek?
Mina Svar:
Fråga 1
Enligt senaste statistik är det i kommunala förskolor mellan 6-21 barn i avdelningarna med 12,4 i
medel för grupper med barn 1-3 år. I åldern 4-5 år är motsvarande värden 4-24 barn med 14,8 i
medel. Dessutom förekommer andra grupperingar i åldrar såsom 1- 4 eller 5 år, 2- 4 eller 5 år och
så vodare. I de fallen är avdelningarna mellan 7 och 25 barn med 17,0 barn i medel.
Denna statistik visar dock inte vilken storlek grupperna har vid de olika aktiviteterna.
Tyvärr har jag inte tillgång till de enskilda förskolornas fördelning i de olika åldersgrupperna.
Värdena är dessutom från oktober 2018.
Samlat var det då mellan 4 och 34 barn med 16,0 barn i medel i avdelningarna för enskilda
förskolor.
Fråga 2
Gällande statsbidrag är det som följer:
Läsår: 17/18 1.993.000:-

4 st (Kabyssen, Lien, Garda, Linden, Asken)

Läsår: 18/19 1.197.858:-

3 st (Kabyssen, Lien, Sjöliljan)

Läsår: 19/20 inget bidrag
Fråga 3
Det har inte ingått i verksamhetsplanerna eller på annat sätt för UAF att arbeta med att minska
barngruppernas storlek.

Interpellationssvar
2019-09-23

Fråga 4
Det är möjligt att förändringar i förskolan kan komma att förändra barngruppernas storlek.
Som interpellanten skriver och lyfter upp från Skolverket så är det viktigt att väga in
kvalitetsfaktorerna:
•
•
•
•

Personalens kompetens.
Personaltäthet.
Sammansättning och antal barn i grupperna.
Inne- och utemiljön.

Skolverket definierar barngruppers storlek i sin Rapport 433 (2016) ”Barngruppers storlek i
förskolan. En kartläggning av aktuell pedagogisk, utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk
forskning”
>>
Definitioner av stora och små barngrupper kan sammanfattas som:
-

En grupp är för liten när de vuxna anser att de inte behövs, det vill säga barnen fungerar som grupp utan
vuxnas delaktighet.
En grupp är för stor när arbetslaget blir stressat och inte mäktar med att hantera gruppen.
För barn är en grupp för liten när de inte hittar kompisar och när vuxna har sådan kontroll att barnen
inte kan ta egna initiativ.–
För barn är gruppen för stor när de inte blir hörda, sedda och delaktiga.

<<
Utifrån det här tycker jag att man konstatera att det bör lämnas till professionen att avgöra
lämplig barngruppsstorlek utifrån situation, aktivitet och barnens behov.

Stefan Nypelius
ordförande barn och utbildningsnämnden

Interpellation från Torun Ström (F!) om regionens förberedelser inför att
FN:s barnkonvention blir lag 1/1 2020
Interpellationen ställs till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C)

Riksdagen har beslutat att FN:s barnkonvention ska inkorporeras i svensk lagstiftning från och
med 1/1 2020. Detta innebär att barns rättigheter stärks i lag, bland annat genom ett ökat krav
på att alltid se till barns bästa, och att barns synpunkter alltid ska höras i beslut som berör dem.
Feministiskt initiativ är positiva till att barnkonventionen inkorporeras i svensk lag, men ser
också att det krävs satsningar för att förbereda politiker och tjänstepersoner inom Region
Gotland inför lagens ikraftträdande 2020. Utbildning av förvaltningspersonal och ändrade
rutiner för ärendeberedning är exempel på åtgärder som kan underlätta inför detta.
Vi ställer därför följande frågor till Eva Nypelius:

-

Vilka insatser kommer Region Gotland genomföra för att förbereda politiker och
tjänstepersoner i regionen inför barnkonventionens ikraftträdande som lag 1/1 2020?

-

Hur ser regionens förutsättningar ut för att möta de ökade krav på barns rättigheter
som barnkonventionens inkorporering i svensk lagstiftning innebär?

-

Vilka åtgärder är styrande partier beredda att vidta för att möta dessa krav?

Visby 2019-06-10
Torun Ström (F!)

Interpellationssvar
2019-09-23

Svar på Torun Ström (F!) interpellation om regionens
förberedelser inför att FN:s barnkonvention blir lag 1/1 2020
- Vilka insatser kommer Region Gotland genomföra för att förbereda politiker och tjänstepersoner i regionen inför
barnkonventionens ikraftträdande som lag 1/1 2020?
Varje verksamhet har ansvar för att anpassa sig till förändrad lagstiftning som den berörs av. Det
är därför svårt att generellt svara på vilka insatser Region Gotland genomför för att förbereda
ikraftträdandet av barnrättslagen.
Regionstyrelseförvaltningen har nyligen tagit fram en rapport som visar på utvecklingsområden
för att tillskapa ett samlat, strategiskt och systematiskt arbete med barnrättsfrågor. Rapporten
innehåller bland annat en analys som har sin utgångspunkt i implementeringsnycklar framtagna av
SKL för att belysa hur långt det regionala och lokala arbetet med barnrättsfrågorna har kommit.
Rapporten är ett viktigt underlag för vidare planering av insatser för att stärka barnrättsarbetet på
en övergripande nivå.
- Hur ser regionens förutsättningar ut för att möta de ökade krav på barns rättigheter som barnkonventionens
inkorporering i svensk lagstiftning innebär?
Även om inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag inte innebär att ansvaret skiftar, så är
förhoppningen att ansvaret förtydligas och att arbetet med barnens rättigheter får ny kraft.
Regeringens bedömning är att detta inte kräver nya resurser.
Region Gotland har aktualiserat barnrättsfrågorna genom beslut i fullmäktige vid flera tillfällen
mellan 2004-2012. Beslut finns att förvaltningarna skall jobba med barnkonsekvensanalyser. De
senaste besluten rörande barnrättsfrågorna beaktas i mycket olika grad av förvaltningarna. Detta
återspeglar att olika verksamheter är olika rustade inför tydligare krav på säkerställande att barns
rättigheter tillgodoses.
Den rapport som tagits fram kommer att behandlas på Regionstyrelsen i oktober.
- Vilka åtgärder är styrande partier beredda att vidta för att möta dessa krav?
Av den rapport som gjorts blir det tydligt att det behövs framförallt mer kunskap inom området.
Beslut finns i RF om att man i ärendehanteringen skall göra barnkonsekvensanalyser, här vet vi
tyvärr att det ser olika ut och det behöver följas upp bättre. Likaså behövs stöd och samordning
från RSF som stöd till nämnder och förvaltningar i detta arbete.
På de utbildningar som hållits för nyvalda politiker ingår utbildning i barnkonventionen.
Eva Nypelius
Regionstyrelsens ordförande

Region Goiiar,*;
Reception Visbort

Redovisning av 2018 års partistöd från Region Gotland
Vänsterpartiet Gotland, orgnr 834001-0050
[Sign:..

2019

"° 3 " 2 2

Partistöd kvar från tidigare år: 266 209
Mottagit 2018: 675 054
Överfört till 2019: O

Så här har partistödet använts 2018:
Verksamheter
Löner, sociala avgifter och annat anställning

Delsumma

Summa
340 641:00

Lokalkostnader

142 363:00

Marknadsföring
Innehåller främst valrörelse 2018 i form av annonser, tidningar med mera.

366 978:00

Deltagande i utbildning och konferenser

38 325:00

Material, IT, kontorsmtrl. m.m.

48 083:00

Köpta tjänster

0:00

Del av partistöd som överförts till andra delar av
partiorganisationen.

0:00

Övrigt
Prenumerationer, porto

4 873:00

Summa

941263:00

Under år 2018 har Vänsterpartiet Gotland fått 81178 kronor inbetalda i gåva från våra
regionråd Saga Carlgren och Brittis Benzler.

Visby 2018-03-21

9cJU^
Peter Barnard, ordförande

Jörgen Benzler, kassör

Granskning av redovisning av partistödet för 2018
Jag har, på uppdrag av Vänsterpartiet Gotland, granskat den redovisning Vänsterpartiet Gotland fyllt i
och kommer att lämna in till Region Gotland och som avser partiets användning av 2018 års
kommunala partistöd från Region Gotland.
Denna granskning visar att redovisningen är korrekt ifylld utifrån det bokslut som gjorts för år 2018
och som jag tidigare granskat i min roll som revisor för Vänsterpartiet Gotland.
Visby 201 9-03-1 8

Thomas Gustafson

Änr

Region

Gotland

2019 -05- 07

Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotlan d
Se anvisningar på baksidan
Org.nr
834000-1414

Parti
Socialdemokraterna Gotland

REGION GOTLAND

Datum
2019-05-06

Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar från tidigare år
0 kr

Mottaget partistöd
1 646 161 kr

Överfört partistöd
0 kr

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.

Summa

Verksamheter
Löner och ersättningar till anställd personal

1 343 436 kr

Lokalkostnader

149 086 kr

Marknadsföring

153 639 kr

okr

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

Material

okr

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits

okr

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits

okr

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras

okr

LeifDahlby
Ekonomiansvarig

/
'

Ulla Pettersson /
Ordförande

Redovisningen, tillsammans med signerat granskningsintyg, lämnas in i original till Region Gotland,
regionstyrelsens registrator, senast den 30 juni året efter verksamhetsåret.
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Region

Gotland
Redovisning av hur partistöd har använts och fördelats
Regionfullmäktige i Region Gotland har beslutat att partistöd ska ges till politiska partier som är
representerade i Regionfullmäktige, beslut 2014-11-28, § 57.
Grunden för ett kommunalt partistöd finns i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen som säger att
partistöd får ges för att stärka partiets ställning iden kommunala demokratin. Kommentar från
Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): "Lagstiftningen är utformad så att det
ålägger en kommun som avser att lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets
användning. Om några krav på redovisning inte ställs, eller om kraven utformas på ett sätt som
strider mot bestämmelserna i kommunallagen innebär det att partistödet inte är kompetensenligt.
Fullmäktige får - under vissa förutsättningar - besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 2 kap.
11 § tredje stycket kommunallagen."

Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts ska lämnas
Enligt punkt 6 i fullmäktiges beslut ska respektive parti årligen senast den sista juni lämna in en
skriftlig redovisning till Region Gotland som visar att partistödet föregående år har använts för det
ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen, dvs. att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
En korrekt ifylld framsida av denna blankett motsvarar den skriftliga redovisning som anges i punkt 6.

Till redovisningen ska ett bifogas ett underskrivet granskningsintyg
Mottagaren (resp. parti) utser själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en
rättvis bild av hur partiet har använt partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person
som partiet själv utser

Närmare om innehållet i redovisningen
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media möjlighet att
ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning. Den närmare
utformningen av redovisningen är inte lagreglerad, l propositionen finns följande vägledande
uttalande:
"Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av
hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl. a. att redovisningen bör omfatta allt det
partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt
sparats från tidigare år. Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att redovisa användningen av
partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna redovisningsbestämmelserna ska
tillämpas."
Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken
mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen
samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits, se prop. 2013/14:5, sid 78-80.

2019-05-06

Granskningsintyg
Härmed intygas att Socialdemokraterna Gotland har givit en rättvis bild
av hur partiet använt partistödet från Region Gotland under år 2018.

Intygas av

Lilian Virgir
Särskild granskare
Socialdemokraterna Gotland

Region
Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
Se anvisningar på baksidan

Parti: Moderata Samlingspartiet, Gotland

Org.nr: 834000-1596

Datum: 190520

'edan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar från tidigare år

Mottaget partistöd:

Överfört partistöd:

1.095.242

r

0,-

edan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Verksamheter

Summa

o

Löner och ersättningar till anställd personal
Lokalkostnader

173.018

Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)
Annonser
Trycksaker
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)
Kurser o konferenser
Resekostnader

/ ^ J2. - J?> &é

W.OYV

fY.3/3
21 33é>

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp)
Kontorsmatr,telefon,porto
Revision
IT-kostnader
Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits
Del av ombudsmannakostnader

</£- 036?
2, k ö> 2 /
•2>é>. f?S /

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits
Administrativa kostnader, medlemssystem, fakturering mm

•*•"

Övrigdutgifter som inte går^att hänföra till något av ovanstående, specificeras
Kostnader i samband med valet -18

f

S

Ekonojmiansvarig/Kassör

—^

Ordförande

/

Granskningsintyg
Moderata samlingspartiet, Gotland. Org.nr: 834000-1596

Härmed intygar jag, utifrån ekonomisk redovisning, att partiet använt det lokala
partistödet för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Min
bedömning, efter att ha hjälpt partiet med bokföring under en period efter att
ombudsmannen fått sin anställning avslutad, är att de siffror som redovisas är med
sanningen överensstämmande.
Anledningen till att totalsiffran för partiets verksamhet under 2018 är högre än
partistödet som betalats ut för året är aktiviteter i samband med valrörelsen, till vilken
man sparat medel från partistödet under tidigare år.

Intygas av: Meishuan Wong

Underskrift.....:.....

Ort och datum.

C

0

660^1102

2019

Region

Gotland
Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
Se anvisningar på baksidan
Ore.nr

Parti

atum

Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar frän tidigare år

Mottaget partistöd

överfört partistöd

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Verksamheter

Summa

Löner och ersättningar till anställd personal

O

Lokalkostnader
Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)
% Y^tOirS
$ ^O® U,r
felrn&dgL
le
Q~?Ö~zf3- ^ kr

(JvrfjOL ÖA^ewr

a^?&icr

-p TQ,

1 7-<F-4

t f t{£R.j7<stl<i*r

iD&^gK

k<~ l&feLW.S"

T &- 3 ^ ler"

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)
vL£?-n_Ä-t-#ss
™™"

1)0 (pt^^U**
F r

°

/rT-^TTiA/^^-rn^
-cU^AW^nK

l"3~?%3. \<jr

£,6^4?

r^|^

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp) '

Vj^wWr Ynéxk^öt) SL^ ^"^ ^-r

WsnrATvuivC jLtdi&n

&H fi (\ (c T

OTTT^ f" i/ictr&f

«3o i^ /c^

XbWf

1

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits

0
Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits

0

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras
^XX-rvR^-YA 1 föc<f

Ekonomiansvarig/Kassör

$00

Ordförande

Redovisningen, tillsammans med signerat granskningsintyg, lämnas in i original till Region Gotland,
regionstyrelsens registrator, senast den 30 juni året efter verksamhetsåret.

Region

Gotland
Redovisning av hur partistöd har använts och fördelats
Regionfullmäktige i Region Gotland har beslutat att partistöd ska ges till politiska partier som är
representerade i Regionfullmäktige, beslut 2014-11-28, § 57.
Grunden för ett kommunalt partistöd finns i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen som säger att
partistöd får ges för att stärka partiets ställning iden kommunala demokratin. Kommentar från
Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): "Lagstiftningen är utformad så att det
ålägger en kommun som avser att lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets
användning. Om några krav på redovisning inte ställs, eller om kraven utformas på ett sätt som
strider mot bestämmelserna i kommunallagen innebär det att partistödet inte är kompetensenligt.
Fullmäktige får - under vissa förutsättningar - besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 2 kap.
11 § tredje stycket kommunallagen."

Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts ska lämnas
Enligt punkt 6 i fullmäktiges beslut ska respektive parti årligen senast den sista juni lämna in en
skriftlig redovisning till Region Gotland som visar att partistödet föregående år har använts för det
ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen, dvs. att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
En korrekt ifylld framsida av denna blankett motsvarar den skriftliga redovisning som anges i punkt 6.

Till redovisningen ska ett bifogas ett underskrivet granskningsintyg
Mottagaren (resp. parti) utser själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en
rättvis bild av hur partiet har använt partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person
som partiet själv utser

Närmare om innehållet i redovisningen
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media möjlighet att
ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning. Den närmare
utformningen av redovisningen är inte lagreglerad, l propositionen finns följande vägledande
uttalande:
"Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av
hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det
partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuell
sparats från tidigare år. Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att redovisa användningen av
partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna redovisningsbestämmelserna ska
tillämpas."
Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken
mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen
samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits, se prop. 2013/14:5, sid 78-80.

Granskningsintyg Feministiskt Initiativ Gotland
Härmed intygas att Feministiskt Initiativ Gotland har redovisat en rättvis bild
av hur partiet har använt partistödet år 2018.

Intygas av

Namnförtydligande.

Datum.

Ort.

Region

Gotland
Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
Parti
Liberalerna Gotland

Se anvisningar på baksidan
Org.nr
834000-0770

Datum
2019-05-27

Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar från tidigare år
305898:79

Mottaget partistöd
475 459:00

Överfört partistöd till 2019

107957

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Verksamheter

Summa

Löner och ersättningar till anställd personal
Ombudsmannakonsult
Kostnad arbetsgivarorganisation
Lokalkostnader

207 654
19188
2 2OO
69 646

Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)
Annonsering
Kläder reklam
Reklam trycksaker
Marknader arrangemang
Almedalen
Give aways (godis, frukt)
Medlemsavgift organisationer

211 1O7
5651
63852

4545
950

5771

500

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)
Konferenskostnad
Möteskostnader fastlandet
Möteskostnader Gotland
Logikostnader möten
Reskostnader
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp)
Programvara, web
Telefoni, internet, e-post
Redovisningstjänster
Böcker. Tidskrifter
Uppvaktning, presenter
Bankkostnader
Porto frakt
Kontorsmaterial
Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits
Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits
Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras
Förtäring möten
Övriga kostnader

Bror Lindahl Ekonomiansvarig/Kassör

'anWallner Ordförande

1744
13442
104

11209
7274

1930
2 892
21465
1307
931
1065
1148

2244
O

O

12868
205

Region

Gotland

Redovisningen, tillsammans med signerat granskningsintyg, lämnas in i original till Region Gotland,
regionstyrelsens registrator, senast den 30 juni året efter verksamhetsåret.

Redovisning av hur partistöd har använts och fördelats
Regionfullmäktige i Region Gotland har beslutat att partistöd ska ges till politiska partier som är
representerade i Regionfullmäktige, beslut 2014-11-28, § 57.
Grunden för ett kommunalt partistöd finns i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen som säger att
partistöd får ges för att stärka partiets ställning iden kommunala demokratin. Kommentar från
Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): "Lagstiftningen är utformad så att det
ålägger en kommun som avser att lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets
användning. Om några krav på redovisning inte ställs, eller om kraven utformas på ett sätt som
strider mot bestämmelserna i kommunallagen innebär det att partistödet inte är kompetensenligt
Fullmäktige får-under vissa förutsättningar - besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 2 kap.
11 § tredje stycket kommunallagen."

Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts ska lämnas
Enligt punkt 6 i fullmäktiges beslut ska respektive parti årligen senast den sista juni lämna in en
skriftlig redovisning till Region Gotland som visar att partistödet föregående år har använts för det
ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen, dvs. att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
En korrekt ifylld framsida av denna blankett motsvarar den skriftliga redovisning som anges i punkt 6.

Till redovisningen ska ett bifogas ett underskrivet granskningsintyg
Mottagaren (resp. parti) utser själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en
rättvis bild av hur partiet har använt partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person
som partiet själv utser

Närmare om innehållet i redovisningen
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media möjlighet att
ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning. Den närmare
utformningen av redovisningen är inte lagreglerad, l propositionen finns följande vägledande
uttalande:
"Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av
hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det
partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt
sparats från tidigare år. Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att redovisa användningen av
partistöd som har mottagits f or tid f öre det att de föreslag na redovisningsbestämmelserna ska
tillämpas."
Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken

Region

Gotland
mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen
samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits, se prop. 2013/14:5, sid 78-80.

LLiberalerna
Visby 2019-06-16

Granskningsutlåtande Liberalerna Gotlands partistöd för 2018

Undertecknad har granskat redovisningen för Liberalerna Gotlands partistöd
för 2018.
Jag finner att redovisningen överensstämmer med bokföringen och tillstyrker
att redovisningen lämnas till Region Gotland.

Visby 2019-06-16

Lars Ahlner, utsedd granskare

Liberalerna Gotland
Regementsgatan 2
62150 VISBY

Organisationsnummer 834000-0770
Bankgiro 852-6261
gotland@liberalerna.se

Telefon
Ombudsman 0708-8917 56
Telefonsvarare 0498-48 27 60

iUW

Region

Gotland
Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
Parti

Se anvisningar pä baksidan
Org.nr
/
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Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar från tidigare år

O

Mottaget partistöd

överfört partistöd

/-/6r. /# 2

^7

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Verksamheter

Summa

Löner och ersättningar till anställd personal

¥60. 033

Lokalkostnader

^«T3^

Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)
/fW-^^o /^/^~,A/ 6*0.0"?

£$O Öi^
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)

/f^- <^4 frtf.tcn^tot&Y

(2Q 0ö ^
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp)

f fyy /) -5 w
Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras^/

jÄj^/jcr *~i«yiöLt-T /<?c?y9

{^^/tM^-^^
konomiansvarig/Kassör

ytt^-^^^-

-~ **~

,_ .. , ^

/&.&(&

#9 W

^%jL^4^
rande

Redovisningen, tillsammans med signerat granskningsintyg, lämnas in i original till Region Gotland,
regionstyrelsens registrator, senast den 30 juni året efter verksamhetsåret.
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Region

Gotland
Redovisning av hur partistöd har använts och fördelats
Regionfullmäktige i Region Gotland har beslutat att partistöd ska ges till politiska partier som är
representerade i Regionfullmäktige, beslut 2014-11-28, § 57.
Grunden för ett kommunalt partistöd finns i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen som säger att
partistöd får ges för att stärka partiets ställning iden kommunala demokratin. Kommentar från
Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): "Lagstiftningen är utformad så att det
ålägger en kommun som avser att lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets
användning. Om några krav på redovisning inte ställs, eller om kraven utformas på ett sätt som
strider mot bestämmelserna i kommunallagen innebär det att partistödet inte är kompetensenligt.
Fullmäktige får-under vissa förutsättningar-besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 2 kap.
11 § tredje stycket kommunallagen."

Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts ska lämnas
Enligt punkt 6 i fullmäktiges beslut ska respektive parti årligen senast den sista juni lämna in en
skriftlig redovisning till Region Gotland som visar att partistödet föregående år har använts för det
ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen, dvs. att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
En korrekt ifylld framsida av denna blankett motsvarar den skriftliga redovisning som anges i punkt 6.

Till redovisningen ska ett bifogas ett underskrivet granskningsintyg
Mottagaren (resp. parti) utser själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en
rättvis bild av hur partiet har använt partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person
som partiet själv utser

Närmare om innehållet i redovisningen
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media möjlighet att
ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning. Den närmare
utformningen av redovisningen är inte lagreglerad, l propositionen finns följande vägledande
uttalande:
"Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av
hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det
partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt
sparats f rån tidigare år. Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att redovisa användningen av
partistöd som har mottagits f or tid före det att de föreslagna redovisningsbestämmelserna ska
tillämpas."
Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken
mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen
samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits, se prop. 2013/14:5, sid 78-80.

Stenkumla 2019-06-17

Härmed intygas att jag Bengt Hallgren, vald revisor i Gotlands Distrikt av
Centerpartiet,
granskat partiets räkenskaper och förvaltning för 2018, samt partiets
redovisning av 2018 års
partistöd från Region Gotland.

L

Bengt Hallgren
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Region

vr Gotland

REGION GOTLAND

Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
Se anvisnin. ar • å baksidan
Org.nr

Parti

Miljöpartiet de Gröna på Gotland

Datum

2014-06-12.

834001-2916

Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar från tidigare år

608 362 kr

Mottaget partistöd

750 918 kr

Överfört partistöd

0 kr

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Summa

Verksamheter
Löner och ersättningar till anställd personal

178 500 kr

Lokalkostnader

107 545 kr

Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)
Annonser: 209208 kr
Trycksaker: 2793 kr

212 001 kr
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)
Kost & logi: 14652 kr
Deltagaravgifter: 9300 kr

23 952 kr
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp)
Kontorsmateriel: 5134 kr
Förbrukningsinventarier: 18500 kr
Förbrukningsmateriel: 87344 kr
IT-tjänster: 1886 kr

112 864 kr

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits

0 kr
Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits
Adminavgifter för administration och löpande kostnader för medlemsregister,
mailsystem och mailadresser, hemsida, IT-stöd etc: 21 486 kr

21 486 kr
Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras
Förtäring möten: 51312 kr, Mobiltelefoni: 5325 kr, Porto: 2454 kr, Företagsförsäkringar: 901 kr, Konsultarvoden: 39163 kr,
Serviceavgifter till branschorganisationer: 4528 kr, Bankkostnader: 900 kr, Övriga externa tjänster: 25150 kr, Tidskrifter och
facklitteratur: 7384 kr, Övriga externa kostnader (exkl. adminavgifter): 9841 kr, Lämnade gåvor vid avtackning: 5457 kr

J Am

N u2se

Ekonomiansvarig/Kassör

1

52 41 5 kr

Region Gotland
Receptlon Visborg
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Region

Gotland

Slån:..

Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
Se anvisningar på baksidan
Sverigedemokraterna Gotland
Org.nr 802462-0448
Datum 2019-06-04
Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar från tidigare år

Mottaget partistöd

161667:-

Överfört partistöd

406594:-

59493:-

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Verksamheter

Summa

Löner och ersättningar till anställd personal

o

Lokalkostnader

o

Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)
Annonsering
Trycksaker o direktreklam
Övrig Reklam

140 550:100 930:100 529:-

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)
Resekostnad o Boende
Utbildningar o transport

26973:-

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp)
Förbrukningsm.
Kontorsm och trycksaker

3 174:-

29 154:-

3081:-

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits.
En viss del av partistödet går enligt våra stadgar till en gemensam valfond. Denna valfond kommer oss
till stor nytta i samband med valår och kampanjer. Vi får broschyrer,reklam affisher upptryckta, besök
och stöd av partiföreträdare, hjälp med utskick och utbildningar mm till ett större värde.

89 149:-

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras
Tidningar o Tidskrifter
Övriga kostnadde

10836:4 392:'*'

Sl£=
Kent Andersson
Ekonomiansvarig/Kassör

.:1/^SHI

Lars Engelbrektsson
Ordförande

Särskild granskning i samband med redovisning av partistöd för SD Gotland

Granskning har genomförts i samband med genomgång av siffror till Region
Gotlands årliga krav på redovisning av utbetalt partistöd.

Partistödets användning enligt "Redovisning av föregående års partistöd från
Region Gotland" överensstämmer med bokslutet.

Visby den 4 juni 2019

Peter Vestberg
Av partiet utvald kontrollant.

Granskning av Miljöpartiet de Gröna på Gotlands räkenskaper för år 2018
Vi, av årsmötets utsedda revisorer, har gått igenom räkenskaperna och redovisningen av partistödet
för Miljöpartiet de Gröna på Gotland för år 2018.
Vi anser att redovisningen som lämnats av partiet är korrekt och fullständig. Vi har därför inget att
invända mot redovisningen.

Visby, 2019-06-19

Matias Swartling

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-09-23

Handlingar till

Ärende 30

Resterande årsredovisningar och
revisionsberättelser för bolagen 2018;
anmälan - resterande
Innehåll
Årsredovisningar och revisionsberättelser för:
 Gotlands energi AB
 Gotlands elförsäljning AB
 Gotlands elnät AB
 Gotland filmfond AB
 Gotland Grönt Centrum
 Almi företagspartner Gotland AB
 Visby centrum AB
Ordförande föreslår att årsredovisningarna läggs till handlingarna

Årsredovisningar med revisionsberättelser och stämmoprotokoll
finns att läsa på Region Gotlands hemsida för fullmäktige.
Kan även fås som kopierade exemplar genom fullmäktiges kansli.
Kontakta Per Lundin tel. 0498-26 93 55 eller via
e-post per.lundin@gotland.se

Årsredovisning
för

Visby Centrum AB
556571-3079

Räkenskapsåret

2018

Visby Centrum AB
Org.nr 556571-3079

1 (6)

Styrelsen för Visby Centrum AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Visby Centrum har tillsammans med sina ägare det gemensamma i att jobba för ett levande världsarv och
en stadskärna där kultur, näringsliv och samhälle kan blomstra.
Genom att jobba med aktiviteter och marknadsföring av staden samt delta i utveckling av stadskärnan
tillsammans med Region Gotland skapar vi förutsättningar för Visby centrums medlemsföretag att
utveckla sina respektive intressen.
Företaget har sitt säte i Gotlands län.

