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Ärendenr RS 2014/660

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 2014-12-10

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan, Visby Artilleriet 1:33, kv Malajen m fl,
granskning
Förslag till beslut

Regionstyrelsen tillstyrker planförslaget.
Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en förskola samt
bostäder i form av småhus. Förslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet.
Det aktuella planområdet har tidigare ingått i det större planförslag för kv
Sergeanten m fl som varit ute på samråd under sensommaren i år. För att
undvika förseningar av byggandet av den förskola som ingått i planen bryts nu
en del av planen ut i ett separat planförslag – kv Malajen. Den
miljökonsekvensbeskrivning som gjorts för kv Sergeanten inför samrådet
bedöms av byggnadsnämnden som aktuell även för kv Malajen. De yttranden
som inkommit under samrådsskedet rörande kv Malajen har inte föranlett
några ändringar av tidigare planförslag.
Planområdet ligger centralt i Visby med närhet till kollektivtrafik, handel och
service. Gång- och cykelvägar finns eller kommer att byggas mot handelsområdena i såväl Östercentrum som kv Stenhuggaren. Planområdet ligger
inom ett större grönområde med ett omfattande nät av motionsslingor och
promenadstråk. Delar av dessa kommer att försvinna vid ett plangenomförande men ambitionen är att skapa nya rekreationsstråk i de områden som
inte är tänkta för exploatering.
Förskoletomten är dimensionerad för fem avdelningar som kommer att byggas
ut i etapper. Bostadshusen i form av villor, rad- eller kedjehus lokaliseras mot
naturområdet. En del av planområdet kommer att markanvisas för radhusbebyggelse och den övriga delen avses upplåtas för enskilt byggande. Stor vikt

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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kommer att läggas på att göra området attraktivt, tryggt och lättillgängligt för
alla kategorier av invånare och besökare.
När samrådsförslaget för kvarteret Sergeanten behandlades av regionstyrelsen i
augusti fick ledningskontoret fyra utredningsuppdrag vilka till viss del även
berör kv Malajen. Leningskontorets svar på uppdragen redovisades vid det
senaste regionstyrelsemötet under punkten ”Kv Sergeanten – inriktning för
markanvisningstävling”.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att planförslaget tillstyrks.

Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr. 2014/9208
Handlingstyp Kungörelse
Datum 1 december 2014

KUNGÖRELSE
Detaljplan för del av VISBY ARTILLERIET 1:33, kv MALAJEN (A7fältet), Region Gotland
Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2014-11-25 har upprättats
av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget ställs ut enligt plan- och bygglagen
för granskning innan antagande. Planförslaget ställs ut i Region Gotlands entré,
Visborgsallén 19 i Visby fr.o.m. 1 december 2014 t.o.m. 5 januari 2015.
Handlingar finns även tillgängliga på www.gotland.se/detaljplaner. Till
planhandlingarna finns även en miljökonsekvensbeskrivning.
Efter samrådet med detaljplanen har ändringar av planförslaget skett, vilka framgår
av samrådsredogörelse som finns att se på www.gotland.se/detaljplaner.
Följande nyttjanderätt berörs inom planområdet: Ny 3.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av förskola och bostäder i form
av småhus.
Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81
Visby, senast den 5 januari 2015 . Ange namn, postadress och ärendenummer
(2014/9208). Den som då inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten
att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller
annan inneboende som berörs.
När tiden för utställningen gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för
byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet
Upplysningar lämnas av Monica Tingström, tfn 0498-269169
BYGGNADSNÄMNDEN

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 regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Östercentrum

Allégatan
Krookska dungen

Stora Törnekvior

PLANOMRÅDET

Återvinningscentralen

Visbyleden

Förslag till detaljplan för

Del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Malajen m fl)
Region Gotland

Granskning
Ärendenr: BN 2014/9208
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2014-11-25

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
GRANSKNING
BN 2014/9208
Del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Malajen m.fl)
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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: sbfplan@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 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 väster gränsar området till kvarteret
Adjutanten och i norr mot naturområde. I sydost mot föreslaget
verksamhetsområde och i söder mot planerade bostadsområden. Läget är
relativt centralt, 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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”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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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. Radhus och villor kan byggas i puts, tegel,
trä eller skivmaterial.
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 bruttoarea på 1200
kvadratmeter. Högsta taknockshöjd på tio meter tillåts.
Angöring till förskolan med bil ska ske på ett trafiksäkert sätt.
Parkeringsplatser ska anordnas inom fastigheten. Plats finns för en
hämta/lämna ficka på kvartersmark.

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
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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.
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. Den
dimensionerande hastigheten för gatan är 30 km/tim.
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.
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Störningar

Bostadskvarteren är belägna väster om flygbullerstört område.
Flygbullerproblematiken behandlas utifrån det gemensamma
planeringsunderlaget som Region och Länsstyrelse kommit överrens om och
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.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och
dagvatten

Området ska anslutas till Regionens VA-system. Inom kvarteren ska
dagvattnet i möjligaste mån omhändertas lokalt (LOD).
Områdets läge gör att dagvattenhanteringen tas om hand på konventionellt
sätt. Mängden dagvatten har simulerats i ett modelleringsprogram för att få
rätt dimension på ledningarna för att förhindra översvämningar.

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
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Avfallshanteringen sker genom regionens försorg. Plats för källsorterings
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. Annan
miljövänlig uppvärmning uppmuntras.

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
väster om Allégatan. (Näridrottsplatsen är en viktig social mötesplats för
både barn och ungdomar).
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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

Ansvarsfördelning

Planprocess
Samråd
Granskning
Beslut om antagande i regionfullmäktige

år 2014
juli-augusti 2014
december 2014
våren 2015

Region Gotland kommer att tillsammans med kommande exploatörer
samverka och ansvara för att exploatering av planområdet genomförs i
enlighet med detaljplanen.
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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.

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
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detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande exploatering för bostäder och förskola kan detaljplanen, antas ekonomiskt
lönsam ur ett regionalekonoiskt 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.

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, SBF, markingenjör, genomförandefrågor
Kerstin, Jakobsson, SBF, kartingenjör, fastighetsförteckning, grundkarta.
Monica Tingström, SBF, fysisk planerare
Cora Juniwik, LK, folkhälsostrateg

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 25 november 2014

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Monica Tingström
fysisk planerare
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för del av Artilleriet 1:33 (kv Malajen m.fl.), Region Gotland
Byggnadsnämnden beslutade 2014-06-25 att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle samråda med ett
planförslag för del av Artilleriet 1:33 (kv Sergeanten m.fl. dnr BN2013/688) daterat 2014-06-10
Planförslaget har under tiden 8 juli till och med 1 september 2014 varit ute på samråd enligt 5:e
kapitlet, 20§, plan- och bygglagen. Inkomna yttranden (S1 – S11) finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Efter samrådet har, för att påskynda möjligheten att bygga förskola, området för skola och
småhustomter lyfts ur och vidareförs till granskning som egen detaljplan. Samrådsredogörelsen
redovisar samtliga yttranden över detaljplanen för kv Sergeanten m.fl. Samhällsbyggnadsförvaltningens bemötanden redovisas endast för kv. Malajen. Ingen ändring har gjorts med anledning
av inkomna synpunkter. Detaljplanen kan skickas ut för granskning.
Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Barn- och
utbildningsförvaltningen
2014-07-28
S1

Ingen erinran.

Hälso- och sjukvårdsFörvaltningen
2014-08-05
S2

Ingen erinran.

TeliaSonera
2014-08-13
S3

Ingen erinran.

Försvarsmakten
2014-08-19
S4

Ingen erinran.

2

Polismyndigheten
2014-08-21
S5

Ingen erinran.

Lantmäteriet
2014-08-29
S6

Planen är flexibel och möjliggör olika alternativa äganderättsformer för
flerbostadshusen och radhusen. En tänkbar lösning är att det kommer
att bildas bostadsrättsföreningar för flerbostadshusen. Det kan också bli
aktuellt för radhusen. För radhusen skulle det även kunna tänkas att det
blir ren äganderätt och i så fall finns kanske behov av gemensamma
utrymmen. Då kan det bli aktuellt att bilda gemensamhetsanläggningar.

Länsstyrelsen
2014-09-01
S7

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen ser positivt på planförslaget, där utveckling och bevarande
av området kombinerats på ett balanserat sätt. Vissa synpunkter
kvarstår dock. Länsstyrelsen hänvisar till yttrandet i sin helhet; men
framför här synpunkterna i korthet:
-

För att planen ska kunna antas anser Länsstyrelsen att det ska
framgå att inte enbart område med benämning MKG 014 ska
saneras, utan även område MKG 012 och MKG 013. Dessa
nämns i planhandlingarna och ligger egentligen utanför
planområdet, men gränsar till område avsatt för skola, förskola.

-

Länsstyrelsen anser att en tydligare beskrivning och motivering
behöver tillföras planförslaget utifrån att Naturvårdsverkets
riktlinjer för buller kommer att överskridas vid viss bebyggelse
intill väg.