Flerårsöversikt (Tkr)

2018
2 434
460
3 650
21,0

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2017
1 913
14
3 548
9,8

2016
2 071
-362
4 604
7,1

2015
1 710
300
5 578
12,2

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

kapital

fond

resultat

resultat

200 000

20 000

106 491

13 459

339 950

13 459

-13 459
412 787
412 787

0
412 787
752 737

200 000

20 000

119 950

Totalt

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst
disponeras så att
i ny räkning överföres

119 950
412 787
532 737
532 737
532 737

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Visby Centrum AB
Org.nr 556571-3079
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2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

2 433 975
765 099
3 199 074

1 913 459
716 408
2 629 867

-2 077 132
-678 214
-2 755 346
443 728

-1 758 212
-857 348
-2 615 560
14 307

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-509
-509
443 219

-848
-848
13 459

Resultat före skatt

443 219

13 459

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

-30 432
412 787

0
13 459

Resultaträkning

Not

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

1

Visby Centrum AB
Org.nr 556571-3079
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2018-12-31

2017-12-31

0
0

0
0

0

0

289 258
138 130
63 429
490 817

399 913
83 446
122 850
606 209

Kassa och bank
Kassa och bank
Redovisningsmedel
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 151 823
2 011 663
3 163 486
3 654 303

1 418 926
1 522 678
2 941 604
3 547 813

SUMMA TILLGÅNGAR

3 654 303

3 547 813

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

2

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Visby Centrum AB
Org.nr 556571-3079

4 (6)

2018-12-31

2017-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital

200 000
20 000
220 000

200 000
20 000
220 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

119 950
412 787
532 737
752 737

106 491
13 459
119 950
339 950

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

498 884
281 582
9 039
1 899 098
212 963
2 901 566

1 421 522
444 496
2 436
1 159 696
179 713
3 207 863

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 654 303

3 547 813

Balansräkning

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Visby Centrum AB
Org.nr 556571-3079
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Noter
Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 1 Medelantalet anställda
Medelantalet anställda

2018

2017

1

2

2018-12-31

2017-12-31

899 562

1 162 457
-262 895
-899 562
0

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Erhållna bidrag
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-899 562
0

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0
0

-262 895
262 895
0

Utgående redovisat värde

0

0

Visby Centrum AB
Org.nr 556571-3079
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Visby

Oskar Lindehejd
Ordförande

Ingela Adman Nisser

Linda Mattsson

Lars Thomsson

Joakim Johansson

Nancy Yussef

Anja Smittsarve

Johanna Dahlbom

Filip Reinhag

Annika Gustafsson Nyberg

Jenny Westfält

Johan Olof Åberg

Min revisionsberättelse har lämnats

Jesper Wikman
Auktoriserad revisor

Årsredovisning
för

Visby Centrum AB
556571-3079

Räkenskapsåret

2018

Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i Visby Centrum AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i
årsredovisningen har fastställts på årsstämma . Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till
resultatdisposition.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med
originalen.
Visby

Oskar Lindehejd

Regeringsbeslut

4

Regeringen
2019-06-27
M2019/00874/Me

Miljödepartementet

Gotlands kommun
621 81 Visby

Förbehåll om tillåtlighetsprövning av vindkraftsanläggning vid
Forsviden, Gotlands kommun

Regeringens beslut

Regeringen vidtar inga åtgärder med anledning av begäran från Gotlands
kommun om att regeringen ska förbehålla sig tillåtlighetsprövningen av
Forsviden Vind AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av en
vindkraftsanläggning vid Forsviden på norra Gotland.
Ärendet

Forsviden Vind AB har ansökt om tillstånd för uppförande och drift av 17
vindkraftverk motsvarande en sammanlagd effekt på ca 260 miljoner kWh
vid Forsviden på norra Gotland.
Miljöprövningsdelegationen (MPD) inom Länsstyrelsen i Stockholms län har
den 19 juni 2018 lämnat tillstånd enligt miljöbalken till elva av sjutton vindkraftverk. MPD:s beslut är överklagat till mark- och miljödomstolen av
bolaget, Gotlands Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen
Gotland samt vissa enskilda närboende. Gotlands kommun har i en skrivelse
till Regeringskansliet den 5 april 2019 begärt att regeringen ska förbehålla sig
tillåtlighetsprövningen av verksamheten enligt 17 kap. miljöbalken.
Skälen för regeringens beslut

Enligt 17 kap. 4 a § miljöbalken ska regeringen på kommunfullmäktiges begäran, om ett förbehåll är möjligt enligt 3 § och det inte finns särskilda skäl
för att avstå från prövningen, förbehålla sig att pröva tillåtligheten av vissa
gruppstationer för vindkraft. Regeringen anser att det saknas anledning att

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 6
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

förbehålla sig prövningen av verksamhetens tillåtlighet. Begäran från
Gotlands kommun föranleder därför inga åtgärder från regeringens sida.
På regeringens vägnar

Isabella Lövin

Cecilie Windspo

Kopia till
Infrastrukturdepartementet, I/E/STM
Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Forsviden Vind AB
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Gotlands Ornitologiska Förening
Naturskyddsföreningen Gotland
Närboende genom ombud Richard Bernström
Per Hallström och Susanne Hallström
Helena Pettersson
2 (2)

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 128

Tillåtlighetsprövning av vindbruk vid
Forsviden, norra Gotland

RS 2019/99

Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotland begär att regeringen förbehåller sig tillåtlighetsprövning av
Forsvidens vindkraftspark.

Jäv
Jäv anmäldes av Björn Dahlström (C).

Ledamoten tillika regionrådet Eva Ahlin (C) har i skrivelse väckt ärende med förslag
om att hos regeringen begära en tillåtlighetsprövning av Forsvidens vindkraftspark.
Av 17 kap. 4 a § 7. miljöbalken (MB) framgår att på kommunfullmäktiges begäran
ska regeringen förbehålla sig tillåtlighetsprövningen av anläggningar för vindkraft
som är tillståndspliktiga enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
9 kap. 6 § MB, om ett sådant förbehåll är möjligt enligt 17 kap. 3 § MB och det inte
finns särskilda skäl för att avstå från prövningen.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till regionfullmäktige föreslagit att Region Gotland
begär att regeringen förbehåller sig tillåtlighetsprövning av Forsvidens vindkraftspark.
Regionstyrelsen har givit regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag
till arbetsutskottets sammanträde den 12 mars.
Till arbetsutskottets sammanträde den 12 mars hade regionstyrelseförvaltningen tagit
fram en kompletterande promemoria.
Arbetsutskottet gav regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att direkt till regionfullmäktiges sammanträde den 25 mars ta fram underlag och skrivelse till regeringen.
Till regionfullmäktiges sammanträde föreligger ytterligare handlingar samt nytt
framtaget förslag till skrivelse till regeringen.
Regionstyrelseförvaltningen har, i reviderad tjänsteskrivelse 19 mars, redogjort för
ärendet enligt följande:
Region Gotland (Gotlands kommun) vänder sig med stöd av 17 kap. 4 a § miljöbalken till Regeringen med begäran att regeringen förbehåller sig tillåtlighetsprövningen av Forsviden Vind AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift
av anläggning för vindkraft.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 128 forts
RS 2019/99

Region Gotland motiverar detta med att hos oss väcker detta ärende även frågor av
principiell natur: Var ska den kraftproduktionen lokaliseras som ska förse Gotland
med framtida behov av förnybar el? Hur ska Region Gotland hantera energifrågor
inom sitt planeringsansvar i kommande översiktsplan, när riksintresse för vindbruk
på Gotland, till synes alltid får stå tillbaka för andra intressen, även i de områden där
översiktsplanen anger att andra bevarande- och exploateringsintressen inom dessa
områden inte alltid kan prioriteras?
Av alla projekt som testats för utbyggnad i riksintresseområden för vindkraft på
Gotland finns dock bara Forsviden kvar som ensamt projekt vilket kan komma att
öka produktionen av vindkraftsel på Gotland i närtid. För ett hållbart, säkert och
tryggt framtida energisystem på Gotland bedömer vi det nödvändigt att hitta olika
vägar till samexistens mellan örnar och vindkraft på Gotland. Ett steg i den
riktningen vore att låta vindkraften äga företräde på några av de platser som pekats ut
som lämpliga för vindkraft ur flera aspekter.
Därför instämmer Region Gotland i vad Forsviden Vind AB anfört i målet och
tillstyrker bifall till tillåtligheten av bolaget tillämnade anläggning.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Eva Ahlin (C), Tomas Pettersson (Fi), Lars Thomsson (C),
Isabel Enström (MP), Hanna Westerén (S), Jörgen Benzler (V), Jan Svensson (V)
och Per Edman (V).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-06, 2019-03-06
Regionstyrelsen 2019-02-28, § 60
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-19
Skrivelse till Regeringen
Skickas till
Miljö- och energidepartementet
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Ärende RS 2019/99
25 mars 2019

Regionstyrelsen

Regeringen, miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Tillåtlighetsprövning av vindbruk vid Forsviden, norra
Gotland
Region Gotland (Gotlands kommun) får med stöd av 17 kap. 4 a § miljöbalken
härmed begära att regeringen förbehåller sig tillåtlighetsprövningen av
Forsviden Vind AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av
anläggning för vindkraft inom fastigheterna Othem Norrbys 1:43, Othem
Stenstugu 1:57, Tingstäde Austris 1:15 samt Tingstäde Rosarve 1:11, 1:20 och
2:1 i Gotlands kommun.
Forsviden Vind AB:s ansökan handläggs för närvarande av Mark- och
miljödomstolen vid Nacka tingsrätt under mål nr M 4376-18.
Byggnadsnämnden i Region Gotland yttrade sig 2016 över ansökan för vindkraftsutbyggnad i detta område och angav att ansökan ansågs vara förenlig med
översiktsplanen. Då ingick även fastigheterna Hangvar Gullauser 1:9, Lärbro
Uppegårds 1:8, Lärbro Västninge 1:5 och 1:12, Othem Norrbys 3:1 och 1:46
men området har naggats i kanten under prövotidens gång, vilket varit ett
vanligt utfall när föreslagna vindkraftsparker prövats, men också ett avsteg från
översiktsplanens intentioner om få men tillräckligt stora och samlade områden
för vindbruk på Gotland. Intentionerna är att samla vindbruket i därför
utpekade områden, minimera behovet av luftledningar samt få ekonomiskt
bärkraftiga och landskapsmässigt tilltalande parker.
Region Gotland vänder sig nu till Regeringen med anledning av att hos oss
väcker detta ärende även frågor av principiell natur: Var ska kraftproduktionen
lokaliseras som ska förse Gotland med framtida behov av förnybar el? Hur ska
Region Gotland hantera energifrågor inom sitt planeringsansvar i kommande
översiktsplan, när riksintresse för vindbruk på Gotland, till synes alltid får stå
tillbaka för andra intressen, även i de områden där översiktsplanen anger att
andra bevarande- och exploateringsintressen inom dessa områden inte alltid
kan prioriteras.
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Översiktsplanen för Gotland från 2008 innehåller en fördjupning om
vindkraft, med ett för sin tid mycket väl förankrat förslag om var på Gotland
vindkraften skulle kunna få tillåtelse att utvecklas, i förhållande till andra
intressen https://www.gotland.se/50628
Planeringsmålet var då att kunna bygga ut gotländsk vindkraft till en årlig
produktion i storleksordningen 2,5 TWh el på land och till havs.
Möjligheterna att nå planeringsmålet har sedan dess dels försvårats avsevärt av
ändrade planeringsförutsättningar: främst ifråga om risken för otillåten
påverkan på populationerna av havs- och kungsörn på Gotland och genom
inställda planer på att ansluta elnätet på Gotland till det svenska stamnätet.
Samtidigt har planeringsmålet aktualiseras som ett framtida identifierat behov
av årlig eltillförsel på Gotland; dels av den färdplan till fossilfrihet som
cementindustrin lämnat inom Regeringens initiativ ” Fossilfritt Sverige” och
dels i den färdplan som är under utveckling med anledning av Regeringens
beslut, 2018-05-31, M2018/0164/Ee: Uppdrag till Statens energimyndighet att
möjliggöra att Gotland blir en pilot för ett hållbart energisystem.
Med anledning av det senare uppdraget har också Vattenfall genomfört en
förstudie om olika lösningar, inklusive energilager, för att öka kapaciteten för
nyansluten kraftproduktion på Gotland.
Av alla projekt som testats för utbyggnad i riksintresseområden för vindkraft
på Gotland finns dock bara Forsviden kvar som ensamt projekt vilket kan
komma att öka produktionen av vindkraftsel på Gotland i närtid. Detta
tillskrivs bland annat att örnfrågan i prövning enligt artskyddsförordningen, för
respektive område i regel inte utretts och beskrivits på populationsnivå, utan på
detaljnivå, med hänsyn till redovisade örnbon inom området eller i dess närhet.
Havsörn har sedan etablering i början av 1990-talet, under samma tid som
vindkraften utvecklats på ön, haft en lyckosam utveckling på Gotland med 40talet kända boplatser och utbyte med populationer såväl på fastlandet som i
Estland. På Gotland har populationen av kungsörn kring 30-talet lyckade
häckningar per år och Gotland har därmed landets tätaste population. Hittills
har således örnbestånd och vindkraft kunnat växa och utvecklas samtidigt på
Gotland.
För en hållbart, säkert och tryggt framtida energisystem på Gotland bedömer vi
det nödvändigt att hitta olika vägar till samexistens mellan örnar och vindkraft
utan att komma i ständig konflikt med övergripande fridlysningsbestämmelser
på Gotland. Ett steg i den riktningen vore att låta vindkraften äga företräde på
några av de platser som pekats ut som lämpliga för vindkraft ur flera aspekter.
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Därför instämmer Region Gotland i vad Forsviden Vind AB anfört i målet och
tillstyrker bifall till tillåtligheten av bolaget tillämnade anläggning.
Region Gotland

Eva Nypelius
ordförande

Peter Lindvall
regiondirektör

Bilaga
Regionfullmäktiges beslut den 25 mars 2019, § 128
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Av kommunallagen framgår att styrelser och nämnder ska ha kontroll över sin verksamhet. Detta innebär att styrelser och
nämnder själva ansvarar för att ha ändamålsenlig styrning och säkra rutiner. Intern kontroll är ett ledningsverktyg med
betydelse för tjänstemannaledning och styrelsen. Kontrollsystem ska säkerställa att beslut fattas på ett korrekt underlag. De
ska också skydda mot medvetna eller omedvetna fel när det gäller hanteringen av regionens tillgångar.
En av revisorernas uppgifter enligt kommunallagen 9 kap 9 § är att ”utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den
kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig”.
Revisorerna har mot bakgrund av genomförd risk och väsentlighetsanalys inför revisionsåret 2018 beslutat om en granskning
avseende den interna kontrollen i redovisning och administrativa system och rutiner för att bedöma tillförlitligheten och
säkerheten i ett antal rutiner.
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1 Inledning
1.2 Revisionsfråga och kontrollmål
Är regionstyrelsens interna kontroll avseende utvalda redovisningsrutiner tillfredsställande?
De rutiner som kommer omfattas är följande:
•

Löpande bokföring

•

Driftkostnader/Investeringsutgifter

•

Kundfakturering (väsentliga flöden)

Uppföljning görs även avseende redovisningsområden där revisonen tidigare identifierat brister:
•

Resor och representation (granskning genomförd 2016)

•

Löneutbetalning (granskning genomförd 2017)
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1 Inledning
1.3 Revisionskriterier
Revisionskriterier utgörs av kommunal redovisningslag inklusive övrig normgivning i form av rekommendationer från RKR
(Rådet för kommunal redovisning) samt interna styrande och stödjande dokument.

1.4 Avgränsning och metod
Granskningsobjekt är regionstyrelsen och avgränsning sker utifrån revisionsfråga och formulerade kontrollmål.
Granskningen har genomförts genom intervjuer med ansvariga handläggare för kartläggning av rutiner, dokumentgranskning
och stickprovsmässig verifiering för att kontrollera följsamhet till rutiner.
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2 Granskningsresultat
2.1 Löpande bokföring
Styrande dokument
•

Kodplan med tillhörande anvisningar, intranätet

•

Riktlinjer för attest (RF 2015-03-02, § 116)

Verifiering
•

Test efter avbrott i manuella bokföringsordrar – 181 potentiella avbrott → följt upp 10 st. För 8 av 10 saknas förklaring
till avbrottet i verifikationsnummerserien. Regionen har haft dialog med systemleverantören Visma som uppger att hopp
i ver.nr kan ske pga tillfällig störning mellan web- och databaserver.

•

Kontroll av rörelseriktighet → verifierat 16 stycken manuella bokföringsordrar. Samtliga bedöms vara rörelseriktiga.
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2 Granskningsresultat
2.1.1 Bedömning
Granskning av rörelseriktighet har gjorts utan anmärkning. Granskning avseende om verifikationsnummerserien är obruten
har gjorts med viss anmärkning. Vår uppfattning är att det är bristfälligt att det, i enlighet med bekräftelse från
systemleverantören, kan uppkomma avbrott i systemet. Genomförd granskning har dock inte gett upphov till misstankar om
oegentligheter utan det är vår uppfattning att avbrotten uppkommer till följd av systemfel. Vidare har vi i anslutning till
bokslutet 2018 analytiskt granskat resultat- och balansräkning samt substansgranskat väsentliga förändringar jämfört med fg
år. Förklaringar har erhållits för samtliga förändringar som avviker från förväntan. Inga avvikelser har i övrigt identifierats i
granskningen.

Regionen är medvetna om systembristen och har varit i kontakt med systemleverantören i syfte att få till en förändring. Då vi
bedömer att identifierade avvikelser avser omständigheter utanför regionens kontroll, bedömer vi att kontrollmålet är
uppfyllt.
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2 Granskningsresultat
2.2 Driftskostnader/investeringsutgifter

Styrdokument

•

Riktlinjer för redovisning av investeringar (RS, 2016-06-16)

•

Riktlinjer för komponentredovisning (RS, 2017-02-23)

•

Avskrivningstider (utdrag från mall komponentindelning)

Verifiering
•

PwC

Kontroll av klassificering mellan drift/investering stickprovsgranskat 16 fakturor med avseende på aktiverbarhet
(klassificering) och hänföring till rätt investeringsprojekt (för investeringsutgifter). Kontroll genomförd utan
anmärkning.
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2 Granskningsresultat

2.2.1 Bedömning
Det finns styrande och stödjande dokument som till viss del överensstämmer med god redovisningssed. Avvikelser från god
sed finns avseende beloppsgränser som fastslås i riktlinjerna både avseende komponentindelning av befintligt
anläggningsbestånd och nyinvesteringar samt avseende beloppsgränsen för när planerat underhåll ska betraktas som en
investering. Vidare framgår av dokumenten att komponentindelning inte har gjorts för gator och vägar. God sed och praxis i
flertalet kommuner har blivit att gator och vägar komponentindelas i åtminstone tre komponenter. Vår bedömning är att
regionens styrdokument och komponentindelning inte helt överensstämmer med god sed.
Genomförd stickprovskontroll påvisar att den praktiska klassificeringen mellan drift och investering av fakturor i allt
väsentligt hanteras i enlighet med god redovisningssed.
Kontrollmålet bedöms sammantaget vara delvis uppfyllt.
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2 Granskningsresultat
2.3 Kundfakturering (väsentliga flöden)
Styrdokument
Riktlinjer för fakturering, kravhantering och inkasso är antagen av RS. Riktlinjen avser fakturering, kravhantering och
inkasso. Riktlinjen beskriver att regionens faktureringsrutiner är indelad i fyra områden:
•

Barnomsorgs- och äldreomsorgsavgifter – månadsvis fakturering av debitering enligt särskild taxa.

•

Allmänfakturering – fakturor av tillfällig karaktär.

•

Konsumtionsavgifter – omfattar kvartals- och månadsdebitering och avser VA samt renhållning.

•

Hyror – debitering av bl.a. lokaler, lägenheter och tomträtter.

Verifiering
Stickprovskontroll av 15 fakturor avseende konto 313 och 15 fakturor avseende konto 341 mot underliggande avtal/underlag
har utförts. Fakturorna avsåg till största del elström och hyra. Verifieringens syfte var att säkerställa att det fanns
underliggande hyresavtal/underlag och att uppgifter i dessa stämde överens med fakturauppgifter.
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2 Granskningsresultat
2.3.1 Bedömning
Det finns en omfattande riktlinje avseende kundfakturering. Det framgår i riktlinjen att det är serviceförvaltningen som ansvarar för den
centrala kravprocessen men att aktivt samarbete med förvaltningarnas handläggare är en nyckel för att undvika kundförluster. Det föreskrivs att
förvaltningarna bör prioritera arbetet med bevakning av fakturafordring och i synnerhet de med större belopp. I rutinbeskrivningen specificeras
vilka uppgifter som ska inkluderas på fakturan bl.a. en tydlig specifikation av vad fakturan avser. Det anges också kring påminnelser,
inkassokrav och rättsliga åtgärder i kravhantering. Regionen har även avtal med externt inkassobolag om överlåtelse av avskrivna fordringar för
långtidsbevakning.
Det finns även ett upprättat dokument som är tänkt att komplettera riktlinjen. I den behandlas bl.a. kreditupplysning, fakturaspecifikation och
regelbunden avstämning.
I stickprovskontrollen har 19 av 30 fakturor verifierats helt utan anmärkning mot avtal. För ytterligare åtta fakturor har vi utifrån en
rimlighetsbedömning kunnat acceptera fakturan i relation till avtal. Rimlighetsbedömning har gjorts av fakturabeloppet bl.a. genom
uppskattningar av index och hyreshöjningar från uppgifter i avtal och faktura. För två fakturor har vi inte tagit del av avtal/underlag som
styrker fakturabelopp. För en faktura har vi inte kunnat verifiera fakturabelopp med den beslutade hamntaxan för året.
Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.
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2 Granskningsresultat
2.4 Uppföljning: resor och representation (2016)
Rekommendation från tidigare granskning
Införa en rutin som säkerställer att erforderliga underlag bifogas, alternativt framgår av verifikat eller permanent anteckning i
ekonomisystem, för kostnadskonton som kräver detta och som kan bedömas innehålla förtroendeskadliga transaktioner.
Åtgärder
I regionens attestregler beskrivs vad som gäller för förtroendekänsliga poster. Det hålls regelbundet utbildningar för chefer
om bland annat attestregler och vad som gäller för representation och resor. Det finns också särskilda regler för
representation. Reglerna finns tillgängliga på regionens intranät. I fakturahanteringssystemet finns också anteckningskrav
på konton för bl.a representation. Däremot är det inte möjligt att ha systemkontroller på vad som skrivs, vilka dokument som
bifogas och/eller vad dessa innehåller.

I regionens interkontrollplan genomförs det återkommande kontroller av förtroendekänsliga poster. Brister återkopplas i
organisationen.
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2 Granskningsresultat
2.4.1 Bedömning
Utifrån de resurser som finns tillgängliga och med nämnda åtgärder anses regionens interna kontroll av resor och
representation vara tillräcklig. Under granskningen 2016 framkom denna rekommendation som den viktigaste vilket regionan
tagit på allvar.
Regionen är medvetna om det tidigare problemet och har åtgärdat detta. Vi bedömer därav att kontrollmålet är uppfyllt.
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2 Granskningsresultat
2.5 Uppföljning: Löner och ersättningar (2017)
Rekommendation från tidigare granskning
•

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

Åtgärder
•

Under 2018 var GDPR i stort fokus vilket bland annat innebar att man dokumenterade alla personuppgifter. För att ta vidare detta har
man som mål att år 2020 införa det digitala verktyget "DigitalHR" där allt inom HR-processen ska vara digitaliserat. För att rutinerna ska
efterlevas i verksamheten har man valt att, i ett forum som träffas en gång i veckan, kartlägga dagens processer tillsammans med
verksamhetscheferna. Till hjälp för detta använder man bla verktyget DokPoint som är ett dokumenthanteringssystem där man kan
koppla proceser till rutiner. Nästa steg är att bryta ner, strukturera och förenkla processerna för att sedan skapa dokumenterade rutiner.
Varje process ska ha en processledare som driver och äger arbetet samt säkerställer att de efterlevs i verksamheten. Angående
kontrollmomenten tittas det på ett dokument som ska tydliggöra vad varje chef ska göra innan en tid/avvikelserapport attesteras.

•

För att säkerställa att man inte bryter mot avtal och att det klargöras vem som äger vissa processer införde man under oktober, inom
hälso- och sjukvårdsområdet där problemet var som störst, en åtgärd. Löneadministrationen belyser eventuella avvekelsen som
inkommer, dessa sammanställs i ett dokument som skickar till chefens chef. Han eller hon måste i sin tur ta ett beslut om åtgärd.
Processen möjliggör också att man kan få en statistisk överblick av avvikelser.
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2 Granskningsresultat
2.5 Uppföljning: Löner och ersättningar (2017) forts.
Rekommendation från tidigare granskning
•

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

Åtgärder
•

Det finns fortfarande brister avseende attesteringar av tid/avvikelserapporter. Från och med senhösten kan man få en överblick över
vilken tid som inte är attesterad men inte vilken chef som är ansvarig för att den attesteras.

•

HR-direktören anser att frågan ska ägas av förvaltningen men de i sin tur behöver en bra rapport att utgå ifrån och någon sådan finns inte.
På agendan ligger således att verksamheterna ska ta fram en bra rapport som tydliggör chefens, förvaltningens och HRs respektive ansvar
i kedjan. HR meddelar att man ska boka in ett möte med verksamheterna och påminna dem och rapporten.

•

Innan julhelgen skickade HR ut ett påminnelsemail om attesteringsprocessen till alla chefer för att alla medarbetare skulle få en korrekt
löneutbetalning inför en ofta kritisk finansiell månad.
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2 Granskningsresultat

2.5.1 Bedömning
Dokument och rutiner avseende löneprocessen

Attestering av tid/-avvikelserapporter

Utifrån de åtgärder som tagits och de initiativ som drivs bedömer vi
att uppföljningen av kontrollmålet är uppfyllt.

Det saknas en bra överblick för att säkerställa vilken tid som är
attesterad och vilken som inte är. Detta påverkar
verksamhetspersonal som riskerar att få sin löneutbetalning sent.
Dock har man vidtagit en del, men inte tillräckliga, åtgärder. Vi
bedömer att åtgärden delvis är uppfyllt.
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3 Bedömning och rekommendationer
2

3

4

5

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionstyrelsens interna
kontroll avseende utvalda redovisningsrutiner är delvis tillfredsställande.
Vi rekommenderar regionstyrelsen att:
•

Om möjligt, fortsätta kommunikationen med systemleverantören kring brott
i verifikationsnummerserierna

•

Uppdatera styrande och stödjande dokument för anläggningsredovisning så
att de överensstämmer med god redovisningssed och regionens rutiner.

•

Säkerställa att kundfakturor överensstämmer med avtal samt se över
möjligheten att öka transparensen i fakturaunderlaget.

•

Fortsätta arbetet med hantering av tid/frånvarorapportering utifrån lämnad
rekommendation 2017
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Sammanfattning
Under år 2018 trädde flera större lagstiftningsförändringar i kraft genom ny förvaltnings- och
kommunallag, vilka har en direkt påverkan på det dagliga arbetet i kommunal och regional
verksamhet. En avgörande aspekt av detta är hur verksamheten påverkas av lagändringarna och
vad verksamheten har gjort för att möta förändringarna.
Utifrån denna bakgrund har de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland uppdragit åt PwC att
granska vilka åtgärder som har vidtagits inom verksamheten med anledning av den nya
lagstiftningen och förändringarna i kommunallagen och förvaltningslagen.
Revisionsfrågan för denna granskning var om regionstyrelsen, miljö- och byggnämnden,
socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vidtagit ändamålsenliga åtgärder för
att möta lagstiftningsförändringarna i ny förvaltningslag och ny kommunallag. Med anledning av att
regionstyrelsen enligt både reglemente och kommunallag har ett betydande ansvar för
omvärldsbevakning vid ny lagstiftning samt ett ansvar att tillse att regionens verksamheter är redo
när ny lagstiftning träder i kraft så har vi i granskningen valt att lägga störst vikt vid regionstyrelsen
och regionstyrelsens åtgärder. Granskningen har mynnat ut i en gemensam bedömning för styrelsen
och nämnderna.
Vår bedömning är att regionstyrelsen, miljö- och byggnämnden, socialnämnden och gymnasie- och
utbildningsnämnden inte helt har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att möta
lagstiftningsförändringarna i ny förvaltningslag och ny kommunallag.
Inom regionen har det genomförts vissa utbildnings- och informationsinsatser och styrdokument har
reviderats med anledning av den nya lagstiftningen. I flera av de kontrollområden som har granskats
har det däremot saknats en central samordning samt systematik av vidtagna åtgärder.
Bedömningen av revisionsfrågan har gjorts utifrån följande kontrollmål:
Kontrollmål

Kommentar

Arbetar styrelsen och
nämnderna systematiskt med
att utbilda och informera
tjänstepersoner och
förtroendevalda om relevanta
lagstiftningsförändringar?

Delvis uppfyllt
Informations- och
utbildningsinsatser har
genomförts, dock saknas en
systematik. Det har inte skett
någon central samordning
utan huvudansvaret har legat
på respektive nämnd.

Har det vidtagits
ändamålsenliga åtgärder för
att verksamheterna ska
uppfylla förändringarna
rörande den politiska
organisationen som avser de
förtroendevalda, revisionen,
delegationsreglerna?

Delvis uppfyllt
Regionen har reviderat
aktuella styrdokument, dock
finns fortfarande hänvisningar
till äldre lagstiftning vilket
tyder på en brist på central
samordning och systematik.
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Har det vidtagits
ändamålsenliga åtgärder för
att hantera förändringarna
som avser de anställda?

Uppfyllt
Regionstyrelsen har antagit
en instruktion till
kommundirektören, vilket vi
anser överensstämmer med
regleringen i kommunallagen.

Har det vidtagits
ändamålsenliga åtgärder för
att verksamheterna ska
uppfylla förändringarna i
kommunallagen avseende
beslutshanteringen med
avseende på verkställande av
beslut samt tillkännagivande
av beslut och föreskrifter?

Delvis uppfyllt
I enlighet med
kommunallagen så använder
sig regionen av digital
anslagstavla. När det gäller
verkställighet av beslut så har
större fokus legat på
verkställighet i enlighet med
förvaltningslagen än i enlighet
med kommunallagen.

Har det vidtagits
ändamålsenliga åtgärder för
att verksamheterna ska
uppfylla förändringarna
avseende grunderna för god
förvaltning?

Ej uppfyllt
Grunderna för god förvaltning
kan anses vara ett
förhållningssätt eller en kultur,
men det krävs även aktiva
åtgärder. Utifrån vår
granskning har vi inte kunnat
identifiera att regionen har
genomfört några sådana.

Har det vidtagits
ändamålsenliga åtgärder för
att verksamheterna ska
uppfylla förändringarna
avseende: de allmänna
kraven på handläggningen av
ärenden, hur ärenden inleds
och åtgärder när handlingar
ges in, beredning av ärenden,
rättelse och ändring av beslut

Delvis uppfyllt
Vår bedömning är att det
återstår åtgärder för att
uppfylla förändringarna.
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Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:
➢ Att regionstyrelsen stärker organiseringen och systematiken för den övergripande
omvärldsbevakningen. Detta i syfte att säkerställa att berörda verksamheter informeras och
erbjuds stöd att anpassa verksamheterna efter ny lagstiftning.
➢ Att av granskningen berörda nämnder regelbundet följer upp och omvärldsbevakar vilka effekter
förvaltningslagens förändringar får och även tillse att resurser finns inom respektive förvaltning
för att kunna vidta nödvändiga åtgärder på sikt. Detta beror framförallt på att förvaltningslagens
bestämmelser ännu inte är prövade av domstol i någon större utsträckning vilket gör att det i
dagsläget är svårt att veta exakt vilka åtgärder som krävs för att möta lagens krav.
➢ Att regionstyrelsen tillser att etablerade system finns för att sprida information om
lagstiftningsförändringar samt att etablera systematik för att säkerställa att hela organisationen
står redo inför ny lagstiftning. Med systematik menas bland annat att säkerställa ändamålsenlig
styrning och ledning avseende utbildnings- och informationsinsatser och dels säkerställa att det
finns tillräckliga resurser, med tydligt uppdrag, för att stötta verksamheterna i förändringsarbetet.
Då vi uppmärksammat att det i vissa styrdokument, exempelvis nämndernas
delegationsordningar, fortfarande finns hänvisningar till de tidigare lagarna rekommenderar vi att
översyn görs av styrdokument och andra verksamhetsknutna rutiner eller liknande för att
minimera risken för felaktigheter.
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1.