Detaljplanens syfte
Syftet med detaljplanen är enligt Region Gotland att möjliggöra
byggande av bostäder i form av olika hustyper och boendeformer. I den
del av planområdet som är flygbullerstört ska olika verksamheter och
småindustri möjliggöras. I området finns även en byggrätt för förskola.
Planförhållanden
För området finns en fördjupad översiksplan för A7-området antagen
1996-02-12, vilken bedömdes ha aktualitet när den fördjupade
översiksplanen för Visby ”Hela Visby” antogs 2009-12-14. I planen
angavs för området bostäder, där skola, barnomsorg och gruppboende
kan integreras.
Planen avviker från den fördjupade översiktsplanen för Visby (antagen
2009-12-14) eftersom flygbuller inte möjliggör bostadsbyggande i östra
delen av området. I den fördjupade översiksplanen visas en illustration
med möjlighet till ca 500 lägenheter på A7-fältet i form av radhus, villor
och flerfamiljshus. Avgränsningen för området för bostäder har ändrats
och i den östra delen har verksamhetsområdet utökats västerut p.g.a.
flygbullersituationen.
Området är inte tidigare detaljplanelagt.
Behovsbedömning av MKB
Region Gotland har gjort bedömningen att en miljöbedömning inte
krävs, utan anser att den översiktliga miljökonsekvensbeskrivningen för
A7-området som gjordes 1994 fortfarande är aktuell. Länsstyrelsen
instämmer i Region Gotlands bedömning.
Bedömning enligt länsstyrelsens prövningsgrunder i 11 kap 10 § PBL
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Länsstyrelsens prövningsgrunder innefattar riksintressen, hälsa och
säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion,
miljökvalitetsnormer samt strandskydd. Dessa frågor kan leda till att
Länsstyrelsen, enligt 11 kap 10 § PBL, senare prövar kommunens beslut
att anta den aktuella detaljplanen.
Riksintressen
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Det
innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte
medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte innebär att Gotlands
samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Hälsa och säkerhet
Förorenad mark
I planförslaget beskrivs områden som är förorenade av framför allt bly
från den skjutverksamhet som förekommit där. Länsstyrelsen anser att
det är bra att det redan i samrådshandlingarna finns bestämmelser om
att en saneringsplan ska vara framtagen och godkänd innan detaljplanen
antas. För tydlighetens skull bör det även framgå vem som ska
godkänna saneringsplanen. Det är Region Gotlands miljö- och
hälsoskyddsnämnd som är tillsynsmyndighet.
I planen beskrivs tre områden som är förorenade; MKG 012, MKG 013
och MKG 014. I planbeskrivningens del, där bestämmelsen om att
saneringsplan ska vara framtagen och godkänd, omnämns enbart MKG
014. MKG 012 och 013 ligger egentligen utanför det avgränsade
planområdet men bör också saneras eftersom de gränsar till området i
planen som utgörs av skola, förskola. För att planen ska kunna antas
anser Länsstyrelsen att det tydligt ska framgå att det inte enbart är MKG
014 som ska saneras, utan även MKG 012 och 013.
Buller
Det är positivt att Region Gotland inte planerar bostäder i det område
som ligger inom störningsområde från Visby flygplats. Tillståndsprövning
av Visby flygplats pågår. Det är därför ännu inte avgjort om detta
område i framtiden kommer att omfattas av de nya bullervillkoren om
krav på bullerskyddsåtgärder. Med det underlag som finns i prövningen
är det inte troligt att hus inom planområdet kommer att bli föremål för
bullerkrav i det nya tillståndet för Visby flygplats. Länsstyrelsen anser
dock att det är viktigt att följa utvecklingen i frågan så att bebyggelse
kan konstrueras så att man får en bra inomhusmiljö.
I samrådshandlingarna framgår det att Naturvårdsverkets riktlinjer för
buller från vägtrafik överskrids när det gäller maximalvärdet i vissa delar
av området. Maximalvärdet beräknas hamna på 76 dBA, medan
riktlinjerna är 70 dBA. Naturvårdsverket anger i sina riktlinjer att hänsyn
ska tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt samt att i
de fall utomhusnivån inte kan reduceras till angivna bör inriktningen vara
att inomhusvärdena inte överskrids. Länsstyrelsen anser att en tydligare
motivering krävs för att kunna ta ställning till överskridandet av
riktlinjenivåerna. Länsstyrelsen anser även att en tydligare beskrivning
krävs vad förslaget egentligen innebär, exempelvis hur många bostäder
som kommer att drabbas. Beskrivningen kan gärna kompletteras med en
illustration.
Även i det förslag till förordning som är ute på remiss från
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socialdepartementet gällande riktvärden för trafikbuller
(S2014/5195/PBB) anges 70 dBA som maximalvärde gällande uteplats.
Riktvärdena får enligt förslaget överskridas om: minst hälften av
bostadsrummen är vända mot en sida där det finns en sida där
ekvivalent ljudnivå uppgår till högst 55 dBA vid fasad och maximal
ljudnivå mellan kl 22.00 och 06.00 uppgår till högst 70 dBA vid fasad,
samt minst hälften av bostadsrummen i en bostad är vända mot en sida
där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl 22.00 och 06.00 vid fasad.
Klimatanpassning
Vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till flera aspekter (2 kap 5 §
PBL). De flesta av dessa aspekter påverkas av ett förändrat klimat. Av
ett detaljplaneförslag bör framgå hur Region Gotland bedömt behovet av
klimatanpassningsåtgärder för planområdet med utgångspunkt från
aktuella förhållanden, risker samt framtida påverkan. I det här fallet kan
det exempelvis gälla risken för översvämning pga. ökad nederbörd i ett
förändrat klimat kopplat till hantering av dagvatten i området.
Rådgivning enligt 2 kapitlet PBL
Naturvärden
Områden runt det föreslagna detaljplaneområdet hyser en del
naturvärden, bl.a. Törnekvieområdet och Krookska dungen. Inom
planområdet finns en del rödlistade arter, t.ex. sexfläckig
bastardsvärmare och mindre blåvinge. Arterna återfinns i områdets
öppna delar med örtrika gräsmarker. Dessa delar föreslås i planen
undantas från bebyggelse.
Länsstyrelsen har fått kännedom om att det i det blåmarkerade området
som ligger utanför det föreslagna detaljplaneområdet på kartbilden
nedan finns 300 övervintrande skator vintertid, mellan novemberfebruari. Även om skatorna inte omfattas av något skydd är
övernattningsplatsen unik. Det finns få motsvarigheter i landet och för
skatorna kan det vara svårt att hitta liknande övernattningsplats. I det
rödmarkerade området föreslås en förskola byggas. Länsstyrelsen
bedömer att om en skola byggs nära det område där stora mängder
skator uppehåller sig är risken stor att skatorna bidrar till störande ljud.
Det finns även risk för att fåglarna ger upphov till ett sanitärt problem.
Länsstyrelsen anser att Region Gotland bör ta ställning till hur detta ska
hanteras i fortsatt planprocess.
Länsstyrelsen bedömer att planen kan genomföras utan att höga
naturvärden riskerar att skadas, men anser som ovan framgår att Region
Gotland bör ta ställning till skatornas övernattningsplats.
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Kulturmiljö
Ur ett kulturhistoriskt perspektiv är det viktigt att bevara gröna
strukturer som fruktträd och alléer. Att planförslaget möjliggör
stadsodling är positivt ur ett långsiktigt hållbart perspektiv.
Annan lagstiftning
Kulturmiljölagen
Enligt Region Gotland ska en arkeologisk undersökning göras i området
innan planen antas, vilket är bra. Detta ska föregås av en ansökan om
tillstånd.
Vissa delar av området är redan idag undersökt arkeologiskt. Dessa
delar finns registrerade i Fornsök.
Samhällsbyggnadsförvaltningen:

MKG 012 och MKG 013 ligger inom område där detaljplan för kvarteret
Adjutanten gäller. I detaljplanen som antogs antogs 2013-08-17 anges
att kulfången ska saneras. Kulfången ligger nära skoltomten. Anmälan
om åtgärd inom förorenat område som krävs enligt miljöbalken har gjorts
till tillsynsmyndigheten, i detta fall miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Saneringen är påbörjad hösten 2014 och ska vara avslutad 2015.
Projektering av va-ledningar och dagvatten pågår för hela A7området. Dagvatten inom planområdet planeras tas omhand på
konventionellt sätt. Dimentionering av ledningarna har beräknats
i ett modelleringsprogram och är tillräckliga för förhindra
översvämning.
Skatornas sovträd växer i området avsatt som NATUR i gällande
detaljplan, öster om skoltomten. Dock inte i direkt närhet till
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skoltomten. Det bedöms inte bli någon sanitär olägenhet för
förskolan. Närhet till naturen är positivt för barnen.

Regionstyrelsen
2014-09-09
S9

Tillstyrker planförslaget.

Gotlandshem
2014-09-04
S8

Har sökt markanvisning för tre områden inom detaljplanen. För
dessaområden är önskemålet:
En flexibel plan, ingen prickad mark inom kvarteren.
Inga krav på genomgående entréer.
Att hela ytorna medger samma hustyp, helst 6 våningar.
Att gångvägen som skär genom västra delen skall ha en flexibel
placering. Detta möjliggör en flexibel placering av hus och
parkeringsplatser.
Att radhusområdet i söder planläggs lika Adjutanten 4. Detta för
att kunna projektera dessa till en enhet.
Om stjärnhusen på Adjutanten 3 visar sig bli ett lyckat och
efterfrågat koncept vill vi eventuellt kunna utöka kvarteret till att
fortsäta in på kv. Sergeanten till en sammanhängande enhet.
Vår önskan är därför att planen medger detta.
Enligt våra beräkningar bör stjärnhusen bli 10-12% billigare än
de hustyper som planförslaget anger. Planförslaget medför
därmed 800-1000 kr/månad i högre hyra jämfört med
stjärnhusen.
De fördyrande omständigheterna är:
Olika hustyper vilka ger låg upprepningseffekt
Genomgående entréer minskar den uthyrda ytan relaterat till
den byggda ytan.
Få lägenheter per trapphus medför att den uthyrda ytan
relaterat till den byggda ytan ökar.
Planförslaget bedöms ha minst 20 % trapphusyta jämfört med
Adjutantens 10 %.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2014-09-09
S10

Tillstyrker planförslaget.
Kompletterande synpunkter:
1. Den saneringsplan som antas vara densamma som den
anmälan om åtgärd inom förorenat område som krävs
enligt miljöbalken. Anmälan görs till tillsynsmyndigheten,
i detta fall miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden
ska ta beslut om att anmälan inte föranleder någon
åtgärd eller förelägga om ytterligare försiktighetsmått.
2. Eftersom planområdet ligger inom vattenskyddsområde
är det viktigt att vid byggnation och schaktningsarbeten
vidta lämpliga skyddsåtgärder.
3. Verksamheter/småindustri som etableras i östra delen av
planområdet får inte vara störande för intilliggande
bostäder.
4. Naturvårdsverkets riktlinjer för buller ska följas. Ett
något högre maxvärde utomhus kan godtas på den ena
sidan om en tyst gårdssida finns. Ett riktvärde på 76 dBA
max utomhus kan innebära att en viss förstärkt
ljudisolering krövs för att klara riktvärdet inomhus (30
dBA ekvivalent samt 45 dBA max nattetid).
5. Det är positivt att dagvatten som inte är förorenat
omhändertas lokalt. Det ska dock ske ytligt utan att
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skada de täta befintliga marklager som naturligt skyddar
underliggande grundvatten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen:

Angående saneringen se svar under Länsstyrelsens yttrande
(S7).

Trafikverket
2014-09S11

Trafikverket är väghållare för Visbyleden, väg 148. Trafikverket
ska tillsammans med Region gotland teckna ett
genomförandeavtal kopplat till anläggandet av cirkulationsplats
Stenhuggaren. Avtalet hanterar nödvändiga åtgärder längsmed
väg 148 och aktualiseras vid ytterligare en anslutning till
cirkulationsplats Stenhuggaren från A7-området vilket bör
beaktas i denna detaljplan.
Vad gäller exploateringens trafikpåverkan saknar Trafikverket
relevanta trafiksiffror och en redovisning av hur områdets
trafikalstring bedöms påverka det statliga vägnätet.
Detaljplanens område omfattar influensområde för riksintresset
Visby flygplats avseende vland annat flygbuller och flyghinder.
Planerad exploatering får inte till skada på riksintressets funktion
vilket ska säkerställas i detaljplaneskedet.Trafikverket
färdigställer för närvarande en precisering av Riksintresset Visby
flygplats och Trafikverket förutsätter att det hittills
kommunicerade materialet beaktas.
Trafikverket anser att de riktvärden för trafikbuller vid
nybyggnad som anges i Infrastrukturproposition, prop.
1996/97:53 ska följas. Samma riktvärden som gäller för bostäder
bör även gälla för inom- och utomhusmiljöer för skolor och
förskolor.
Trafikverket saknar underlag för bullerberäkningar. Trafikverket
kan inte bedöma utifrån underlaget från vilka källor bullret
kommer och om exempelvis väg 148 ingår och önskar därmed
att bullerutredningen redovisas. Trafikverket anser att aktuell
och prognostiserad trafik för 2013 ska användas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Angående flygbuller se Länsstyrelsens (S7) yttrande.

Visby den 25 november 2014

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Monica Tingström
fysisk planerare
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Uppdrag och syfte

På uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Region Gotland har AB PentaCon
utfört en kompletterande miljöteknisk undersökning. Undersökningen är en
komplettering till den tidigare utförda översiktliga miljötekniska markundersökning
som presenterades i december 2012 (PentaCon, dat. 2012-12-05, arb.nr:12038).
Undersökningarna har utförts i samband med upprättande av en detaljplan för
möjliggörande av bostadsbebyggelse, bl.a. i form av punkthus med upp till 6 våningar
och radhus med två våningar. Marken inom det undersökta området har tidigare varit
del av ett militärt övningsområde (f.d. A7-fältet). Provtagning har koncentrerats till de
tidigare skjutbanorna och områden för nya byggrätter.

2

Områdesbeskrivning

Det aktuella undersökningsområdet är beläget på östra sidan om Allégatan i Visby och
sträcker sig i söder mot Stora Törneqviorvägen i söder och Västra Törneqviovägen i
öster. Marken är i huvudsak f.d. åkermark och är till viss del bevuxen med sly och
mindre träd. Inom planområdet har tidigare skjutbaneverksamhet bedrivits.
Skjutbanornas läge är markerat som MKG012-MKG014 på nedanstående
översiktskarta.