Inledning

1.1 Bakgrund

I ett föränderligt samhälle utgör omvärldsbevakning och anpassningar utifrån förändrade
förutsättningar en utgångspunkt för utförandet av det regionala uppdraget. Omvärldsbevakning är ett
väsentligt moment i en regions planeringsarbete. Det handlar dels om att skaffa sig en bild av hur
omvärldsfaktorer påverkar det regionala uppdraget och dels om att tillse att den regionala
organisationen står redo när förutsättningar för uppdraget ändras. Det kan handla om ändrade
förutsättningar genom lagstiftning, konjunktur eller andra samhälleliga omställningar.
Under år 2018 trädde flera större lagstiftningsförändringar i kraft genom ny förvaltnings- och
kommunallag, vilka har en direkt påverkan på det dagliga arbetet i regional verksamhet. En
avgörande aspekt av detta är hur verksamheten påverkas av lagändringarna och vad verksamheten
har gjort för att möta förändringarna. Detta är inte bara en fråga om legalitet utan även en fråga om
samhällets förtroende för att det offentliga följer gällande lagstiftning. Detta blir därför en viktig fråga
för både rättssäkerhet och social hållbarhet.
Utifrån denna bakgrund har de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland uppdragit åt PwC att
granska vilka åtgärder som har vidtagits inom verksamheten med anledning av den nya
lagstiftningen och förändringarna i kommunallagen och förvaltningslagen.

1.2 Syfte och revisionsfråga

Den revisionsfråga som granskningen syftar till att besvara är enligt följande:
Har regionstyrelsen, miljö- och byggnämnden, socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att möta lagstiftningsförändringarna i
ny förvaltningslag och ny kommunallag?

1.3 Revisionskriterier

Granskningens revisionskriterier är enligt följande:
●
●
●

Kommunallag (2017:725)
Förvaltningslag (2017:900)
Övriga relevanta styrdokument

1.4 Kontrollmål

Revisionsfrågan kommer att besvaras utifrån nedanstående kontrollmål som har sin utgångspunkt i
ovan nämnda revisionskriterier.
●
●

●
●

●

Arbetar styrelsen och nämnderna systematiskt med att utbilda och informera tjänstepersoner
och förtroendevalda om relevanta lagstiftningsförändringar?
Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska uppfylla förändringarna
rörande den politiska organisationen som avser de förtroendevalda, revisionen,
delegationsreglerna och finansbemyndigandet?
Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att hantera förändringarna som avser de
anställda?
Har det vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska uppfylla förändringarna i
kommunallagen avseende beslutshanteringen med avseende på verkställande av beslut samt
tillkännagivande av beslut och föreskrifter?
Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska uppfylla förändringarna
avseende grunderna för god förvaltning?
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●

Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska uppfylla förändringarna
avseende
- de allmänna kraven på handläggningen av ärenden
- hur ärenden inleds och åtgärder när handlingar ges in
- beredning av ärenden
- rättelse och ändring av beslut

1.5 Avgränsning

Granskningen avgränsas till att avse genomförda åtgärder med anledning av lagförändringar i ny
förvaltningslag och ny kommunallag.
Granskningen avser följande nämnder; regionstyrelsen, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
socialnämnden och miljö- och byggnämnden.

1.6 Metod

Granskningen kommer främst att utföras genom dokumentstudier, detta för att kunna finna en
spårbarhet mellan ny lagstiftning och kommunens styrdokument. Utöver detta så kommer även
kompletterande intervjuer att genomföras.
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2. Juridiska förutsättningar
Grunderna för kommuner och regioners organisation och verksamhetsform samt för den
kommunala/regionala beskattningen härleds ur regeringsformen och utvecklas i kommunallagen.
Kommunallagen ger det grundläggande regelverket för vad som är kompetensenligt och hur den
lokala självstyrelsen utövas. Kommunallagen gäller på samma sätt för kommuner, landsting och
regioner. Förvaltningslagen reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet.
Riksdagen beslutade i juni 2017 om att anta en ny kommunallag (2017:725). Lagen började gälla
från och med den 1 januari 2018. Lagen tilldelades inte några särskilda övergångsbestämmelser utan
började gälla fullt ut redan från början. Den nya förvaltningslagen (2017:900) trädde i kraft den 1 juli
2018, vilket innebar att den gamla förvaltningslagen upphävdes. Av övergångsbestämmelserna
framkommer dock att den upphävda lagen ska gälla i den utsträckning som det i en annan lag eller
förordning finns bestämmelser som innehåller hänvisningar till den lagen. Lagstiftaren har således
förberett sig på att det kan finnas gamla hänvisningar kvar och då beslutat att den äldre versionen av
förvaltningslagen fortfarande ska gälla.
Nedan redovisas några av de större förändringar som de nya lagarna har fört med sig. I Bilaga 1, i
slutet av rapporten, finns en mer utförlig checklista över vilka förändringar och tillhörande åtgärder
som kommunerna/regioner har att förhålla sig till.

2.1 Kommunallagen (2017:725)

Den nya kommunallagen innehåller i stort sett samma regler som tidigare, men med en ny disposition.
I vissa delar finns nyheter och förändringar som är väsentliga för kommuner och regioner att ha
kännedom kring. De stora nyheterna finns främst inom de kapitel som rör förtroendevalda, fullmäktige,
styrelsen, anställda, ekonomisk förvaltning och laglighetsprövning. I övriga kapitel finns ingen eller
endast små justeringar.
Några av de förändringar som har tillkommit i och med den nya lagen presenteras i stycket nedan, en
mer utförlig redovisning lämnas i Bilaga 1.
Reglerna för anmälan av delegationsbeslut har i den nya kommunallagen gjorts mer flexibla vilket
innebär att det är upp till varje nämnd att besluta vilka rutiner för anmälan av delegationsbeslut som
ska gälla. Nämnderna kan även delegera beslutanderätt till sina presidier. Lagen syftar även till att
förtydliga rollfördelningen mellan tjänstepersoner och förtroendevalda vilket genererat ett krav på att
en direktör ska utses och att styrelsen ska ge direktören en instruktion som ska bidra till ett bra
samspel mellan direktör och de förtroendevalda.
Vidare ska sammanträden tillkännages, och protokoll anslås, på en webbaserad anslagstavla. Den
kommunala/regionala anslagstavlan har således ersatts av en mer digital sådan. Den digitala
anslagstavlan ska vara lättillgänglig och ha en tydlig placering på kommunens/regionens hemsida.
Utöver detta så innefattar lagen även en begränsning i att verkställa beslut som inte har fått laga kraft.
Det innebär att om kommunen/regionen inte kan backa på ett beslut, t.ex. för att de blivit bundna av
ett avtal, påbörjat en rivning etc. så får inte beslutet verkställas innan det fått laga kraft. Överväganden
vad gäller verkställighet behöver således framgå redan av beslutsunderlaget.
Enligt kommunallagen har styrelsen en normerande funktion. Styrelsen ska, enligt kommunallag 6 kap
11§, följa de frågor som kan inverka på kommunens/regionens utveckling och ekonomiska ställning,
exempel på detta är omvärldsbevakning vid förändrad lagstiftning.
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2.2 Förvaltningslagen (2017:900)

Förvaltningslagen reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet, och syftet med den nya lagen är
att stärka rättssäkerheten för de enskilda medborgarna genom enklare och modernare regler för
förvaltningsmyndigheternas arbete. Lagen ger en grundläggande struktur för kontakterna mellan
myndigheter och enskilda vid ärendehandläggning. Genom den nya lagen har innehållet förtydligats
och gjorts mer lättillgänglig, bland annat genom ny rubriksättning.
En av de stora nyheterna är att begreppet myndighetsutövning tas bort och att lagen istället som
huvudregel ska gälla vid all ärendehandläggning, oavsett om ärendet avser myndighetsutövning mot
enskild eller inte. Liksom förvaltningslagens föregångare så är det stora delar av lagen som inte gäller
för ärenden som överklagas med laglighetsprövning, dvs. ärenden som överklagas enligt
kommunallagen.
I den nya lagen redovisas grunder för god förvaltning, vilket är något som omfattar samtliga
verksamheter och nämnder inom en kommun/region. Grunderna innefattar tre principer vilka är
legalitetsprincipen, att åtgärder kräver stöd i lag, objektivitetsprincipen, saklighet och opartiskhet, och
proportionalitetsprincipen, endast om avsett resultat står i rimligt förhållande till de olägenheter som
kan antas uppstå för den enskilde.
En ytterligare nyhet är bestämmelser om försenad handläggning. Bestämmelsen innebär att om en
myndighet bedömer att ett ärende som inletts av en enskild part kommer att bli väsentligt försenat så
ska myndigheten underrätta parten om detta. Bestämmelsen innebär även att om ett ärende som
inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans inom sex månader kan enskild part skriftligen
begära att ärendet ska avgöras. Från den dag en sådan begäran inkommer måste myndigheten inom
fyra veckor avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran.

2.3 Särskilda uppgifter för styrelsen

Enligt 6 kap 11 § kommunallag åligger det styrelsen att följa de frågor som kan inverka på
kommunens/regionens utveckling och ekonomiska ställning. Det innebär att det finns ett lagstadgat
krav på styrelsen att bedriva kontinuerlig omvärldsbevakning. I reglemente för regionstyrelsen i Region
Gotland framgår att styrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan vilket innefattar ett
helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska vidare leda regionens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument samt övergripande och strategiska mål och riktlinjer/ramar för
styrningen av hela regionens verksamhet. Utöver detta framgår även att styrelsen ska ansvara för att
en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
Ovanstående innebär att styrelsen utöver kraven i kommunallag har givits ett betydande ansvar både
gällande omvärldsbevakning för ny lagstiftning samt ett ansvar för att tillse att regionens verksamheter
är redo när ny lagstiftning träder i kraft.

8

3. Iakttagelser och bedömningar
Följande kapitel behandlar inledningsvis ett generellt kontrollmål som handlar om utbildning och
information och som är kopplat till både förvaltningslagen och kommunallagen. Därefter följer tre
kontrollmål avseende förändringar i kommunallagen och slutligen två kontrollmål avseende
förändringar i förvaltningslagen.
Inom ramen för granskningen har intervju skett med Region Gotlands chefsjurist. Vid intervjun
framkommer att juridik inte fungerar som ett eget styrområde i regionen, istället ska det inkluderas
inom samtliga områden. Chefsjuristen har ett processledaransvar kring regionens juridikfrågor och
är även den person som har ansvarat för omvärldsbevakning inför de nya
lagstiftningsförändringarna. Det framkommer att omvärldsbevakningen i praktiken främst har
inneburit att se över vad SKL, Sveriges kommuner och landsting, har lämnat för rekommendationer.
Som ett led i arbetet så har rapportering av omvärldsbevakning skett till olika ledningsgrupper.
Utifrån intervjun framkommer att chefsjuristen under övergången från gammal till ny lagstiftning har
arbetat ensam som jurist, vilket har genererat svårigheter att hitta tid till att vidta åtgärder samt
ansvara för utbildning och omvärldsbevakning. Sedan några månader tillbaka har det tillkommit
ytterligare en jurist, vilket innebär att de numera är två jurister på central nivå. I dagsläget pågår
således en intern dialog kring hur regionen kan arbeta mer systematiskt med bland annat
utbildningsinsatser.

3.1 Utbildnings- och informationsinsatser
Kontrollmål 1: Arbetar styrelsen och nämnderna systematiskt med att utbilda och informera
tjänstepersoner och förtroendevalda om relevanta lagstiftningsförändringar?

3.1.1 Iakttagelser

I information från regionen så framkommer att det främst är verksamheterna själva som ansvarar för
sina utbildningsbehov och att det således inte är något som organiseras av styrelsen. Istället är det
nämnderna som har ett eget ansvar för både omvärldsbevakning och utbildning. Enligt uppgift sker
omvärldsbevakning genom abonnemang på bland annat SFS samt några andra rättsdatabaser och
nätverk. I det allmänna reglementet anges att respektive nämnd ska verka för att den anställda
personalen ges tillfälle till personlig utveckling samt utveckling av den egna kompetensen genom
fortbildning och andra åtgärder.
Gällande ny kommunallag framgår att regionen var remissinstans och yttrade sig. Därigenom fanns
viss bevakning av lagen innan den var antagen.
Vid intervjun berättas att styrelsen tidigare har haft ett större ansvar för regionens utbildningskatalog
men att nuvarande fokus istället är på chefsutbildningar. Chefsutbildningarna genomförs genom en
central chefsskola, där alla nytillträdda chefer förväntas delta. I denna utbildning inkluderas två
timmars juridik med information om bland annat förvaltningslag och kommunallag.
Chefsutbildningsmaterialet har enligt uppgift uppdaterats utifrån den nya kommunallagen.
När det gäller utbildningsinsatser för de förtroendevalda så genomförs det utbildningar i samband
med de allmänna valen. Utbildningsmaterial finns på regionens hemsida. Vid två tillfällen under år
2019 har det erbjudits utbildningsinsatser till nyvalda politiker, detta har dock inte främst gjorts med
anledning av lagförändringarna - utan tillhör istället den befintliga utbildningsplan som finns för
nyvalda politiker. Vid intervjun framkommer att de förtroendevalda även har tillgång till andra kanaler
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med information och utbildningar, som inte går via regionen. Med anledning av detta vet regionen
inte exakt vilka utbildningsinsatser som de förtroendevalda faktiskt har deltagit vid.
Utöver vad som nämnts ovan så har förtroendevalda och tjänstepersoner inom ledningskontoret och
kommunledningsgruppen erbjudits en föreläsning om det kommunala uppdraget kopplat till den nya
kommunallagen.
Chefsjuristen har vid några tillfällen genomfört utbildningar men som nämnts ovan så framkommer
det vid flera tillfällen att utbildningsinsatser inte är något som samordnas från en central nivå, utan
istället är det främst nämndernas/verksamheternas eget ansvar att förse sig med utbildning efter
behov. Koncernledningsgruppen har vid tre tillfällen hösten-vintern 2017-2018 haft juridikutbildningar
med fokus på rättsliga principer. Flera av de olika strategiska och professionella nätverken inom
regionen har själva ansvarat för att utbilda sig vid behov och vid vissa av dessa tillfällen har även
chefsjuristen bjudits in för att informera.
Inför den nya förvaltningslagen författade chefsjuristen och regionens dataskyddsombud en
promemoria som kommunicerats på regionens interna webbplats innehållandes information om den
nya lagen. Det finns även olika nätverk inom regionen där de nya lagstiftningarna har diskuterats,
bland annat juristnätverk och nämndsekreterarnätverk. Även nämndsekreterarnätverket har erhållit
utbildningsinsatser.
Enligt socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har det inte genomförts några
nämndspecifika utbildningsinsatser utan istället hänvisas till de regiongemensamma genomgångar
och utbildningar i kommunallagen som har hållits för nämndsekreterare och nämndledamöter. När
det gäller utbildningsinsatser inom förvaltningslagen så hänvisas till den regiongemensamma
skriftliga sammanfattning som publicerats på intranätet.
Enligt information från miljö- och byggnämnden så har det funnits ett flertal utbildningstillfällen för de
förtroendevalda där lagstiftning är en del av utbildningen, detta innefattar bland annat
regiongemensamma utbildningsinsatser men även SKL Presidiedagar för miljö-, plan- och
byggnämnder. När det gäller insatser för tjänstepersoner inom nämndens verksamhetsområde så
har en uppdragsutbildning inom myndighetsutövning erbjudits. Enligt erhållen beskrivning så
genomförs utbildningen under fyra heldagar fördelat på fyra månader och är inom området
myndighetsutövning samt kommunikation och bemötande. Utbildningen riktar sig till chefer/ledare
och handläggare inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