MKG 012

MKG 013

MKG 014

Bild 1 - Illustrationsplan över A7-fältet. Den kompletterande undersökningen har utförts i anslutning till
respektive skjutbaneområde MKG 012-MKG 014 och inom övriga delar av byggrätter inom
planområdet (i form av slumpmässigt riktad provtagning med spadprovtagare).

4 (18)

3

Mark- och grundvattenförhållanden

Jorden inom undersökningsområdet bedöms generellt, under ett ca 0,1-0,2 meters
mull- eller fyllningsjordlager, bestå av ca 0,5-1,5 meter sand på morän. Moränen
överlagrar kalkstensberget som ligger ca 1,5-7 meter under markytan (Baserat på
tidigare undersökningar utförda av AB Jacobson & Widmark).
Moränen bedöms vara mycket fast lagrad och utgör ett tätskikt mot kalkstensberget.
Vatten har tidigare konstaterats främst i sandlagret över den täta moränen. Detta vatten
bedöms vara mark- eller perkolationsvatten. Grundvattennivån bedöms med ledning av
SGU:s geohydrologiska karta (kartblad 3, specialkarta 2 i serie Ah från SGU, dat
1982) ligga ca 10-15 meter ned i kalkstensberget.

4

Historisk redogörelse

På A7-fältet har det bedrivits militär övningsverksamhet under 1900-talet, fram till
mitten av 1980-talet då verksamheten flyttades. Inom det aktuella
undersökningsområdet ligger ett antal skjutbanor för finkalibriga vapen. Skjutning med
skarp ammunition har, vad som framkommit i den historiska inventeringen, endast
förekommit i anslutning till skjutbanorna och inte fritt ute på A7-fältet.
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Utförda undersökningar

5.1

Tidigare utförd undersökning av Försvarsmakten

I samband med avvecklingen av verksamheten och i samband med att fastigheten
såldes till Gotlands kommun utförde Försvarsmakten en inventering och undersökning
av kulfången i anslutning till de nedlagda skjutbanorna. En undersökning utfördes
1996-11-27 av Lennart Wiman HKV med XRF (Röntgenfluorescensdetektor).
Koordinatangivelserna i de tre rapporterna som finns tillgängliga från Försvarsmakten
är felaktiga varför det är lite svårt att identifiera vilket kulfång som respektive
undersökning hänvisar till. Här nedan ges beskrivningen för respektive kulfång,
numrerat efter ärendenummer.
MKG 012:

”..Banan består av ett betongvärn i nordsydlig riktning 1 med kulfång på
bägge sidor. Östra delen – skjutriktning västerut – är nu ”Drive-In” bio
och en del av kulfånget är borta. Kvar finns ca 50 m³ varur ett
samlingsprov togs. Västra delen huvudskjutriktningen är sly- och
gräsbeväxt. Även denna del består av ca 50 m³ varur ett
samlingsprov togs. Provresultat för östra delen visar mindre än 60 mg
bly/kg torkad jord och kan anses miljöofarligt. Proven från västra delen
visar 1500 mg/kg. Förorenade massor flyttas till deponi på hällarna
genom MKG försorg 1998. Rapport till HKV när detta är genomfört
varefter riskklassen blir 4 och objektet överlämnas till Gotlands
kommun genom central försorg..”

MKG 013:

”..En cirka tre meter hög vall toppad med ett träplank. Troligen har
skjutning skett från båda hållen mot vallen men främst västerifrån. Prov
från båda sidor visade lägre värden på blyhalten än 60 mg/kg torkad
jord. Objektet ur försvarmaktens register och överlämnas till Gotlands
kommun genom central försorg..”

1

Samtliga väderstreck i rapporterna är felaktigt angivna.
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MKG 014

”..En låg gräsvall delvis borttransporterad framför markörvallen och
ett vanligt betongomslutet kulfång om ca 30 m³. Samlingsprov från
gräsvallen visade mindre värden än 60 mg bly/kg torkad jord. Prov från
kulfånget visade 1600-3300 mg/kg. Kulfånget skall efterbehandlas och
tas med i Försvarsmaktsplanen för kulfångsrening. Massorna är
flyttade genom MKG försorg till deponi på Hällarna under 1998.
Objektet överlämnas till Gotlands kommun genom Hkv/miljö försorg..”

De aktuella skjutbanornas bedömda lägen, med utgångspunkt från ovanstående
beskrivning, är utmarkerade på den bifogade planritningen G 101.
Sammanfattningsvis har Försvarsmakten angett att kulfånget invid MKG 012 är
förorenad med bly, 1500 mg/kg TS i ett taget prov, och att förorenade massor skall
flyttas till deponi på hällarna. Någon rapport avseende detta genomförande har ej
kunnat påträffas.
Försvarsmaktens provtagning från MKG 013 visade lägre halter bly än 60 mg/kg TS.
Inget finns angivet om detta kulfång har sanerats i ett tidigare skede.
Försvarsmaktens provtagning från kulfånget vid MKG 014 visade på halter mellan
1600-3300 mg/kg TS. De förorenade jordmassorna anges vara flyttade till deponi på
hällarna under 1998.

Bild 2 – Kulfånget vid MKG 012

Bild 3 - Skylt uppsatt vid kulfång, MKG 013.
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5.2

Tidigare utförd undersökning av PentaCon

I den tidigare utförda översiktliga jordprovtagningen togs ytliga samlingsjordprover i
anslutning till kulfången MKG 012 (S1-S3) och MKG 013 (S4-S6). MKG 014
utelämnades p.g.a. att området inte ingår i den aktuella detaljplanen och för att
Försvarsmakten angett att jordmassorna var flyttade till deponi under 1998.
Förutom i anslutning till de aktuella kulfången utfördes även jordprovtagning
slumpmässigt utspritt inom det aktuella planområdet (Punkterna P1-P6). Provtagning
utfördes med spadprovtagare och i anslutning till kulfången utfördes provtagning med
spadprovtagare, efter borttagning av det övre, organiska, jordlagret med traktorgrävare.
De laboratorieanalyserade ämnena i de tagna jordproverna jämförs här nedan med
Naturvårdsverkets ”Riktvärden för förorenad mark” (NV Rapport 5976 Modellbeskrivning och vägledning) och tabell 8.1.
S1 2
S2
S3
S6
P4
P6
<3
<3
<3
15,5
3,54
3,8
As
28,2
37
38,1
51,8
63,7
64,1
Ba
<0.1
<0.1
<0.1
0,165
0,184
0,182
Cd
2,34
1,79
2,09
4,84
2,68
2,95
Co
7,08
6,4
6,84
17,1
8,02
9,16
Cr
409
16,2
79,1
185
20,8
22,1
Cu
<1
<1
<1
<1
<1
<1
Hg
214
138
200
487
482
388
Mn
40
120
54,3
5,02
7,49
17
6,82
7,42
Ni
270
313
311
408
620
628
P
50
400
2600
88,2
1000
27,7
25,5
25,2
Pb
44,3
23,8
35,1
103
17,1
14,6
Sr
100
200
8,09
8,72
8,94
10,4
10,2
9,59
V
250
500
56,6
25,6
45,1
77,5
72,1
77,3
Zn
Tabell 1 - Analyserade parametrar i jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden
för förorenad mark (mg/kg TS). KM = känslig markanvändning, MKM = mindre känslig
markanvändning.
KM
10
200
0,5
15
80
80
0,25

MKM
25
300
15
35
150
200
2,5

Påträffade föroreningar över de generella riktvärdena för känslig markanvändning var
arsenik, nickel, koppar och framför allt bly. Samtliga föroreningar över de generella
riktvärdena för KM återfanns i kulfången för MKG 012 och MKG 013.
I undersökningspunkt S1 översteg halten bly haltgränsen för farligt avfall
(Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2007:01 - Avfall
Sverige).

2

S1-S3 avser prov taget i kulfång för MKG 012, S6 avser prov taget i kulfång för MKG 013.
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5.3

Kompletterande undersökning

Den kompletterande undersökningen har initierats av Samhällsbyggnadsförvaltningen i
Region Gotland. Provtagningsområdet utökades och har omfattat samtliga delar som
skall bebyggas i den aktuella detaljplanen. Kompletterande jordprover har även tagits i
anslutning till MKG012 (S13-S15) och en upplagd jordvall i anslutning till denna
skjutbana (S7-S9). Ytliga samlingsjordprover har även tagits i anslutning till MKG014
(S10-S12 och S16-S18). Övriga undersökningspunkter har spridits ut jämt inom de
aktuella byggrätterna i den aktuella detaljplanen (P7-P21). Inget vatten har påträffats i
mark i anslutning till provgropsgrävningen.
Provtagning har utförts med spadprovtagare och i anslutning till kulfången utfördes
provtagning med spadprovtagare, efter borttagning av det övre, organiska, jordlagret
med traktorgrävare. De laboratorieanalyserade ämnena i de tagna jordproverna jämförs
här nedan med Naturvårdsverkets ”Riktvärden för förorenad mark” (NV Rapport 5976
- Modellbeskrivning och vägledning) och tabell 8.1. Ett asfaltprov har analyserats med
avseende på PAH:er från undersökningspunkt P24 (fyllningsbitar i jord från skjutvall
MKG012).
Redovisning görs här nedan endast av de kompletterande provpunkter där halterna
överskrider KM eller MKM. Samtliga laboratorieprotokoll återfinns i bilaga till denna
rapport.

As

KM
10

MKM
25

P17
3,59

S8
<3

S11
6,05

S15

S16

Ba

200

300

44,9

57,3

52,2

20,4
25,2

14
35,4

15,7
27,2

11,7

65,1
46,7

Cd

0,5

15

0,148 0,186

0,128

0,137 0,162 0,126 0,113

<0.1

0,117

Co

15

35

3,26

2,53

5,44

1,37

1,44

1,67

2,91

1,74

4,16

Cr

80

150

9,11

8,54

10,9

5,18

7,08

6,89

6,91

3,06

16,6

Cu

80

Hg

0,25

200

15,4

18,1

14,2

17,5

77,6

25,3

9,96

4,78

19,9

2,5

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

295

146

513

153

94,9

137

371

139

335

12,9

3,69

4,43

5,13

6,69

3,05

11,3

Mn
Ni

36,3

S17
<3

S18

120

8,92

7,18

400

490

345

259

271

226

261

178

532

50

400

88,8
12,4

171
19,5

1140
53,3

19,1

27,2

22,2

18,5

61,8
10,6

13,2

84,5

58,2
3,6

60,6
55,4

10,2

9,57

11,3

6,77

6,63

7,13

5,85

5,42

9,87

Sr
V

S14
9,32

40

P
Pb

S13

100

200

250
500
69
47,5
41
90
223
82,8 43,5 17,9
58,5
Zn
Tabell 2 - Analyserade parametrar i jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för
förorenad mark (mg/kg TS). KM = känslig markanvändning, MKM = mindre känslig markanvändning.

Påträffade föroreningar över de generella riktvärdena för känslig markanvändning var
arsenik och bly. Samtliga föroreningar över de generella riktvärdena för KM återfinns i
anslutning till MKG013 och MKG014.
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6

Föroreningarnas omfattning

Samtliga laboratorieanalyserade ämnen i de tagna jordproverna i PentaCons två
undersökningsomgångar jämförs här nedan med Naturvårdsverkets ”Riktvärden för
förorenad mark” (NV Rapport 5976 - Modellbeskrivning och vägledning) och tabell
8.1.
Redovisning görs här endast av de provpunkter där halter överskrider KM eller MKM.
KM MKM

P17

S1

S2

S3

S6

S8

S11

S13

S14

S15

S16

S17

S18

As

10

25

3,59

<3

<3

<3

15,5

<3

6,05

20,4

9,32

14

15,7

<3

65,1

Ba

200

300

44,9

28,2

37

38,1

51,8

57,3

52,2

25,2

36,3

35,4

27,2

11,7

46,7

0,402 0,201 0,311 0,284 0,337 0,378 0,433 0,207 0,227 0,228

0,38

0,185

0,315

Be
Cd

0,5

15

0,148 <0.1

<0.1

<0.1

0,165 0,186 0,128 0,137 0,162 0,126 0,113

<0.1

0,117

Co

15

35

3,26

2,34

1,79

2,09

4,84

2,53

5,44

1,37

1,44

1,67

2,91

1,74

4,16

Cr

80

150

9,11

7,08

6,4

6,84

17,1

8,54

10,9

5,18

7,08

6,89

6,91

3,06

16,6

Cu

80

200

15,4

409

16,2

79,1

185

18,1

14,2

17,5

77,6

25,3

9,96

4,78

19,9

8370

9730

6340

6620 10500 7000 10600 4250

4800

5360

5590

4000

10100

Fe
Hg

0,25

2,5

Mn
Ni

40

120

P
Pb

50

400

Sr

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

295

214

138

200

487

146

513

153

94,9

137

371

139

335

8,92

54,3

5,02

7,49

17

7,18

12,9

3,69

4,43

5,13

6,69

3,05

11,3

400

270

313

311

408

490

345

259

271

226

261

178

532

88,8

2600

88,2

1000

27,7

171

1140

19,1

61,8

27,2

22,2

58,2

60,6

12,4

44,3

23,8

35,1

103

19,5

53,3

18,5

10,6

13,2

84,5

3,6

55,4

V

100

200

10,2

8,09

8,72

8,94

10,4

9,57

11,3

6,77

6,63

7,13

5,85

5,42

9,87

Zn

250

500

69

56,6

25,6

45,1

77,5

47,5

41

90

223

82,8

43,5

17,9

58,5

Tabell 3 - Analyserade parametrar i jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för
förorenad mark (mg/kg TS). KM = känslig markanvändning, MKM = mindre känslig markanvändning.

Sammantaget har föroreningar över KM och MKM generellt endast påträffats i
anslutning till skjutvallarna vid MKG 012, MKG 013 och MKG 014. I en
undersökningspunkt utanför skjutbaneområdena, P17, i undersökningsområdets östra
del, har blyhalter, något över KM, påträffats.
Generellt bedöms föroreningarna härröra från ammunitionsfragment i anslutning till
respektive nedslagsplats och skjutvall. Använd ammunition bedöms vara rena blykulor
men även mantlade kulor. En vanlig proportionell sammansättning av metaller i en
koppparmantlad kula är ca 90% bly, ca 9% koppar och ca 1% zink. Det finns även
variationer av ammunition med nickel i kulans mantel.
De förhöjda halterna av arsenik har påträffats i anslutning till impregnerade
träkonstruktioner och kulfång invid de aktuella skjutbanorna.
Det tagna asfaltprovet från baksidan på skjutvallen invid MKG012 visade på låga
halter PAH och får anses som fritt från stenkolstjära.
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I nedanstående figur redovisas påträffade arsenikföroreningar. Halter över KM är
markerat med grönt och halter över MKM är markerat med rött.

Bild 4 - Påträffade arsenikföroreningar. Föroreningshalter över KM (markerat med grönt) och MKM
(markerat med rött).

Arsenikföroreningarna bedöms härröra från tryckimpregnerat virke som fungerar som
kulfång runt skjutvallarna. De tagna jordproverna har tryckimpregnerade
konstruktioner, med markkontakt, i direkt anslutning till respektive provtagningspunkt.
Arsenikföroreningen bedöms vara lokal kring respektive tryckimpregnerad
konstruktion och begränsad i sin utbredning, både i plan och djup.
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I nedanstående figur redovisas påträffade kopparföroreningar. Halter över KM är
markerat med grönt och halter över MKM är markerat med rött.

Bild 5 - Påträffade kopparföroreningar. Föroreningshalter över KM (markerat med grönt) och MKM
(markerat med rött).

Kopparföroreningarna har endast påträffats i två undersökningspunkter vid
skjutvallarna invid MKG 012 och MKG 013. Kopparföroreningen bedöms härröra från
kulfragment, troligtvis från kopparmantlade kulor.
Föroreningen bedöms ha liten spridningsbenägenhet och bedöms vara bunden till det
övre jordlagret i respektive skjutvall.
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I nedanstående figur redovisas påträffad nickelförorening. Halter över KM är markerat
med grönt.

Bild 6 - Påträffad nickelförorening. Föroreningshalt över KM (markerat med grönt).

Nickelförorening har endast påträffats i en undersökningspunkt invid skjutvallen
MKG 012 och bedöms härröra från kulfragment, troligtvis från mantlade kulor.
Föroreningen bedöms ha liten spridningsbenägenhet och bedöms vara bunden till det
övre jordlagret i respektive skjutvall.
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I nedanstående figur redovisas påträffade blyföroreningar. Halter över KM är markerat
med grönt och halter över MKM är markerat med rött.

Bild 7 - Påträffade blyföroreningar. Föroreningshalter över KM (markerat med grönt) och MKM
(markerat med rött).

Metalliskt bly har en mycket låg korrosionshastighet och därmed sammanhängande
löslighet samtidigt som den eventuellt frigjorda lösliga andelen av blyet binds hårt till
jordpartiklar, rötter eller organiskt material. Samma förhållanden gäller för bindning
till järn- (Fe)- och mangan (Mn)-oxider. Med hänsyn till detta kommer den totala tiden
för att frigöra metalliskt bly att uppgå till mellan 740 och 5900 år.
Senare undersökningar har emellertid visat att korrosionshastigheten kan vara högre
och variera mellan 0,25 och 1 % vilket skulle innebära att en kula teoretiskt kommer
att vara fullständigt upplöst på mellan 30 och 300 år. Detta skulle medföra en relativ
stor miljöbelastning inom skytteområden. Bindningen av bly i mark och i en skjutvall
är emellertid effektiv och redan efter några få decimeter är halterna i stort sett av
bakgrundskaraktär (FOI - Förekomst och miljöeffekter till följd av militära och andra
vapenrelaterade aktiviteter).
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7

Utvärdering och riskbedömning

Föroreningar av nickel, koppar och bly har hittats i varierande grad i kulfångssanden i
anslutning till skjutvallarna invid MKG 012 - MKG014. Kulfångssanden i de aktuella
kulfången består av något grusig sand. Materialet har använts för att bromsa och fånga
upp kulor från finkalibriga vapen. Huvuddelen av ingående bly och andra metaller från
kulorna har fördelats närmast anslagspunkten. Nedträngning i jordprofilen bedöms
som mest ligga på ca 30-40 cm under markytan.
Tillståndet på kulorna efter nedslag kan variera mycket. Storleken kan variera från hela
och opåverkade kulor till partiklar av dammstorlek. Förhållandena varierar beroende
på jordmaterialet och typen av ammunition som använts. En del av de finfördelade
småpartiklarna kan vara av storlek kring 5 μm vilket leder till att de lätt kan spridas
med vinden vid nedslaget eller vid senare vittring eller fångas upp av omkringliggande
mark. När kulorna har träffat skjutvallen börjar kulans yta att oxideras genom bildande
av en sekundär blyfas. Korrosionen av bly i jord varierar mycket och blir högre om det
finns syre, markvatten, koldioxid och organiskt material i jorden.
Halterna av bly är, i två undersökningspunkter i anslutning till MKG 012 och en
undersökningspunkt i anslutning till MKG 014, mycket allvarlig, enligt indelning av
tillstånd för förorenad mark (NV 4918 – Metodik för inventering av förorenade
områden). I övrigt är de konstaterade blyföroreningarna mindre till måttligt allvarliga i
anslutning till MKG012-MKG014 enligt indelningen av tillstånd för förorenad mark.
Ämne

Mindre allvarligt

Måttligt
allvarligt

Allvarligt

Mycket allvarligt

Bly

<80

80-240

240-800

>800

Koppar

<100

100-300

300-1000

>1000

Nickel

<35

35-105

105-350

>350

Arsenik

<15

15-45

45-150

>150

Tabell 4- Indelning av tillstånd för förorenad mark, NV 4918 – Metodik för inventering av förorenade
områden (Bilaga 4 - tabell 4).

Halterna av koppar i MKG 012 är allvarligt i en undersökningspunkt och halterna av
nickel och koppar är måttligt allvarligt i MKG 013 i en undersökningspunkt.
Arsenikföroreningarna i anslutning till MKG012-MKG014, som bedöms härröra från
tryckimpregnerade träkonstruktioner i anslutning till respektive skjutbana, bedöms i
huvudsak vara mindre allvarligt. I en undersökningspunkt invid MKG014 är tillståndet
avseende arsenikföroreningen allvarlig.
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Vuxna människor absorberar mellan 10-15% av det totala bly som de tar in genom
föda. Barn och gravida kvinnor absorberar upp till 50% av blyet. Blyhalten i jord och
damm har visat sig ha ett direkt samband med blyhalter som uppmätts i blod.
Det är viktigt att blyföroreningar i mark begränsas. Det är inte tillräckligt att endast
stoppa ökningen, den koncentration som finns i marken i dag måste minska eftersom
så lågt innehåll som 0,3 μmol/l av bly i blod har visat på skadliga hälsoeffekter hos
människan. Skadeeffekter kan bl.a. uppkomma på njurar och på hjärt- och kärlsystemet
och i vissa fall på nervsystemet.

8

Rekommendationer och åtgärdsmål

8.1

Rekommenderade åtgärder

Den konstaterade förorenade kulfångssanden i anslutning till MKG 012-MKG 014
måste åtgärdas innan framtida exploatering av området. Kulfångssanden måste
omhändertas och deponeras alternativt efterbehandlas på annan plats.
8.1.1

Allmänt

Samtliga arbeten i åtgärdsskedet skall följa riktlinjerna i Arbetsmiljöverkets skrift,
Marksanering: Om hälsa och miljö vid arbete i förorenade områden. Personlig
skyddsutrustning skall användas enligt 3§ enligt AFS 1998:6 3.
Innan åtgärdsarbeten kan påbörjas skall även en platsspecifik arbetsmiljöplan upprättas
enligt Arbetsmiljölagen SFS1977:1160 och AFS 1999:3 Byggnads- och
Anläggningsarbete. Arbetsmiljöplanen upprättas som för ett mindre arbete och behöver
inte föranmälas till Arbetsmiljöverket.
En anmälan görs även i enlighet med 28§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd om åtgärder i förorenade områden.
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8.1.2

Åtgärd jord

Åtgärdsmålet inom det aktuella planområdet bör vara att eventuellt kvarlämnade
föroreningar understiger de generella riktvärdena för känslig markanvändning, KM, för
respektive ämne. En saneringsplan för planerade upprättas i samband med
detaljprojektering av entreprenadarbeten i anslutning till varje förorenat område.
En grov uppskattning, baserad på att ca 0,4 meter jord bortschaktas inom respektive
förorenat område, ger en total volym bortschaktad jordvolym om ca 200 m³ (500 m² *
0,4 m) eller ca 360 ton.
Den volym som avser farligt avfall (bly>2 500 mg/kg/TS) finns teoretiskt kring
undersökningspunkt S1 och skjutvall MKG012. Metallföroreningarna är dock ingen
homogen förorening utan ligger som större eller mindre partiklar utspridda i
kulsanden. Med de analyser som utförts av kulfångssanden är det bara denna analys
som visat på halter över farligt avfall-gränsen. Som helhet bedöms den förorenade
sanden ej behövas handhas eller deponeras som farligt avfall.
Åtgärden utförs lämpligen enligt principen ”dig and dump”, det vill säga att förorenad
jord schaktas upp för transport till behandlingsanläggning alternativt för deponering.
Utsättning och schaktning påbörjas inom de partier där högst metallföroreningar
konstaterats. Fältmätning utförs med XRF-instrument ungefärligen för varje 3-5 m3
uppschaktad jordvolym.
8.1.3