3.1.2 Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Det framkommer utifrån intervjun en avsaknad av systematik kring utbildnings- och
informationsinsatser. Det har vidare inte skett någon central samordning av detta, utan
huvudansvaret ligger på respektive nämnd. Utifrån denna bakgrund så bedömer vi att det till viss del
saknas ledning och styrning inom området vilket gör att det också saknas förutsättningar för att
arbeta systematiskt. Bristen på systematik och samordning riskerar vidare leda till att det inte sker
en konsekvent kompetensbildning inom regionen rörande ny lagstiftning eller att sådan uteblir helt.
Detta anser vi utgöra en brist.
Vi ser problematiken med att en stor del av ansvaret för utbildnings- och informationsinsatser har
legat på en person. I en så omfattande verksamhet är vår bedömning att mycket av arbetet för en
jurist eller motsvarande funktion behöver fokuseras kring att hjälpa verksamheterna i det dagliga
arbetet. Det proaktiva arbetet med omvärldsbevakning och att tillse att en organisation står redo
inför lagstiftningsförändringar är tidskrävande och förutsätter både resurser och planer. Vår
bedömning är att resurser och planer inte funnits inom regionen vilket lett till sporadiska insatser
utan ändamålsenlig styrning.
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Nämnas ska dock att eftersom det nu finns två centralt placerade jurister ser vi positivt på att en
dialog har påbörjats gällande utbildningsplan och tydligare strukturer. Vi anser dock att dialogen
behöver konkretiseras och att en plan bör formaliseras för hur detta arbete ska fortgå. Det är vidare
upp till nämnderna att tillse att verksamheterna bedrivs på ett tillfredsställande sätt vilket måste
anses inbegripa ändamålsenliga informations- och utbildningsinsatser.

3.2 Åtgärder kopplat till förändringar rörande den politiska organisationen
Kontrollmål 2: Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska uppfylla
förändringarna rörande den politiska organisationen som avser se förtroendevalda, revisionen,
delegationsreglerna och finansbemyndigandet?

3.2.1 Iakttagelser

Regionstyrelseförvaltningen förde, i samband med den nya kommunallagen, en intern diskussion om
behovet av åtgärder i anknytning till lagändringarna. Detta resulterade bland annat i att chefsjuristen
fick i uppdrag att ta fram nya reglementen för styrelsen och övriga nämnder. De nya reglementena
avsåg dock inte någon större reform i fördelningen av nämndernas verksamhetsområden. Nya
reglementen antogs av fullmäktige den 18 december 2017. Efter att samtliga reglementen reviderats
fick chefsjuristen i uppdrag att se över regionstyrelsens delegationsordning, vilket enligt uppgift är ett
arbete som fortsatt pågår.
Den 28 mars 2019 beslutade regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att anta arbetsordning för
fullmäktige och revisionsreglemente. Både fullmäktiges arbetsordning och revisorernas reglemente
innehåller revideringar och anpassningar utifrån nya kommunallagen. Arbetsordningen är gällande
från 1 juli 2019 är således inte gällande vid tiden för granskningen.
Regionen har valt att inte vidta några åtgärder vad gäller styrelsens rätt att besluta inom andra
nämnders verksamhetsområden och har inte heller valt att göra några förändringar vad gäller vilka
delegationsbeslut som ska anmälas till nämnd/styrelse. Liksom tidigare så ska samtliga beslut
anmälas till ansvarig nämnd. Det framkommer att det i dialog inför beslutet fanns en osäkerhet kring
hur överskådligt och tydligt det skulle vara om samtliga beslut istället skulle anslås separat på den
digitala anslagstavlan. I nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen har presidiet inte
tilldelats någon delegationsrätt.
Socialnämnden i Region Gotland har tre stycken antagna delegationsordningar som alla innefattar
hänvisningar till nya kommunallagen och förvaltningslagen. Presidiet har inte tilldelats någon
delegationsrätt. I delegationsordningen för individ- och familjeomsorg och myndighetsavdelningen
finns hänvisningar till nya förvaltningslagen vad gäller ombud, överklaganden och omprövning. Vad
gäller gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning så hänvisar den en gång
vardera till kommunallagen och förvaltningslagen. Detta gäller vid följande ärendebeskrivningar;
“prövning om överklagande inkommit inom giltig tid (så kallad rättidsprövning)” och “Beslut å
nämndens vägnar i de fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas”. I angivet
lagrum anges FL §§ 24-25 och KL 6:36, vilket inte överensstämmer med nya förvaltningslagen och
kommunallagen, utan istället är en hänvisning till de äldre lagarna.
Vid månadsskiftet januari-februari 2019 slogs miljö- och hälsoskyddsnämnden och
byggnadsnämnden samman till miljö- och byggnämnden. Nämnden beslutade 2019-01-11 att de
tidigare gällande delegationsordningarna ska fortsätta gälla även under miljö- och byggnämnden
fram till dess att förvaltningen tagit fram en ny gemensam delegationsordning. Av
delegationsordningarna framkommer att beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till
nämnd. Det hänvisas även till paragrafer i gamla kommunallagen, bland annat KL 6:36 vad gäller
brådskande beslut. I delegationsordningen för miljö- och hälsoskydd hänvisas till paragrafer i gamla
förvaltningslagen, såsom § 24 FL om att avvisa en överklagandeskrivning. Presidiet har inte tilldelats
någon delegationsrätt i någon av miljö- och byggnämndens nu gällande delegationsordningar.
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3.2.2 Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Regionen har reviderat nämndernas och revisorernas reglementen samt fullmäktiges arbetsordning.
Regionen har valt att inte göra några förändringar vad gäller hur delegationsbeslut ska anmälas
vilket vi anser rimligt. Det framgår även att det system som funnits kring anmälan av
delegationsbeslut varit välfungerande och att man därför inte sett vinster i att genomföra förändring.
Vid tiden för granskningen har emellertid revidering av fullmäktiges arbetsordning inte börjat gälla
ännu. Detta innebär att sedan ikraftträdandet av nya kommunallagen så har arbetsordningen inte
varit reviderad utifrån nya bestämmelser. Detta anser vi utgöra en brist.
I nämndernas delegationsordningar finns vidare fortfarande hänvisningar till de tidigare lagarna. Att
det fortfarande finns en del hänvisningar till äldre lagstiftning tyder återigen på en brist på central
samordning i förändringsarbetet och att det saknats möjlighet att arbeta tillräckligt systematiskt vid
lagstiftningsförändringarna.

3.3 Åtgärder kopplat till förändringar avseende de anställda
Kontrollmål 3: Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att hantera förändringarna som avser de
anställda?

3.3.1 Iakttagelser

Vid intervjun framkommer att en av de största och viktigaste förändringarna i kommunallagen var
instruktionen till kommundirektören. Det betonas att det har varit bra att uppdraget har tydliggjorts
och att det även har förtydligat ordningen och ansvaret mellan de förtroendevalda och
förvaltningarnas tjänstepersoner.
Regionstyrelsen antog 2018-02-01 en instruktion för regiondirektören. Instruktionen hänvisar till den
rättsliga regleringen, det vill säga kommunallagen (2017:725) 7 kap. 2 §. Regiondirektörens
instruktion fastställer direktörens ansvar gentemot regionstyrelsen, förvaltningsorganisationen och
regionens krisledning. Av instruktionen framkommer bland annat att regiondirektören strukturerar,
leder och samordnar förvaltningsorganisationen samt ska verka för en tydlig ansvarsfördelning
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Direktören ansvarar även för förmedling av uppdrag
och återrapportering till och från förvaltningsorganisation och politisk organisation.

3.3.2 Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.
Regionstyrelsen har antagit en instruktion till kommundirektören, vilket vi anser överensstämmer
med regleringen i kommunallagen.

3.4 Åtgärder kopplat till förändringar avseende beslutshantering
Kontrollmål 4: Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska uppfylla
förändringarna i kommunallagen avseende beslutshanteringen med avseende på verkställande av
beslut samt tillkännagivande av beslut och föreskrifter?

3.4.1 Iakttagelser

Region Gotland har, i enlighet med kommunallagen, en digital anslagstavla där anslag/bevis,
kungörelser med mera publiceras. När det gäller den digitala anslagstavlan så var det regionens
stadssekreterare som, med stöd av IT-avdelningen, ansvarade för implementeringsarbetet. Vid
intervjun framkommer att även nämndsekreterarnätverket var delaktig i arbetet.
Regionstyrelseförvaltningen har tagit fram en regionövergripande rutinbeskrivning för hur
anslag/bevis ska publiceras på den digitala anslagstavlan. Rutinbeskrivningen anger hur filerna ska
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döpas och hur de ska registreras för att synas den dag då anslaget sätts upp och för att
publiceringen ska upphöra när anslaget tas ned. Strukturen liknar således den struktur som
användes för den fysiska anslagstavlan.
Det går att nå anslagstavlan via en länk längst ned på regionens förstasida, besökaren kan även
hitta rätt genom att använda hemsidans sökverktyg. Anslagen laddas upp som pdf-filer och i filen
anges organ, sammanträdesdag, datum då anslag sätts upp, datum då anslaget tidigast får tas ned
samt protokollets förvaringsplats. I anknytning till detta finns även en länk till senast publicerade
protokoll samt information om överklagan av beslut där både laglighetsprövning och
förvaltningsbesvär beskrivs. Den information som finns i anknytning till den digitala anslagstavlan är i
enlighet med bestämmelserna i kommunallagen.
I det regionövergripande dokumentet Riktlinjer för ärendeprocess hänvisas till rutinen för den digitala
anslagstavlan. Det hänvisas, och ges även förklaring, till laglighetsprövning och förvaltningsbesvär
(dock med hänvisning till gamla förvaltningslagen, riktlinjerna är daterade 2018-10-26). Vid intervjun
framkommer att det inte har funnits något övergripande, sammanhållet projekt för anslagstavlan, det
finns heller inte någon dokumenterad uppföljning.
Enligt information från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden så förekommer det relativt lite
handläggning inom nämndens verksamhet och det är främst antagningsenheten som hanterar
handläggning och överprövning. Nämndens styrdokument, arbetsrutiner och riktlinjer har inte
reviderats med anledning av lagstiftningsförändringarna. Nämndsekreteraren har gjort en översyn av
förändringarna och förvaltningens arbetssätt, och utifrån denna jämförelse beslutades att det inte
fanns ett behov av justering av styrdokument.
Inte heller socialnämndens eller miljö- och byggnämndens styrdokument har genomgått några större
förändringar utifrån förändringar i kommunallagen.

3.4.2 Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
I enlighet med kommunallagen så använder sig regionen av den digitala anslagstavlan för att
tillkännage beslut, anslå protokoll etcetera. Vidare har framkommit att gällande verkställighet av
beslut så har större fokus legat på enlighet med förvaltningslagen än verkställighet enligt
kommunallagen. Gällande verkställighet av beslut enligt kommunallagen är viktigt att framhålla att
om regionen inte kan återgå efter beslut, exempelvis för att den blivit bunden civilrättsligt av ett avtal,
påbörjat en rivning etcetera så får inte beslutet verkställas innan det vunnit laga kraft. Detta är en
viktig rättssäkerhetsaspekt som tydligt behöver kommuniceras i verksamheten. Det är även av vikt
att tydligt informera i verksamheten om vilka beslut som omfattas av förvaltningslagens
bestämmelser och vilka som omfattas av kommunallagens bestämmelser. Utifrån de uppgifter vi
mottagit har vi inte kunnat se att regionen vidtagit tillräckliga åtgärder för detta.

3.5 Åtgärder kopplat till förändringar avseende grunderna för god förvaltning
Kontrollmål 5: Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska uppfylla
förändringarna avseende grunderna för god förvaltning?

3.5.1 Iakttagelser

Vid intervjun framkommer att regionen inte har vidtagit några särskilda åtgärder i anknytning till
grunderna för god förvaltning. Något som betonas som positivt är att grundlagsbestämmelser nu
inkluderas i de principer som anges i grunder för god förvaltning. Det framkommer däremot inte vara
något som bidragit till någon skillnad i sak.
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3.5.2 Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt.
Vår bedömning är, liksom regionens, att det inte nödvändigtvis krävs några dokumenterade åtgärder
för att uppfylla förändringarna avseende grunderna för god förvaltning. Istället är det mer av ett
förhållningssätt och en arbetskultur som genomsyrar organisationen. Vidare går det inte alltid att
urskilja i styrdokument och arbetsrutiner. Med det sagt anser vi det vara av vikt med kontinuerliga
utbildnings- och informationsinsatser avseende grunderna för god förvaltning för att säkerställa att
arbetskulturen är känd för alla och att det tydligt framgår hur organisationen ska arbeta. I detta
avseende anser vi att regionen kan arbeta mer systematiskt för att säkerställa god förvaltning i
lagens mening.
Även om grunderna för god förvaltning kan anses vara ett förhållningssätt eller en kultur som en
organisation ska ha så krävs det likväl aktiva åtgärder. Utifrån vår granskning har vi inte identifierat
att regionen genomfört några aktiva åtgärder i det avseendet.

3.6 Åtgärder kopplat till förändringar avseende ärendehandläggning
Kontrollmål 6: Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska uppfylla
förändringarna avseende:
- de allmänna kraven på handläggningen av ärenden
- hur ärenden inleds och åtgärder när handlingar ges in
- beredning av ärenden
- rättelse och ändring av beslut

3.6.1 Iakttagelser

I det informationsmaterial som tagits fram av regionens chefsjurist och dataskyddsombud anges, i
anknytning till dröjsmål, att samtliga nämnder måste se över sina handläggningstider och de aktuella
processerna för att fastställa vid vilken tidpunkt det kan antas finnas risk för väsentlig försening. I
materialet lämnas även en förteckning över de viktigaste/mest vanliga lagstiftningsparagraferna där
det anges information om paragrafens innehåll, paragraf i gamla förvaltningslagen och paragraf i nya
förvaltningslagen. Informationsmaterialet har kommunicerats på regionens interna webbplats. Det
framkommer även att internutbildningsmaterial har uppdaterats utifrån lagstiftningsändringarna.
Chefsjuristen påtalar att dröjsmålsreglerna är det som innebär det största behovet av översyn av
rutiner, särskilt beträffande ärenden inom det specialreglerade området. Här poängteras att det
krävs att de förvaltningar som hanterar stora ärendemängder har kunskap kring de nya reglerna och
har dessa i åtanke. Arbetet är inte något som har samordnats från centralt håll, det vill säga från
styrelsen, utan istället har ansvaret legat på respektive nämnd.
Vid kontakt med representant från Socialnämnden framkommer att nämnden har många skriftliga
rutiner. Av dessa så har rutinerna kring kommunicering uppdaterats av myndighetsavdelningen.
Rutinen hänvisar till § 45 i förvaltningslagen, och lämnar information om kommunicering, tid för
kommunicering och underlåtenhet att kommunicera. Enligt uppgift så fanns det en plan att gå
igenom och uppdatera de rutiner och dokument där behov fanns, men att det inte är något som har
hunnits med. Det framkommer att nämnden har få rutiner som hänvisar direkt till paragrafer i
lagstiftningen, men att det vore önskvärt att kontrollera om rutinerna påverkas på annat sätt vid
lagändringar.
Enligt information från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden så utgår de från den
ärendehanteringsprocess som styrelsen har beslutat. Med anledning av att de inte har någon egen
specifik handläggningsrutin så har förändringarna i lagstiftningen således inte genererat några
direkta åtgärder.
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Miljö- och byggnämnden har enligt uppgift uppdaterat blanketter och mallar med anledning av den
nya lagstiftningen. Bland annat har mall om verkställighet samt beslut om bygglov reviderats. När
förvaltningslagens bestämmelser ändrades kring när beslut får verkställas så uppdaterades även
plan- och bygglagen om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Utifrån
dessa bestämmelser har miljö- och byggnämnden reviderat sina mallar, och där anges att beslutet
verkställs fyra veckor efter att beslutet kungjorts.

3.6.2 Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Det poängteras vid intervjun att förändringarna kring dröjsmålsreglerna är det som innebär det
största behovet av översyn av rutiner inom regionen. Trots detta är det inte något som har
samordnats centralt och när det gäller dröjsmålsreglerna så har vi inte kunnat urskilja några faktiska
åtgärder i det material som vi erhållit från regionen. Vår bedömning är därför att det återstår åtgärder
i den delen.
Socialnämnden har justerat sin rutin kring kommunicering. Önskvärt vore, liksom förvaltningen
berättar, att även kontrollera om övriga rutiner påverkas vid lagändringar - förutom endast ändringar
som gäller hänvisningar till paragrafer. Vi anser att detta är ett arbete som bör prioriteras.
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4. Revisionell bedömning
Revisionsfrågan för denna granskning var om regionstyrelsen, miljö- och byggnämnden,
socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vidtagit ändamålsenliga åtgärder för
att möta lagstiftningsförändringarna i ny förvaltningslag och ny kommunallag. Efter genomförd
granskning är vår bedömning att;
Regionstyrelsen, bygg-och miljönämnden, socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden inte helt har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att möta
lagstiftningsförändringarna i ny förvaltningslag och ny kommunallag.
Inom regionen har det genomförts vissa utbildnings- och informationsinsatser och styrdokument har
reviderats med anledning av den nya lagstiftningen. I flera av de kontrollområden som har granskats
har det däremot saknats en central samordning samt systematik av vidtagna åtgärder.

4.1 Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:
➢ Att regionstyrelsen stärker organiseringen och systematiken för den övergripande
omvärldsbevakningen. Detta i syfte att säkerställa att berörda verksamheter informeras och
erbjuds stöd att anpassa verksamheterna efter ny lagstiftning.
➢ Att av granskningen berörda nämnder regelbundet följer upp och omvärldsbevakar vilka effekter
förvaltningslagens förändringar får och även tillse att resurser finns inom respektive förvaltning
för att kunna vidta nödvändiga åtgärder på sikt. Detta beror framförallt på att förvaltningslagens
bestämmelser ännu inte är prövade av domstol i någon större utsträckning vilket gör att det i
dagsläget är svårt att veta exakt vilka åtgärder som krävs för att möta lagens krav.
➢ Att regionstyrelsen tillser att etablerade system finns för att sprida information om
lagstiftningsförändringar samt att etablera systematik för att säkerställa att hela organisationen
står redo inför ny lagstiftning. Med systematik menas bland annat att säkerställa ändamålsenlig
styrning och ledning avseende utbildnings- och informationsinsatser och dels säkerställa att det
finns tillräckliga resurser, med tydligt uppdrag, för att stötta verksamheterna i förändringsarbetet.
Då vi uppmärksammat att det i vissa styrdokument, exempelvis nämndernas
delegationsordningar, fortfarande finns hänvisningar till de tidigare lagarna rekommenderar vi att
översyn görs av styrdokument och andra verksamhetsknutna rutiner eller liknande för att
minimera risken för felaktigheter.
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5. Bedömningar utifrån
kontrollmål
Bedömningar mot kontrollmål
Kontrollmål

Kommentar

Arbetar styrelsen och
nämnderna systematiskt med
att utbilda och informera
tjänstepersoner och
förtroendevalda om relevanta
lagstiftningsförändringar?

Delvis uppfyllt
Informations- och
utbildningsinsatser har
genomförts, dock saknas en
systematik. Det har inte skett
någon central samordning
utan huvudansvaret har legat
på respektive nämnd.

Har det vidtagits
ändamålsenliga åtgärder för
att verksamheterna ska
uppfylla förändringarna
rörande den politiska
organisationen som avser de
förtroendevalda, revisionen,
delegationsreglerna och
finansbemyndigandet?

Delvis uppfyllt
Regionen har reviderat
aktuella styrdokument, dock
finns fortfarande hänvisningar
till äldre lagstiftning vilket
tyder på en brist på central
samordning och systematik.

Har det vidtagits
ändamålsenliga åtgärder för
att hantera förändringarna
som avser de anställda?

Uppfyllt
Regionstyrelsen har antagit
en instruktion till
kommundirektören, vilket vi
anser överensstämmer med
regleringen i kommunallagen.

Har det vidtagits
ändamålsenliga åtgärder för
att verksamheterna ska
uppfylla förändringarna i
kommunallagen avseende
beslutshanteringen med
avseende på verkställande av
beslut samt tillkännagivande
av beslut och föreskrifter?

Delvis uppfyllt
I enlighet med
kommunallagen så använder
sig regionen av digital
anslagstavla. När det gäller
verkställighet av beslut så har
större fokus legat på
verkställighet i enlighet med
förvaltningslagen än i enlighet
med kommunallagen.
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Har det vidtagits
ändamålsenliga åtgärder för
att verksamheterna ska
uppfylla förändringarna
avseende grunderna för god
förvaltning?

Ej uppfyllt
Grunderna för god förvaltning
kan anses vara ett
förhållningssätt eller en kultur,
men det krävs även aktiva
åtgärder. Utifrån vår
granskning har vi inte kunnat
identifiera att regionen har
genomfört några sådana.

Har det vidtagits
ändamålsenliga åtgärder för
att verksamheterna ska
uppfylla förändringarna
avseende: de allmänna
kraven på handläggningen av
ärenden, hur ärenden inleds
och åtgärder när handlingar
ges in, beredning av ärenden,
rättelse och ändring av beslut

Delvis uppfyllt
Vår bedömning är att det
återstår åtgärder för att
uppfylla förändringarna.
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Bilaga 1 (Checklista)
Lagstiftningsförändringar i KL/FL och kommunens åtgärder
Har åtgärder vidtagits med anledning av ny
lagstiftning?

Ja

Webbaserad anslagstavla (KL) 8 kap 10 §

X

Lättillgänglig via hemsida

Anslås delegationsbeslut och föreskrifter på
anslagstavla? 6 kap 40 §, 8 kap 10, 13 §§

X

Finns även rutinbeskrivning

Har säkerställts att allmänheten kan få tillgång till
innehållet på anslagstavlan i kommunens lokaler
eller på annan plats? 8 kap 10 §.

X

Instruktion för kommundirektör (KL) 7 kap 1-2 §§.

X

Fastställd av styrelsen

Antalet ledamöter och antalet ersättare i styrelsen
är minst fem.
6 kap. 16 § KL.

X

Framgår av reglemente.

Förbud mot underställda nämnder

X

Inga underställda nämnder finns.

Framgår att det åligger styrelsen att årligen
besluta huruvida de kommunala aktiebolagen
verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna? (6 kap 9 § KL)

X

Framgår av reglemente.

Regler om arvode och andra ersättningar till
förtroendevalda? (KL)

X

Arvodesreglemente är
uppdaterat från 2018-12-17.

Har reglementen förändrats för RS och nämnder i
enlighet med KL?

X

Reglementen är uppdaterade.

Hantering av delegationsbeslut (KL)
● Anmäls fortfarande samtliga
delegationsbeslut till nämnden?
● Om inte - har någon reglering skett av
protokollföring och justering?
● Har någon delegationsrätt överförts till
presidierna?

X

Samtliga delegationsbeslut ska
fortfarande anmälas till nämnd.
Vi har inte kunnat se att
beslutsrätt överförts till
presidierna.

Uppdatering av arbetsordning (KL)

-

Ny regel om verkställighet av beslut (KL)
Kan kommunen inte backa på ett beslut, t.ex. för
att de blivit bundna av ett avtal, påbörjat en
rivning etc. så får inte beslutet verkställas innan
det vunnit laga kraft.
Råd som inte är ledamot eller ersättare får också
yttranderätt och förslagsrätt (KL)
Skärpta regler vad gäller tolk och översättning (§
13 FL)
● Har det informerats internt om detta?

Nej

-

Kommentar

Beslut om ny arbetsordning är
fattat. Gäller dock ej förrän 201907-01.

X

X
X
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Bestämmelser om försenad handläggning (§ §1112 FL)
● Om en myndighet bedömer att
avgörandet av ett ärende som har inletts
av en enskild part kommer att bli
väsentligt försenat, ska myndigheten
underrätta parten om detta.

X

Grunder för god förvaltning (§§ 5-8 FL) - gäller för
samtliga verksamheter och nämnder inom
kommunen. Har åtgärder vidtagits för att möta
detta krav?

X

20

2019-09-04

Carin Hultgren
Uppdragsledare

Oscar Arnell
Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Region Gotland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte
utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-06-13

SON § 95

SON § 95

Individrapportering av ej verkställda beslut
2019

SON 2019/177

Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden överlämnar rapporten om beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den 31 mars
2019 till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 12 kap 3 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten, om beslutet inte har kunnat verkställas på nytt inom tre månader
från dagen för avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att en
särskild avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap 6 c § SoL
och 28 c § LSS).
Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorgen samt
individ- och familjeomsorgen (IFO). Se tabeller på följande sida.
Socialförvaltningen har rapporterat 13 beslut som inte har verkställts inom tre
månader beroende på resursbrist. Besluten gäller bostad med särskild service och
avlösarservice inom omsorgen om funktionsnedsatta (4 stycken), särskilt boende
inom äldreomsorgen (6 stycken) respektive kontaktfamilj enligt SoL inom individoch familjeomsorgen (3 stycken).
I 6 fall har brukaren tackat nej till erbjuden insats.
OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA – LSS
Insats/bistånd
Bostad med
särskild service
Bostad med
särskild service
Avlösarservice
SUMMA

Månader sedan beslutsdatum
3-5
6-8
9-11
12-14
2

2

Orsak
Resursbrist

2

Tackat nej till erbjuden insats

2
4

Resursbrist
6 beslut

1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-06-13

SON § 95

ÄLDREOMSORGEN – SoL
Insats/bistånd
Särskilt boende
SUMMA

Månader sedan beslutsdatum
3-5
6-8
9-11
12-14
2
4
2
2
4
6

Orsak
Resursbrist
Tackat nej till erbjuden insats
10 beslut

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN – SoL
Insats/bistånd

Kontaktfamilj

Månader se
dan beslutsdatum
3-5
6-8
9-11
3

SUMMA

3

Orsak
12-14
Resursbrist
3 beslut

Bedömning

Socialnämnden föreslås överlämna rapporten om beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den
31 mars 2019 till regionfullmäktige och regionens revisorer.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet för socialnämnden.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2019.
Skickas till
Regionens revisorer.
Regionfullmäktige.

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

SON 2018/177
28 maj 2019

Marianne Haglund

Socialnämnden

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2019
Förslag till beslut

•

Socialnämnden överlämnar rapporten om beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den 31 mars
2019 till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Bakgrund

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 12 kap 3 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten, om beslutet inte har kunnat verkställas på nytt inom tre månader
från dagen för avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att en särskild
avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap 6 c § SoL och 28 c §
LSS).
Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorgen samt
individ- och familjeomsorgen (IFO). Se tabeller på följande sida.
Socialförvaltningen har rapporterat 13 beslut som inte har verkställts inom tre
månader beroende på resursbrist. Besluten gäller bostad med särskild service och
avlösarservice inom omsorgen om funktionsnedsatta (4 stycken), särskilt boende
inom äldreomsorgen (6 stycken) respektive kontaktfamilj enligt SoL inom individoch familjeomsorgen (3 stycken).
I 6 fall har brukaren tackat nej till erbjuden insats.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2018/177

OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA – LSS
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

Bostad med
särskild service

6-8

9-11

Orsak

12-14

2

Resursbrist

Bostad med
särskild service

2

Tackat nej till erbjuden insats

Avlösarservice

2

Resursbrist

4

6 beslut

SUMMA

2

ÄLDREOMSORGEN – SoL
Insats/bistånd

Särskilt boende

SUMMA

Månader sedan beslutsdatum
9-11

Orsak

3-5

6-8

12-14

2

4

Resursbrist

2

2

Tackat nej till erbjuden insats

4

6

10 beslut

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN – SoL
Insats/bistånd

Månader se

Orsak

dan beslutsdatum
3-5

6-8

9-11

12-14

Kontaktfamilj

3

Resursbrist

SUMMA

3

3 beslut

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Expedieras
Regionens revisorer, regionfullmäktige

2 (2)

Motion

Klimatnödläge råder – det är
dags att erkänna det och
handla därefter
23 september 2019

Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är en av vår tids
viktigaste frågor. Vi har en plikt mot framtida generationer att på kort tid ställa
om till ett hållbart samhälle med kraftigt minskade utsläpp. Det ansvaret är
globalt men arbetet måste göras på alla nivåer och vi anser att kommuner och
regioner har ett stort ansvar att möjliggöra för omställning på ett samhälleligt
plan men också att gå före vad gäller egna utsläpp och beslut.
Region Gotland har tagit flera viktiga steg för att åstadkomma de minskningar
av klimatutsläpp som är nödvändiga. En koldioxidbudget finns framtagen med
hjälp av Uppsala universitet och beslut om att en utsläppsbudget för Region
Gotlands egna verksamheter ska tas fram är fattat och implementering börjar år
2020. Region Gotland är en av huvudaktörerna i Energimyndighetens förslag
till färdplan för Gotland som pilot i energiomställningen.
Nu vill vi ta nästa steg genom ett gemensamt erkännande av det klimatnödläge
som råder. Vad innebär det då att erkänna klimatnödläge? Det finns ingen färdig
definition av vad ett nödläge är. Vanligtvis utropas det när det t ex skett en
naturkatastrof eller råder hot om krig. Det är upp till oss att definiera vad vi
menar att ett sådant erkännande innebär. En ny växande klimatrörelse kräver att
vi politiker ska ta klimatfrågan på större allvar. Att erkänna att nödläge för
klimatet råder är ett sätt att göra det.
När vi står inför ett nödläge så agerar vi gemensamt och med kraft för att lösa
problemen. Vi är övertygade om att ett gemensamt erkännande av det nödläge
som råder skulle ge frågan den tyngd som krävs för att få till stånd faktiska
förändringar.
En verklig omställning till ett hållbart Gotland kräver ett gemensamt
engagemang och acceptans hos både den gotländska befolkningen, Gotlands
alla organisationer och företag och hos hela Region Gotland som organisation.
Därför anser vi att ytterligare steg måste tas för att ge förutsättningar för det.