Kontroll av åtgärd

8.1.3.1

Jord

Under åtgärdsfasen skall kontinuerlig mätning ske med XRF-instrument både
avseende bortschaktad jord som i schaktbotten och schaktkanter. Kontrollen skall även
omfatta jord i direkt anslutning mot impregnerade träkonstruktioner med markkontakt.
Kontroll med XRF-instrument skall minst utföras avseende bly, nickel, koppar, krom
och arsenik.
När fältmätningar med XRF visar att kvarliggande jord uppfyller åtgärdsmålet tas
samlingsprover för ungefär var 100 m2 åtgärdad schaktad yta. Varje samlingsprov bör
högst bestå av 5-7 delprover.
8.1.3.2 Vatten
Kontrollprovtagning av eventuellt vatten i mark bör ske innan åtgärd påbörjas för att få
en bakgrundsnivå på föroreningen, s.k. 0-värde. Om jordgrundvatten påträffas efter att
åtgärd är avslutad bör en provtagningsomgång ske för kontroll om själva åtgärden kan
ha genererat någon förändring avseende föroreningssituationen.
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8.2

Åtgärdsmål

Åtgärdsmålet för åtgärderna inom det aktuella planområdet bör vara att eventuellt
kvarlämnade föroreningar understiger de generella riktvärdena för känslig
markanvändning, KM, för respektive ämne. En saneringsplan för planerade upprättas i
samband med detaljprojektering av entreprenadarbeten i anslutning till varje förorenat
område.
8.3

Hantering av förorenade massor

Uppgrävda jordmassor hanteras fram till plats för åtgärd/deponering på ett sätt, så att
dessa inte kan komma ut i miljön. Transport kommer att ske under betryggande
förhållanden så att varken damning eller spill uppstår.
Ett transportdokument upprättas för varje enskild volym (transport) och detta verifieras
mot erhållen vågsedel vid invägning hos mottagare. Dokumenten signeras av utförare
med datum och signatur.
Transportör av förorenade jordmassor kommer att tillstånd för detta enligt
26§ Avfallsförordningen.
8.4

Återfyllning

Återfyllning skall ske först efter att resultaten av samtliga utförda laboratorieanalyser
föreligger och visar att åtgärdsmålen har uppnåtts.
Återfyllning skall ske med likande jordarter som har grävts ur och packning skall ske
enligt anläggnings AMA. Återplantering skall ske av rotslagna växter och jordens
ytskikt bör utgöras av en mager mulljord med stort innehåll av sand.
8.5

Redovisning av utförda arbeten

När åtgärder i jord har färdigställts skall redovisning ske genom ett PM som skall
tillställas miljömyndigheten. PM:et skall beskriva hur saneringen har utförts, vilka
kvalitetssäkrade åtgärder som har vidtagits samt hur och vilka prover som tagits för att
verifiera åtgärdsmålet, liksom hur hanterandet av förorenade jordmassor har utförts,
hur och var dessa har deponerats och i vilken mängd.
Visby 2013-06-18
Daniel Werkelin
AB PentaCon
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Bilagor

XRF-mätningar
Laboratorieanalyser
Ritning G 101 - Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning, Plan
Ritning G 102 - Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning, Plan

(4 sid.)
(16 sid.)

Mätning med XRF - Kv Adjutanten m.fl. Visby - Region Gotland
Reading No
1
2
3

Jordprov nr Pb
As
P7
9,88 < LOD
< LOD
6,66
7,85 8,05

Hg
Zn
Cu
Ni
Co
Fe
< LOD
43,59 22,59 < LOD < LOD 10100,79
< LOD
38,89 < LOD
50,25 < LOD
8991,28
< LOD
48,88 20,35 < LOD < LOD
9216,91

Arb.nr: 12038

Mn
Cr
V
Ca
302,26 43,09 74,21 44321,87
309,71 68,88 58,42 56420,15
248,41 66,55 59,99 47675,5

6
7
8

P8

15,71 < LOD < LOD
14,23 < LOD < LOD
17,28 < LOD < LOD

70,44
71,59
65,33

26,57 < LOD
28,49 < LOD
32,25 < LOD

< LOD
< LOD
< LOD

8520,33 209,84
8679,81 236,51
8540,01 258,47

48,17
26,07
42,06

74,55 13823,95
58,49 14930,31
71,25 11826,16

9
10
11

P9

16,86 < LOD < LOD
11,86 < LOD < LOD
29,25 < LOD < LOD

76,97
78,5
92,31

37,99 < LOD
39,26 < LOD
45,6 < LOD

< LOD
< LOD
< LOD

9724,37 232,77
9197,53 116,88
11314,8 352,6

48,14
42,05
56,4

64,03 10393,36
79,05 11533,85
71,83 16925,4

12
13
14

P10

16,58 < LOD < LOD
13,21 < LOD < LOD
14,52 < LOD < LOD

59,79
50,09
56,92

20,1 < LOD < LOD
15,29 < LOD < LOD
21,23 39,92 < LOD

8693,7 182,63
8031,67 161,64
8268,68 153,46

31,8
60,47
51,98

59,33 14488,41
73,97 16600,04
88,68 16411,04

15
16
17

P11

9,83 < LOD < LOD
11,18 < LOD < LOD
12,72 < LOD < LOD

43,71
40,92
44,08

24,21 < LOD
19,18 < LOD
19,79 < LOD

< LOD
< LOD
< LOD

7603,98 145,3
8012,27 153,64
7672,51 143,82

55,42
40,13
55,27

71,28 10606,54
65,78 11784,72
90,15 11039,44

18
19
20

P12

11,85 < LOD < LOD
14,59 < LOD < LOD
12,52 < LOD < LOD

50,57
53,71
47,72

19,44 < LOD
20,65 < LOD
20,1 < LOD

< LOD
< LOD
< LOD

6690,64 164,8
8942,57 188,71
6464,23 121,67

30,95
38,8
26,94

61,43 11102,5
68,17 11397,51
32,94 11118,26

21
22
23

P13

14,66 5,45 < LOD
22,83 6,54 < LOD
18,11 < LOD < LOD

62,87
65,19
65,36

22,34 < LOD < LOD
31,15 47,36 < LOD
29,46 < LOD < LOD

9971,87 190,7
10047,41 379,64
9621,33 159,83

42,5
67,37
94,3

51,28 14905,84
93,45 16592,6
85,88 13525,5

24
25
26

P14

17,03 < LOD < LOD
18,69 < LOD < LOD
24,35 < LOD < LOD

60,27 < LOD < LOD
50,59
22,1 < LOD
53,76 16,64 < LOD

9397,03 146,23
9787,46 117,43
9796,06 114,81

60,41
44,58
47,13

82,48
89,34
83,44

Sid 1 (4)

< LOD
< LOD
< LOD

7539,54
8539,44
7873,15

Mätning med XRF - Kv Adjutanten m.fl. Visby - Region Gotland
Reading No Jordprov nr Pb
As
27
P15
11,18 < LOD
28
11,53 5,36
29
7,78 6,06

Hg
Zn
Cu
< LOD
54,2 < LOD
< LOD
54,67 16,76
< LOD
43,39 18,23

Ni
< LOD
< LOD
< LOD

Co
Fe
< LOD 10184,48
< LOD 10448,32
< LOD
9759,6

< LOD
< LOD
< LOD

< LOD
< LOD
< LOD

Arb.nr: 12038

Mn
Cr
V
Ca
144,55 49,73 87,18 6695,48
167,08 48,12 71,83 6917,87
188,36 35,91 89,59 6514,48

30
31
32

P16

11,83 < LOD < LOD
11,03 < LOD < LOD
11,04 6,37 < LOD

51,22 < LOD
54,93 < LOD
48,37 < LOD

33
34
35

P17

73,56 < LOD < LOD
120 < LOD < LOD
63,93 < LOD < LOD

73,64
81,06
83,49

34,76 < LOD
26,07 < LOD
28,44 < LOD

36
37
38

P18

10,21 < LOD < LOD
12,3 < LOD < LOD
10,05 < LOD < LOD

31,71 24,86 < LOD
35,59
17,4 < LOD
34,38 < LOD < LOD

39
40
41

P19

23,13 6,57 < LOD
16,37 < LOD < LOD
20,97 < LOD < LOD

55,34
40,98
54,83

17,25 39,98 < LOD
18,83 < LOD < LOD
18,74 < LOD < LOD

11571,41 337,15
9441,64 231,5
10752,67 385,57

66
45,97
43,24

42
43
44

P20

18,84 < LOD < LOD
19,77 < LOD < LOD
22,3 < LOD < LOD

61,87
63,88
61,1

22,36 36,95 < LOD
27,67 42,02 < LOD
26,73 < LOD < LOD

13960,01 302,73
14003,42 550,97
13157,5 347,74

55,99 95,44
46,83 116,15
57,76 105,36

6167,35
6523,84
5932,01

45
46
47

P21

45,34 < LOD < LOD
28,16 < LOD < LOD
27,39 < LOD < LOD

78,59
84,24
85,09

48,55 < LOD < LOD
40,59 < LOD < LOD
39,63 34,93 < LOD

13474,88 558,24
14159,13 613,6
13479,59 558,32

78,28
61,15
56,85

99,14
83,34
84,7

6648,42
6810,67
8527,64

48
49
50

P22

7,23 < LOD < LOD
< LOD < LOD < LOD
8,42 < LOD < LOD

52,28
37,06
50,71

20,19
28,58
28,01

7418,14 229,17
6619,65 253,03
6719,69 297,48

59,07
45,11
43,05

40,47 65743,73
40,81 58611,96
66,65 63967,89

Sid 2 (4)

41,08
33,1
47,06

87,56
87,88
82,81

6813,33
7589,46
7806,27

< LOD
< LOD
< LOD

11134,11 200,25 52,83
11031,14 431,44 115,02
10259,99 197,41 52,32

81,86
63,61
74,74

8009,82
6272,3
8405,07

< LOD
< LOD
< LOD

5608,21 78,85 145,62
6526,5 222,02 27,91
5775,93 175,71 24,92

43,34 < LOD
39,5 < LOD
53,31 < LOD

9296,83 143,49
9152,61 121,9
9659,07 140,33

60,52 8072,42
48,28 17173,39
55,64 17090,79
95,12 14544,09
67,36 12385,67
91,54 10998,79

Mätning med XRF - Kv Adjutanten m.fl. Visby - Region Gotland
Reading No Jordprov nr
51
P23
52
53

Pb
As
28,38 6,66
27,22 < LOD
32,45 < LOD

Arb.nr: 12038

Hg
Zn
Cu
Ni
Co
Fe
Mn
Cr
V
Ca
< LOD
129,58 30,42 < LOD < LOD
7198,15 335,9 45,37 65,94 56009,25
< LOD
133,33 26,95 40,79 < LOD
7006,86 317,41 38,48 82,43 55188,32
< LOD
123,23 34,08 < LOD < LOD
7208,13 333,87 52,38 60,37 53541,11