Vänsterpartiet yrkar därför:
•
•
•
•

Att Region Gotland erkänner det klimatnödläge som råder.
Att en omfattande folkbildningskampanj med fokus på klimatfrågan
inleds.
Att möjliga klimatkonsekvenser beaktas och vid behov utreds inför alla
beslut i Region Gotland.
Att förutsättningar och resurser att arbeta för minskade utsläpp ges alla
Region Gotlands nämnder, förvaltningar och helägda bolag.

•

Att allmänheten regelbundet bjuds in till information och dialog om vad
Region Gotland gör för att minska klimatutsläppen, samt dialog om hur
Gotland som samhälle tillsammans kan ta nödvändiga steg i
klimatomställningen.

Saga Carlgren (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Visby 2019-09-17

Motion
Ingen medtagen frukt på schemat
En ny hösttermin har precis startat. Många elever tar sina första steg i den svenska skolan
och ännu fler fortsätter sin utbildningsresa. Terminsstarten innebär också en ökad
planering för alla föräldrar att få ihop skoldagen med aktiviteter, hämtningar, lämningar och
VAB. Dessutom behöver många ordna med mellanmål, frukt och smörgåsar att skicka
med barnen till skolan.
Svensk skollag tolkas olika på olika skolor och mellan kommuner. Det är dags för en
gemensam tolkning. Att vårdnadshavare vid upprepade tillfällen, vissa varje dag behöver
skicka med saker eller mat är inte liktydigt med att ha en avgiftsfri skola och riskerar
förstärka skillnader och minska likvärdigheten i skolan.

Därför yrkar jag på att:
-

Barn- och utbildningsnämnden tar fram enhetliga riktlinjer som säkerställer avgiftsfri
skola på Gotland.
Att en plan för uppföljning av hur skolorna efterlever dokumentet tas fram och
implementeras.

Filip Reinhag, Socialdemokraterna
Visby, 2019-09-17

Interpellation
till regionstyrelsens
ordförande Eva Nypelius
om behovet av fler
studentbostäder

Visby 2019-09-23

Hur går arbetet med fler studentbostäder?
Uppsala Universitet växer på Gotland och antalet studenter ökar, därmed även
behovet av bostäder. På Sveriges förenade studentkårers lista är Gotland rödmarkerat
i år igen, studenter kan inte erbjudas förstahandskontrakt under sin första termin på
ön. Det är olyckligt både för öns och för universitetets utveckling.
Insatser har gjorts för att öka antalet studentbostäder på Gotland, till exempel
beslutade regionstyrelsen den 26 oktober förra året om en avsiktsförklaring med
Svenska Studenthus (RS 278). Avsiktsförklaringen syftar till att erbjuda mark till
Svenska Studentbostäder för att de ska kunna bygga cirka 150 studentbostäder.
Mina frågor
1. Hur går det med arbetet att erbjuda mark till Svenska Studenthus?
2. Hur går det med planeringen för de studentbostäder som fanns med i
planeringen när Gotlandshem begärde markanvisning vid Gråbo?
3. Har andra initiativ tagits i syfte att skapa fler bostäder för studenter?
Saga Carlgren
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se

Interpellation
till regionstyrelsens
ordförande Eva Nypelius
om arbetet med
besöksnäringsstrategin.

Visby 2019-09-23

Besöksnäringen pekas i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 ut som en av Gotlands
viktigaste näringar med stora möjligheter att utvecklas och skapa fler arbetstillfällen. I
syfte att tillsammans med näringen arbeta för denna utveckling antog fullmäktige i
februari i år en Besöksnäringsstrategi. Strategin har högt ställda mål och en vision om
att Gotland ska vara norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027. Ska mål
och vision nås fordras målmedvetet arbete i Region Gotland, i samverkan mellan
regionen och näringen och hos branschorganisationer och företag.
Det tar givetvis tid att nå resultat, men det är därför viktigt att arbetet kommer igång,
det är inte så långt till 2027. Jag har därför några frågor om hur det arbetet går.
-

Vilka avdelningar, förvaltningar eller enheter inom Region Gotland har
utarbetat egna handlingsplaner utifrån Besöksnäringsstrategin?
Vilka har avsatta budgetmedel?
Vilka åtgärder har genomförts eller initierats?
Hur hålls arbetet med strategin ihop inom regionen?

Brittis Benzler

Vänsterpartiet

v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se

Interpellation
till regionstyrelsens
ordförande Eva Nypelius
angående kulturlivets
nyttjande av lokaler i
Sävehuset.

Visby 2019-09-23

Ett rikt lokalt kulturliv, möjlighet att både utöva och ta del av kultur är positivt för
människor i alla åldrar. Att bidra med tillgång till lokaler är ett sätt för Region
Gotland att stödja och underlätta för kulturlivet.
Inför ombyggnaden av dåvarande F-huset och aulan på Sävetomten lyftes nya
möjligheter för kulturlivet i byggnaden fram som en av vinsterna. Här skulle bli
lokaler, ombyggd aula och blackbox inte enbart för gymnasiet och kulturskolan utan
också för det lokala kulturlivet. Kommersiella aktörer såväl som föreningar och andra
icke kommersiella arrangörer skulle få möjlighet att nyttja lokalerna tillsammans med
skolorna. Lokalerna skulle bli ett bra tillskott i väntan på ett nytt kulturhus, även om
nationella prov och liknande aktiviteter för skolan ibland innebär att skolan måste få
förtur.
Har det blivit så?
Vi har hört att det av olika skäl ofta är svårt att få boka lokaler flera dagar i följd. Att
priset upplevs högt för ickekommersiell verksamhet. Att detta i sin tur bidrar till att
lokalerna inte nyttjas så mycket som borde vara möjligt. Att tillgången på lokaler för
det lokala kulturlivet inte har ökat på det sätt vi hoppades på.
Jag undrar därför:
Hur mycket nyttjades aula och blackbox för föreningsliv och kulturarrangemang
under våren 2019?
Behöver det vidtas åtgärder för att underlätta nyttjande av lokaler för kultur och
föreningsliv?
Per Edman
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se

INTERPELLATION

Interpellation till Barn och utbildningsnämndens ordförande Stefan Nypelius angående
undervisning i idrott och hälsa på Romaskolan.
Regeringen bestämde 2018 att utöka antalet undervisningstimmar i idrott och hälsa från 500 till
600 timmar i grundskolan från och med läsåret 2019/20.
Tanken är att öka elevernas inlärningsförmåga i teoretiska ämnen genom mer rörelse på schemat
som forskning visat på fungerar bra.
Eleverna och unga är idag mer stillasittande då deras vardag till stor del består av användande av
digitala verktyg.
För stillasittande elever kan undervisningen i idrott och hälsa vara de enda tillfällena då de deltar i
fysiska aktiviteter.
I feb 2019 hade förvaltningen förslag på att äska investeringsmedel på 7 milj under två år 2020
och 2021 för att göra om Romabadet till idrottshall för att klara undervisningstiden i idrott och
hälsa.
Nämndordförande Stefan Nypelius lyfte då och där bort äskande med motiveringen att “det ska
lösas någon annanstans”.
Romaskolan är en grundskola F-9 med ca 320 elever. Romabadet har varit stängt sen 2016, vilket
har varit negativt för eleverna. Badet delar byggnad med en mindre idrottshall som inte räcker till
för alla elever. Förslag på att man i stället skulle kunna bygga om fd bad lokalen till en
gymnastiksal har inte utretts. Den salen skulle i så fall bli betydligt större än den som finns idag.
Att tvingas till att har teoretisk idrott i klassrummen eller promenader är inte hållbart i längden.
Skolverkets utredning visade på att undervisning utomhus fungerar inte alltid och ger inte alltid
samma kvalitet.
Därför är tillgången till idrottshallar viktigt och som vi fått det presenterat i nämnden så har
Roma men också Visby de största bristerna.

Mina frågor:
*Hur löser man undervisningen idag utifrån undervisningstid och kvalite för elever?
*Har det här gett eller kommer det att ge skolan mer kostnader som bussning till annan
idrottshall?
*Om en entreprenör tar över drift av hela huset vad kommer det att ge för konsekvenser gällande
tider och kostnader för skolan och BUN?
*Hur ser planen ut för Romaskolans framtida idrott och hälsa undervisning så det ska kunna
bedrivas med kvalite?
Fröjel 2019-09-20
Lisbeth Bokelund MP

Visby 2019-09-17

Långtidsuppföljning för barncanceröverlevare
Interpellation ställd till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Mats-Ola
Rödén (L)

Alldeles för många barn och unga drabbas av cancer. Vården har förbättrats kraftigt under de
senaste decennierna och utvecklingen fortsätter i en rasande fart. Det innebär tack och lov att
sjukvården idag kan rädda många av de som drabbas. Något som inte var fallet för inte så
väldigt länge sedan. På Gotland finns idag enligt Socialstyrelsen 63 personer över 18 år som
fick cancerdiagnos före 18 års ålder.
Att genomgå en cancerbehandling är ofta väldigt tufft. I synnerhet för barn och unga.
Strålning, kraftfulla läkemedel och andra vårdinsatser medför ofta komplikationer av olika
slag. Senare forskning har också visat på att effekterna och sena komplikationer av en
behandling upptäcks först senare i livet och symptomen varierar mycket. Hjärntrötthet och
andra hjärnskador påverkar exempelvis barnens möjligheter till skolgång på lika villkor som
andra barn. Risken för att drabbas av cancer igen ökar om du överlevt en behandling.
Barncancerfondens uppföljning av barncanceröverlevare visar att sjukvården i Sverige har
underskattat de problem som kan uppstå långt efter en avslutad cancerbehandling och att det
saknas resurser och organisation för att erbjuda barncanceröverlevare adekvat
långtidsuppföljning, att övergången mellan barncancervård till vuxenvård inte fungerar
tillfredställande och att skillnaderna mellan olika regioner varierar kraftigt
Med anledning av detta vill jag ställa två frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Mats-Ola Rödén (L)

1. Har barncanceröverlevare idag tillgång till en adekvat långtidsuppföljning så som
screening, rehabilitering och psykosocialt stöd?
2. Om inte, vilka åtgärder planerar hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande att vidta
för att barncanceröverlevare på Gotland skall erbjudas detta?

Filip Reinhag (S) 2019-09-17

Visby 2019-08-28

Privatisera bort krav och förbättringsförslag
Interpellation ställd till Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M)

Under sommaren har vi kunnat ta del av undersköterskeupproret som sprider sig över landet.
Det handlar om undersköterskor som tröttnat på dåliga arbetsvillkor, låga löner och ständiga
nedskärningar. Socialdemokraterna stöttar upproret och menar att det är vi politiker som
behöver ta ansvar för deras arbetsvillkor, arbetsmiljö och löneutveckling.
Under alldeles för lång tid har undersköterskor varit en yrkesgrupp man tagit för givet.
Arbetsbördan har varit och är för hög, lönen för låg och kollegorna för få. Det bidrar också till
sänkt kvalitet i vård och omsorg.
Socialnämndens ordförande menar i en intervju med Hela Gotland 2019-08-28 att receptet för
att bryta denna utveckling är att privatisera mer verksamhet för ”de anställda [sic!] inte är
nöjda med Regionen som arbetsgivare [sic!]”. Öström slår också fast att det är billigare att
bedriva verksamheten i privat regi.
Med anledning av detta önskar jag ställa tre frågor till Socialnämndens ordförande Rolf
Öström (M):
1. Vilket ansvar har socialnämndens ordförande för personalens arbetsvillkor och
arbetsmiljö?
2. Vilka åtgärder planerar ordföranden att vidta för att undersköterskorna ska uppskatta
Region Gotland som arbetsgivare?
3. Varför är det billigare att privatisera äldreboenden jämfört med att bedriva dem i egen
regi?

Filip Reinhag (S) 2019-08-28

INTERPELLATION
2019-09-23

Införande av Framtidens Vårdmiljö i hälso- och sjukvården
Region Gotland har beslutat att tillsammans med region Stockholm gå in i ett av de största
verksamhetsutvecklingsprojekten på många år. Framtidens vårdinformationsmiljö syftar både till
att modernisera journalsystemet men kanske främst möjliggöra för en bättre vårdkontinuitet,
ökad patientsäkerhet och en mer effektiv och sömlös vård med patienten i centrum.
Finansieringsmodellen för detta har under arbetets gång förändrats. Från början skulle region
Gotland stå för del av investeringskostnaden. Av olika skäl ändrades detta varför region
Stockholm nu står för upphandlingskostnaden och region Gotland ”köper” sedan systemet. Att
göra det är den mindre delen av kostnaderna som följer av det enhälliga beslutet att ta sig an
FVM.
Att kunna arbeta med verksamhetsutveckling, implementering och uppbyggnad av ett så
omfattande system kräver resurser. Resurser för att möjliggöra medarbetarnas medverkan i
utveckling och testning av systemet, för att patienter och brukarorganisationerna ska involveras
och bidra. Resurser behövs också för att möta upp förväntningar på medverkan på central nivå
och för att hantera övergången mellan två system och migration av den enorma mängd data som
finns idag.
Det finns stora förhoppningar och förväntningar på att FVM ska bidra både till ökad
patientnytta och att nya arbetssätt med minskad administration till lägre kostnader och ökad
effektivitet.
Alliansen har till skillnad från oppositionen valt att inte skjuta till en krona för detta enorma och
omfattande arbete som väntar nu i och med upphandling och införande av helt nytt system. Det
kommer medföra stora bekymmer för gotländsk hälso- och sjukvård som nu har att välja mellan
att inte kunna arbeta med verksamhetsutvecklingen eller få prioritera bort andra delar i vården.
Alliansen har valt att köpa en Porsche men risken är att det blir en Epatraktor om införande och
implementering inte sker med stor noggrannhet.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande, Mats-Ola Rödén (L):
-

Hur är arbetet med införandet av FVM upplagt och hur kommer personalen involveras i
uppbyggnad och implementering?
Hur menar HSNs ordförande att förvaltningen ska prioritera för att möjliggöra arbete
som det nya systemet kommer kräva i och med att resurser för detta inte tillförs?
Vilka risker finns när stor och dyr upphandling nu görs om vi inte skapar strukturer för
införandet?
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