54
55
56

P24

18,29 < LOD < LOD
9,77 < LOD < LOD
< LOD < LOD < LOD

59
60
61

S7

7,82 < LOD < LOD
8,16 < LOD < LOD
8,04 < LOD < LOD

62
63
64

S8

37,44 < LOD < LOD
18,73 < LOD < LOD
28,43 < LOD < LOD

50,02 < LOD < LOD
63,27 23,07 < LOD
57,22 30,75 < LOD

65
66
67

S9

20,14 < LOD < LOD
20,03 < LOD < LOD
20,12 7,52 < LOD

50,28
29,7 < LOD
64 < LOD < LOD
57,17 19,15 < LOD

68
69
70

S10

< LOD < LOD < LOD
< LOD < LOD < LOD
< LOD < LOD < LOD

71
72
73

S11

45,59 < LOD < LOD
49,55 < LOD < LOD
33,16 < LOD < LOD

47,35
41,98
48,9

74
75
76

S12

13,65 5,77 < LOD
10,11 8,57 < LOD
16,6 < LOD < LOD

50,07
57,35
48,41

80,42 22,33 < LOD < LOD
54,28 < LOD < LOD < LOD
28,37 23,36 53,58 < LOD

9287,04 327,27
8605,68 206,71
7105,87 282,82

56,94
60,54
61,51

53,54 50986,16
57,48 39343,05
61,24 59728,64

39
35,32
38,05

6870,5 170,48
7281,86 202,62
7150,83 219,63

41,61
40,36
40,03

63,19 35268,58
52,4 37937,73
49,77
48714

< LOD
< LOD
< LOD

8872,83 196,68
8450,69 142,42
9306,38 168,38

43,06
42,54
40,36

88,93 15691,45
68,02 16819,18
90,89 16743,04

< LOD
< LOD
< LOD

8540,88 124,62
8779,11 153,57
8421,71 154,46

42,59
47,36
53,63

67,75 12325,38
72,57 13727,7
75,85 15896,82

25,03 < LOD
34,54 < LOD
22,75 24,04 < LOD < LOD
35,6 18,83 < LOD < LOD

5704,37 283,33
5140,4 313,44
5249,91 291,93

45,61
41,92
47,87

58,24 71633,86
56,61 69409,74
43,19 56987,45

30,08 55,07 < LOD
25,39 < LOD < LOD
31,64 45,78 < LOD

11086,7 458,94
9394,32 183,75
11089,38 298,07

68,1
60,04
77

75,57 24285,57
74,5 23552,22
80,39 24518,03

19,63 70,51 < LOD
27,84 107,51 < LOD
22,37 36,17 < LOD

13004,32 374,71
12076,23 501,99
11720,28 476,25

59,93
85,54
70,54

77,79 43617,77
81,25 43274,37
66,91 51791,19

22,14 < LOD < LOD
20,83 < LOD < LOD
25,08 36,69 < LOD

Sid 3 (4)

Mätning med XRF - Kv Adjutanten m.fl. Visby - Region Gotland
Reading No Jordprov nr Pb
77
S13
18,29
78
8,94
79
21,46

As
17,19
23,94
18,81

Hg
Zn
Cu
< LOD
134,17 < LOD
< LOD
56,98 < LOD
< LOD 2580,05 850,07

Ni
< LOD
< LOD
< LOD

Co
Fe
< LOD
4574,91
< LOD
4783,43
< LOD
5605,38

Arb.nr: 12038

Mn
Cr
V
Ca
148,94 31,26 47,03 14924,99
146,44 < LOD
63,26 13432,32
167,33 40,56 58,01 13913,57

80
81
82

S14

47,58 12,32 < LOD
45,87 7,74 < LOD
42,28 < LOD < LOD

252,55
170,39
105,76

79,88 < LOD
98,76 < LOD
30,57 < LOD

< LOD
< LOD
< LOD

6236,56 165,18
33,4
6502,98 103,13 40,83
5988,23 91,84 < LOD

62,59 11240,52
73,11 12131,07
48,03 9154,04

83
84
85

S15

16,26 15,62 < LOD
17,63 11,21 < LOD
12,7 13,03 < LOD

120,39
67,01
62,67

17,78 < LOD
20,52 < LOD
20,62 < LOD

< LOD
< LOD
< LOD

6170,08 72,02 20,74
5752,8 97,96 < LOD
5464,77 108,34 32,43

47,31
50,63
72,12

86
87
88

S16

47,02 16,99 < LOD
14,82 13,33 < LOD
22,86 12,25 < LOD

64,52
55,92
44,51

70,69 < LOD
69,95 < LOD
37,24 < LOD

8823,1 450,72
8538,24 376,42
7618,12 344,55

56,45
76,05
39,3

65,97 58805,95
70,13 77738,68
69,93 69690,4

89
90
91

S17

28,15 < LOD < LOD
28,26 < LOD < LOD
< LOD < LOD < LOD

33,27 < LOD
< LOD < LOD
< LOD < LOD

6763,81 244,64
6025,55 217,02
7099,01 298,81

22,17
28,08
43,79

53,55
57,02
59,22

92
93
94

S18

31,34 46,75 < LOD
21,75 61,49 < LOD
31,22 73,07 < LOD

20,75 < LOD < LOD
35,24 53,22 < LOD
38,23
77,3 < LOD

13390,73 328,46
12036,46 284,31
12981,76 415,31

52,44
71,07
72,98

69,05 30687,59
71,26 38417,86
72,38 37833,34

35,33
21,17
28,52

25,89 < LOD
23,29 < LOD
30,79 < LOD
81,36
56,58
91,58

Sid 4 (4)

8319,86
8823,21
9299,71

4355,36
4159,76
5414,6
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1H6Q56IOTBG

Projekt

12038- Kv Adjutanten

AB PentaCon
Daniel Werkelin

Registrerad
Utfärdad

2012-11-22
2012-11-27

Södertorg 10
621 57 Visby

Analys: M1C-JM
Er beteckning

Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn
Er beteckning

Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn

S1
U10813605
Resultat
91.3
<3
28.2
0.201
<0.1
2.34
7.08
409
9730
<1
214
54.3
270
2600
44.3
8.09
56.6

Mätosäkerhet (±)
2%
6.4
0.060
0.57
1.43
86
2070
48
14.2
46
531
6.6
1.71
10.7

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
JOZA
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
DKA
BLHO
BLHO
BLHO

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
JOZA
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO

S2
U10813606
Resultat
84.4
<3
37.0
0.311
<0.1
1.79
6.40
16.2
6340
<1
138
5.02
313
88.2
23.8
8.72
25.6

Mätosäkerhet (±)
2%
8.5
0.091
0.43
1.27
3.4
1360
31
1.31
53
18.0
3.6
1.86
4.8
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Er beteckning

Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn
Er beteckning

Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn

1H6Q56IOTBG

S3
U10813607
Resultat
88.5
<3
38.1
0.284
<0.1
2.09
6.84
79.1
6620
<1
200
7.49
311
1000
35.1
8.94
45.1

Mätosäkerhet (±)
2%
8.8
0.093
0.52
1.36
16.8
1430
45
1.99
54
205
5.3
1.95
8.5

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
JOZA
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
JOZA
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO

S6
U10813608
Resultat
81.1
15.5
51.8
0.337
0.165
4.84
17.1
185
10500
<1
487
17.0
408
27.7
103
10.4
77.5

Mätosäkerhet (±)
2%
4.2
11.8
0.097
0.040
1.17
3.4
39
2250
109
4.5
69
5.7
15
2.2
14.5
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Er beteckning

Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn
Er beteckning

Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn

1H6Q56IOTBG

P4
U10813609
Resultat
85.8
3.54
63.7
0.372
0.184
2.68
8.02
20.8
8810
<1
482
6.82
620
25.5
17.1
10.2
72.1

Mätosäkerhet (±)
2%
0.98
14.6
0.110
0.044
0.65
1.58
4.4
1890
109
1.83
107
5.3
2.7
2.2
13.6

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
JOZA
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
JOZA
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO
BLHO

P6
U10813610
Resultat
81.7
3.80
64.1
0.389
0.182
2.95
9.16
22.1
8990
<1
388
7.42
628
25.2
14.6
9.59
77.3

Mätosäkerhet (±)
2%
1.05
14.7
0.112
0.045
0.71
1.81
4.7
1910
87
2.13
106
5.2
2.4
2.04
14.7
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1H6Q56IOTBG

Metod
Analys enligt TS enligt SS 02 81 13-1.

1
2

Provet har torkats vid 105°C enligt svensk standard SS028113. Analysprovet har torkats vid 50°C och
elementhalterna TS-korrigerats. Upplösning har skett i mikrovågsugn med 5 ml konc. HNO3 + 0.5 ml H2O2.
Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk.
Analys har skett enligt EPA –metoder (modifierade) 200.7 (ICP-AES ) och 200.8 (ICP-MS).

BLHO

Godkännare
Britt-Louise Holmqvist

DKA

Dan Krekula

JOZA

Josefin Zackrisson

1

H

Utf
ICP-SFMS

V

Våtkemi

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.
Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på
ungefär 95%.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

1

Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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1XCPQ6A3JNH

Projekt

12038- Kv Adjutanten

AB PentaCon
Daniel Werkelin

Registrerad
Utfärdad

2013-05-30
2013-06-05

Södertorg 10
621 57 Visby

Analys: M1C-JM
Er beteckning
Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn
Er beteckning
Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn

P7
2013-05-22
U10864596
Resultat
90.9
5.94
24.5
0.287
0.150
3.26
8.38
8.45
7350
<1
255
7.05
357
11.5
50.1
10.9
34.7

Mätosäkerhet (±)
2%
1.63
5.6
0.086
0.036
0.79
1.65
1.78
1570
58
1.85
62
2.4
7.5
2.3
6.5

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
KAOS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
KAOS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS

P17
2013-05-22
U10864597
Resultat
79.6
3.59
44.9
0.402
0.148
3.26
9.11
15.4
8370
<1
295
8.92
400
88.8
12.4
10.2
69.0

Mätosäkerhet (±)
2%
0.99
10.3
0.115
0.036
0.79
1.80
3.2
1790
67
2.43
68
18.2
1.9
2.1
13.0
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Er beteckning
Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn
Er beteckning
Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn

1XCPQ6A3JNH

P20
2013-05-22
U10864598
Resultat
82.5
4.25
54.6
0.512
0.176
4.98
12.6
20.7
11100
<1
407
12.6
534
28.8
11.3
13.1
54.0

Mätosäkerhet (±)
2%
1.19
12.6
0.147
0.043
1.20
2.5
4.4
2440
91
3.3
92
5.9
1.7
2.8
10.2

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
KAOS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
KAOS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS

P21
2013-05-22
U10864599
Resultat
85.2
4.29
52.7
0.445
0.200
4.90
10.1
31.3
10200
<1
610
10.4
650
33.5
11.0
12.3
63.5

Mätosäkerhet (±)
2%
1.20
12.1
0.133
0.047
1.19
2.0
6.6
2180
138
2.7
112
7.0
1.7
2.6
11.9
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Er beteckning
Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn
Er beteckning
Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn

1XCPQ6A3JNH

P22
2013-05-22
U10864600
Resultat
89.3
3.59
35.0
0.261
0.126
3.38
7.09
10.7
6710
<1
332
8.00
412
14.8
81.7
8.19
53.3

Mätosäkerhet (±)
2%
1.00
8.0
0.075
0.031
0.82
1.41
2.3
1460
76
2.11
72
3.0
12.6
1.73
10.1

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
KAOS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
KAOS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS

P23
2013-05-22
U10864601
Resultat
92.2
<3
43.9
0.211
0.245
2.45
5.92
16.0
5260
<1
363
5.21
599
38.9
76.6
7.31
123

Mätosäkerhet (±)
2%
10.1
0.062
0.059
0.60
1.17
3.4
1120
82
1.36
103
8.1
11.4
1.56
23
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Er beteckning
Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn
Er beteckning
Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn

1XCPQ6A3JNH

S7
2013-05-22
U10864602
Resultat
85.3
<3
30.7
0.212
0.104
2.14
6.00
10.6
5090
<1
200
5.43
321
13.3
43.2
6.85
33.4

Mätosäkerhet (±)
2%
7.0
0.067
0.029
0.54
1.20
2.2
1080
45
1.46
55
2.7
7.0
1.46
6.3

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
KAOS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
KAOS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS

S8
2013-05-22
U10864603
Resultat
84.0
<3
57.3
0.378
0.186
2.53
8.54
18.1
7000
<1
146
7.18
490
171
19.5
9.57
47.5

Mätosäkerhet (±)
2%
13.2
0.111
0.045
0.62
1.69
3.8
1490
33
1.90
85
35
2.9
2.03
9.0
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Er beteckning
Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn
Er beteckning
Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn

1XCPQ6A3JNH

S9
2013-05-22
U10864604
Resultat
83.2
6.39
65.0
0.446
0.209
3.12
9.49
16.8
8110
<1
240
8.30
589
30.4
20.6
11.3
58.8

Mätosäkerhet (±)
2%
1.76
15.0
0.134
0.050
0.76
1.92
3.6
1770
54
2.17
102
6.5
3.1
2.4
11.1

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
KAOS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
KAOS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS

S10
2013-05-22
U10864605
Resultat
93.9
<3
13.5
0.136
<0.1
1.76
3.32
5.63
3850
<1
359
4.30
257
9.15
78.0
4.66
27.7

Mätosäkerhet (±)
2%
3.1
0.042
0.45
0.66
1.18
819
81
1.14
44
1.89
11.6
1.00
5.2

__________________________________________________________________
ALS Scandinavia AB
Aurorum 10
977 75 Luleå
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.lu@alsglobal.com
Tel: + 46 920 28 9900
Fax: + 46 920 28 9940

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

L1313389

Rapport
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Er beteckning
Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn
Er beteckning
Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn

1XCPQ6A3JNH

S11
2013-05-22
U10864606
Resultat
85.0
6.05
52.2
0.433
0.128
5.44
10.9
14.2
10600
<1
513
12.9
345
1140
53.3
11.3
41.0

Mätosäkerhet (±)
2%
1.66
11.9
0.123
0.031
1.32
2.1
3.0
2270
115
3.5
60
234
8.2
2.4
7.8

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
KAOS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
KAOS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS

S12
2013-05-22
U10864607
Resultat
91.4
5.91
43.4
0.404
0.122
6.33
12.2
11.6
12100
<1
508
15.0
251
18.2
102
11.0
47.0

Mätosäkerhet (±)
2%
1.65
10.1
0.115
0.030
1.54
2.4
2.5
2580
115
3.9
43
3.9
16
2.3
8.9
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Er beteckning
Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn
Er beteckning
Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn

1XCPQ6A3JNH

S13
2013-05-22
U10864608
Resultat
82.9
20.4
25.2
0.207
0.137
1.37
5.18
17.5
4250
<1
153
3.69
259
19.1
18.5
6.77
90.0

Mätosäkerhet (±)
2%
5.6
5.8
0.062
0.033
0.33
1.03
3.7
911
34
0.97
44
4.0
2.8
1.45
16.9

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
KAOS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
KAOS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS

S14
2013-05-22
U10864609
Resultat
80.5
9.32
36.3
0.227
0.162
1.44
7.08
77.6
4800
<1
94.9
4.43
271
61.8
10.6
6.63
223

Mätosäkerhet (±)
2%
2.57
8.3
0.066
0.040
0.35
1.40
16.3
1030
21.3
1.17
46
12.7
1.6
1.41
42
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Er beteckning
Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn
Er beteckning
Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn

1XCPQ6A3JNH

S15
2013-05-22
U10864610
Resultat
84.2
14.0
35.4
0.228
0.126
1.67
6.89
25.3
5360
<1
137
5.13
226
27.2
13.2
7.13
82.8

Mätosäkerhet (±)
2%
3.8
8.1
0.065
0.031
0.40
1.38
5.3
1140
31
1.37
38
5.6
2.0
1.51
15.6

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
KAOS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
KAOS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS

S16
2013-05-22
U10864611
Resultat
93.8
15.7
27.2
0.380
0.113
2.91
6.91
9.96
5590
<1
371
6.69
261
22.2
84.5
5.85
43.5

Mätosäkerhet (±)
2%
4.3
6.3
0.399
0.030
0.72
1.38
2.22
1190
85
1.75
44
4.6
12.6
1.24
8.2
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Rapport
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Er beteckning
Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn
Er beteckning
Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn

1XCPQ6A3JNH

S17
2013-05-22
U10864612
Resultat
96.0
<3
11.7
0.185
<0.1
1.74
3.06
4.78
4000
<1
139
3.05
178
58.2
3.60
5.42
17.9

Mätosäkerhet (±)
2%
2.7
0.054
0.43
0.61
1.01
855
31
0.83
30
12.0
0.56
1.15
3.4

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
KAOS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
KAOS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS

S18
2013-05-22
U10864613
Resultat
92.5
65.1
46.7
0.315
0.117
4.16
16.6
19.9
10100
<1
335
11.3
532
60.6
55.4
9.87
58.5

Mätosäkerhet (±)
2%
17.8
10.7
0.090
0.029
1.00
3.3
4.2
2160
75
3.0
92
12.7
8.4
2.08
11.0
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1XCPQ6A3JNH

Metod
Analys enligt TS enligt SS 02 81 13-1.

1
2

Provet har torkats vid 105°C enligt svensk standard SS028113. Analysprovet har torkats vid 50°C och
elementhalterna TS-korrigerats. Upplösning har skett i mikrovågsugn med 5 ml konc. HNO3 + 0.5 ml H2O2.
Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk.
Analys har skett enligt EPA –metoder (modifierade) 200.7 (ICP-AES ) och 200.8 (ICP-MS).

KAOS

Godkännare
Karin Österberg

SVS

Svetlana Senioukh

1

H

Utf
ICP-SFMS

V

Våtkemi

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.
Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på
ungefär 95%.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

1

Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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Projekt
Bestnr
Registrerad
Utfärdad

1XI27WEI5IW

AB PentaCon
Daniel Werkelin

Visby
12038-Kv Adjuntanten
2013-05-31
2013-06-07

Södertorg 10
621 57 Visby

Analys av asfalt
Er beteckning

P24-asfalt

Labnummer
O10517952
Parameter
kryomalning, semivolatila
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16*
PAH, summa cancerogena*
PAH, summa övriga*
PAH, summa L*
PAH, summa M*
PAH, summa H*

Resultat
ja
0.11
<0.10
0.030
0.063
1.16
0.159
0.336
0.628
0.083
0.432
0.396
0.079
0.108
0.016
0.250
0.057
3.9
1.2
2.7
0.14
2.3
1.4

Osäkerhet (±)

Enhet

0.04

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0.012
0.019
0.349
0.048
0.101
0.188
0.025
0.129
0.119
0.024
0.032
0.005
0.075
0.017
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.
1

Metod
Paket OJ-1.
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA),
Mätning utförs med HPLC med fluorescens- & PDA-detektion.
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen)
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.
Rev 2013-01-11

.

JOHN

1

Godkännare
Johan Nilsson

Utf1
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma
MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.
Kontakta ALS Täby för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på
ungefär 95%.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.
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RS 2014/713

Handlingstyp

Lena Johansson

Datum

Tjänsteskrivelse

2015-01-28

Regionstyrelsen

Remiss. Promemoria – Tilldelning av koncessioner för
kollektivtrafik
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att överlämna synpunkter till näringsdepartementet enligt
bifogat förslag till remissyttrande.
Inledning
Näringsdepartementet har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik.
I promemorian lämnas förslag som avses komplettera de bestämmelser som finns i
EU:s kollektivtrafikförordning om hur avtal om allmän trafik ska tilldelas, när dessa
avtal är i form av tjänstekoncessioner. Med tjänstekoncession avses att ersättningen
för tjänsterna helt eller delvis utgörs av en rätt att utnyttja tjänsten och att de risker
som är förenade med nyttjandet övergår på leverantören. Förslagen innebär, att när
avtal i form av tjänstekoncessioner om allmän trafik tilldelas enligt EU:s kollektivtrafikförordning, ska de nationella bestämmelser om upphandling av koncessioner som
finns i förslaget till lag om upphandling av koncessioner (kapitel 15) tillämpas. Vidare
föreslås att en regional kollektivtrafikmyndighet inte får tillämpa de möjligheter som
ges i EU:s kollektivtrafikförordning om att direkttilldela avtal om allmän trafik som är
av mindre värde eller omfattning eller som avser järnvägstransporter. I förslagen ingår
även att bestämmelserna om överprövning, skadestånd och upphandlingsskadeavgift i
förslaget till lag om upphandling av koncessioner ska tillämpas vid tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik.
Regionstyrelsen yttrade sig över förslaget till lag om upphandling av koncessioner i
december 2014, § 409. Regionstyrelsen avstyrkte då förslaget om en inhemsk reglering
som går utöver vad EU kräver med hänvisning till att förslaget i den delen ansågs vara
ett onödigt intrång i den kommunala självstyrelsen.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Region Gotland

Bakgrund
EU:s kollektivtrafikförordning 1 trädde i kraft den 3 december 2009. Den gäller all
kollektivtrafik på järnväg och andra spårburna transportsätt, och på väg, dvs. järnväg,
tunnelbana, spårvagn och buss. Medlemsstaterna får välja att tillämpa förordningen på
kollektivtrafik på vatten (inre vattenvägar och nationella marina vatten). Sverige har
valt att göra kollektivtrafikförordningen tillämplig på kollektivtrafik på vatten.
Förordningen innehåller bl.a. regler om avtal om allmän trafik, innehåll i sådana avtal,
ersättning, tilldelning och offentliggörande. Avtalen ska tilldelas efter konkurrensutsatt
anbudsförfarande. Behöriga myndigheter har dock möjlighet att i vissa fall direkttilldela avtal, om sådan direkttilldelning inte är förbjuden enligt nationell lagstiftning.
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att beslut om tilldelning enligt kollektivtrafikförordningens bestämmelser kan prövas effektivt och snabbt.
Vad gäller bestämmelserna som reglerar tilldelning av avtal om allmän trafik, anges i
en särskild övergångsbestämmelse att de ska tillämpas från och med den 3 december
2019. Under tiden fram till dess ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att successivt
följa förordningens bestämmelser om tilldelning av avtal om allmän trafik.
Den svenska kollektivtrafiklagen (2010:1065) utgår från EU:s kollektivtrafikförordning och innehåller bestämmelser om ansvar för och organisation av kollektivtrafik,
uppgifter och befogenheter för kollektivtrafikmyndigheterna samt krav på kollektivtrafiktrafikföretag.
Idag är tjänstekoncessioner undantagna från upphandlingsdirektiven och upphandlingslagstiftningen. Det innebär att LOU (lagen om offentlig upphandling) eller LUF
(lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn) inte behöver tillämpas vid tilldelning av kontrakt avseende tjänstekoncessioner. Vid tilldelning av tjänstekoncessioner måste dock de allmänna unionsrättsliga principerna om likabehandling, ickediskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande iakttas. Eftersom
tjänstekoncessioner är undantagna LOU och LUF finns bl.a. inte stöd för att pröva en
tilldelning av en tjänstekoncession. En leverantör kan dock väcka skadeståndstalan
mot en upphandlande myndighet.
Enligt promemorian är koncessionsavtal en relativt sällsynt avtalsform på kollektivtrafikmarknaden. Som exempel nämns dock Trafikverkets trafikavtal för nattåg och för
färjeförbindelsen till och från Gotland.
Promemorians förslag är framtagna mot bakgrund av att bestämmelserna om avtal
om trafik enligt EU:s kollektivtrafikförordning börjar gälla senast från och med den 3
december 2019, och att det fram till dess inom medlemsländerna, ska vidtas åtgärder
för att successivt följa artikeln. Promemorian innehåller förslag om bestämmelser som

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på
järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1169/69 och (EEG) nr 1107/70
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Region Gotland

ska införas för att förtydliga hur kraven på konkurrensutsättning i kollektivtrafikförordningen ska uppnås.
I promemorian görs bedömningen att då kollektivtrafikförordningens bestämmelser är
allmänt hållna, finns utrymme för medlemsstaterna att införa något mer detaljerade
bestämmelser om hur tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik ska gå till. Kompletterande bestämmelser kan, enligt promemorian, väntas leda till ökad tydlighet vid
tilldelning av koncessioner, positivt för såväl myndigheter som leverantörer av tjänster.
I kollektivtrafikförordningen ställs kravet på att det ska finnas möjligheter till en effektiv överprövning. Det uppnås, enligt promemorian, genom att bestämmelserna i 15
kap. koncessionslagen föreslås bli tillämpliga vid tilldelning av avtal om allmän trafik i
form av koncessioner. Den lagens bestämmelser om överprövning, skadestånd och
upphandlingsskadeavgift blir tillämpliga.
I promemorian tas ställning till om de möjligheter till direkttilldelning som finns i
kollektivtrafikförordningen ska tillåtas eller ej i Sverige. Man utgår från bedömningen
att kollektivtrafik generellt upphandlas i konkurrens och att möjligheten att direkttilldela en koncession idag är relativt begränsad. I promemorian föreslås därför förbud
för direkttilldelning, då det i princip inte innebär några förändringar jämfört med dagens situation.
Då Sverige gjort kollektivtrafikförordningen tillämplig också på kollektivtrafik på vatten, omfattas även detta trafikslag av förslaget till nya bestämmelser.

Per Lindskog
Tf regiondirektör
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Regionstyrelsen

Handlingstyp Remissyttrande
Datum 2015-01-28

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss. Promemoria – Tilldelning av koncessioner för
kollektivtrafik
Näringsdepartementet har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på
Promemoria – Tilldelning av koncessioner i kollektivtrafik.
Synpunkter

Regionstyrelsen yttrade sig över förslaget till lag om upphandling av
koncessioner i december 2014, § 409. Regionstyrelsen avstyrkte förslaget om
en inhemsk reglering som går utöver vad EU kräver med hänvisning till att
förslaget i den delen ansågs vara ett onödigt intrång i den kommunala
självstyrelsen. Av samma skäl avstyrks nu förslaget om att tillämpa lagförslaget
om upphandling av koncessioner på kollektivtrafikområdet.
Regionstyrelsen avstyrker även förslaget om att inskränka möjligheten till
direkttilldelning av avtal om allmän trafik av mindre värde. Det är viktigt att de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna har möjligheter till olika lösningar som
kan svara mot behoven i regionerna. Det är här inte heller önskvärt att det i
den svenska lagstiftningen ställs andra, högre krav än vad EU-rätten anger.

Åke Svensson
ordförande
Per Lindskog
t.f. regiondirektör
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I denna promemoria, som har utarbetats inom Näringsdepartementet,
lämnas
fOrslag
som kompletterar bestämmelserna i
EU:s
kollektivtrafikf6rordning om hur avtal om allmän trafik ska tilldelas, när
dessa avtal är i fonn av tjänstekoncessioner. Förslagen i denna
promemoria innebär att de nationella bestämmelserna om upphandling av
koncessioner som finns i 15 kap. f6rslaget till lag om upphandling av
koncessioner ska tillämpas när avtal om allmän trafik i form av
koncessioner ska tilldelas efter ett konkurrensutsatt anbudsforfarande
enligt EU:s kollektivtrafikforordning. Reglerna om efterannonsering i
rorslaget till lag om upphandling av koncessioner ska dock inte tillärnpas
vid tilldelning av avtal om allmän trafik:. I promemorian fOreslås vidare
att en regional koJlektivtrafikmyndighet inte tar tillämpa de möjligheter
som ges i EU:s kollektivtrafIkfOrordning att direkttilldela avtal om
allmän trafik som är av mindre värde eller omfattning eller som avser
järnvägstransporter. Förslagen innebär också att bestämmelserna om
överprövning, skadestånd och upphandlingsskadeavgift i forslaget till lag
om upphandling av koncessioner ska tillämpas vid tilldelning av
koncessioner fOr kollektivtrafik.
Lagstiftningen fOreslås träda i kraft den 1 april 2016.

2

Bilaga I

Bilaga 2

Europaparlamentets och rådets fOrordning (EG) nr
1370/2007 av den 23 oktober 2007 om
kollektivtrafik på järnväg och väg och om
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191169
och (EEG) nr 1107/70 ..................................................... 38

Förslag till lagtext
1.1

Lagförslag i SOU 2014:69 .................................•............. 51

Förslag till lag om ändring i lagen om
upphandling av koncessioner

Härigenom fOreskrivs i fråga om förslaget till lag om upphandling av
koncessioner
dels att det införs en ny paragraf, 2 kap. 2 a § av följande lydelse,
dels att 3 kap. 10 §, 15 kap. l § och 16 kap. 2 och 13 §§ ska ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3

4

5

2 kap.
2a§
Bestämmelserna i 15 kap. ska
tillämpas vid tilldelning av
koncessioner for kollektivtrafik
enligt
artikel
5
i
Europaparlamentets och rådets
forordning (EG) nr 137012007 av
den 23 oktober 2007 om
kollektivtrafik på järnväg och väg
och om upphävande av rådets
forordning (EEG) nr 1191169 och
(EEG) nr 1107170, i den
ursprungliga
lydelsen
(EU:s
kallektivtrafilifOrordning).
Med tilldelning enligt forsta
stycket avses
l. direkttilldelning av avtal om
allmän trafik,
2. tilldelnillg av avtal om allmän
trqfik efter ett konkurrensutsatt
allbudsforfarande, eller
3. nödåtgärder.
l
kallektivtrafiklagen
(2010:1065) finIIs bestämmelser
0/11
forbud
mot
viss
direkttilldellling
ellligt
EU:s
kallektivtrafilifOrordning och 0/11
överklagande av beslut om
nödåtgärd i vissa fall.

Lydelse enligt SOV 2014:69

13§

Föreslagen lydelse
Rätten ska besluta att ett avtal
som har slutits mellan en
upphandlande myndighet eller
enhet och en leverantör är ogiltigt,
om avtalet har slutits utan
fOregående annonsering enligt
8 kap. 1 § eller 15 kap. 6 §.

Rättcn ska besluta att ett avtal
som har slutits mellan en
upphandlande myndighet eller
enhet och en leverantör är ogiltigt,
om avtalet har slutits utan
föregående annonsering enligt
8 kap. l § eller 15 kap. 6 §, under
fo/'lltsättning
att
sådan
direkttilldelning
eller
sådan
nödåtgärd som avses i 2 kap. 2 a §
andra stycket l och 3 inte får
användas.
Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med
bestämmelserna om avtalsspärr i l, 3 eller 8 §, ett interimistiskt beslut
enligt 9 § eller tiodagarsfristen i 10 § eller om avtalet har slutits fore en
underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 10 kap. 12 § fOrsla stycket eller
15 kap. 9 §. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att de
grundläggande principerna i 4 kap. 1 § eller någon annan bestämmelse i
denna lag har överträtts och detta har medfOrt att leverantören har lidit
eller kan komma att lida skada.

3 kap.
1O§
Denna lag gäller inte fOr tjänstekoncessioner för lufttransporttjänster
som grundas på beviljande av sådan operativ licens som avses i
Europaparlamentets och rådets fllrordning (EG) nr 1008/2008 av den
24 september 2008 om gemensamma regler fOr tillhandahållande av
lufttrafik i gemenskapen.
Denna lag gäller inte heller for
koncessioner for kollektivtrafik i
den mening som avses i
Europaparlamentets och rådets
forordning (EG) nI" 1370/2007 av
den 23 oktobel" 2007 om
kollektivtrafik på järnväg och väg
och om upphävande av rådets
forordning (EEG) nr 1191/69 och
(EEG) nr 1107/70.
IS kap.
I §
Detta kapitel gäller i fråga om
Detta kapitel gäller i fråga om
1. upphandling av koncessioner
1. upphandling av koncessioner
som avser sådana tjänster som som avser sådana tjänster som
anges i bilaga 3 (sociala 1jänster anges i bilaga 3 (sociala tjänster
och andra särskilda tjänster) och
och andra särskilda tjänster) och
2. upphandling av koncessioner
2. upphandling av koncessioner
vars värde beräknas understiga det vars värde beräknas understiga det
tröskelvärde som gäller enligt tröskelvärde som gäller enligt
bestämmelserna i 5 kap.
bestämmelserna i 5 kap och
3. /il/delning av koncessioner
enligt 2 kop. 2 a §.
Vid tilldelning enligt forSla
stycket 3 ska 7 § dock inte
tillämpas.
När ett kontrakt utgör ett blandat kontrakt eller en upphandling avser
flera verksamheter i den mening som avses i 2 kap. äger det kapitlet
motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 april 20 16.
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16 kap.

2§
Avtalsspärr gäller inte vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan
föregående annonsering med stöd av 8 kap. 3 och 4 §§.
Avtalsspärr gäller inte heller vid
sådan direkttilldelning och sådana
nödåtgärder som avses i 2 kap.
2 a § andra stycket l och 3.

5

6

1.2

2

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1065)
om kollektivtrafik

Härigenom föreskrivs att 1 kap 3 § och 3 kap. 3 a § lagen (2010:1065)
ska ha följande lydelse

Lydelse enligt Ds 2014:25

Föreslagen lydelse

1 kap.
3§
1 lagen (0000:000) om offentlig
upphandling och lagen (0000:000)
om
upphandling
inom
försörjningssektorerna
finns
bestämmelser som är tillämpliga
på upphandling av kollektivtrafiktj änster i vissa fall.

I lagen (0000:000) om offentlig
upphandling. lagen (0000:000) om
upphandling
inom
försörjningssektorema och lagen
(0000:000) om upphandling av
koncessioner fmns bestämmelser
som är tillämpliga på upphandling
av kollektivtrafiktjänster i vissa
fall.

3 kap.
3 a§
En regional kollektivtrafikmyndighet får inte tillämpa de
möjligheter som ges i EU:s
kol1ektivtrafikförordning att tilldela ett avtal om allmän trafik i
fråga om
1. direkttilldelning av avtal av
mindre värde eller omfattning, och
2. direkttilldelning av avtal om
allmän trafik som avser järnvägstransporter.

Demla lag träder i kraft den I april 20 16.
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Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den
23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om
upphävande av rådets fOrordning (EEG) nr 1169169 och (EEG) nr
1107/70 (kollektivtrafikfijrordningen) trädde i kraft den 3 december
2009. Förordningen innehåller bl.a. regler om avtal om allmän trafik,
innehåll i sådana avtal, ersättning för allmän trafik och offentliggörande.
Genom ikraftträdandet blev dessa bestämmelser omedelbart och direkt
tillämpliga i medlemsstaterna. Kollektivtrafikförordningen. innehåller
också bestämmelser om hur avtal om allmän trafik ska tilldelas, om
sådana avtal inte uttryckligen ska tilldelas enligt andra unionsrnttsliga
regelverk. Kollektivtrafikförordningen innebär en möjlighet att tilldela
avtal om allmän trafik inte bara i form av tjänstekontrakt, utan också i
form av tjänstekoncessioner. I fråga om bestämmelserna som reglerar
tilldelning av avtal om allmän trafik, anges i en särskild
övergångsbestämmelse att de ska tillämpas från och med den 3 december
2019. Under tiden fram till dess ska medlemsstaterna emellertid vidta
åtgärder fOr att successivt fOlja fOrordningens bestämmelser om
tilldelning av avtal om alln1än trafik.
Europaparlamentet och rådet antog den 26 februari 2014 direktiv
2014/24IEU om offentlig upphandling (LOU-direktivet), direktiv
2014/25IEU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF-direktivet) samt direktiv
2014/23IEU om tilldelning av koncessioner (koncessionsdirektivet). I de
nya direktiven fOreskrivs att direktiv 2004/18IEG om offentlig
upphandling och 2004/171EG om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster ska upphöra att gälla från och med
den 18 april 2016.
Redan innan de nya direktiven hade antagits gav regeringen en särskild
utredare i uppdrag att ge fOrslag till hur vissa bestämmelser i LOUdirektivet och LUF-direktivet bör genomfOras i svensk rätt enligt den
lydelse direktiven får när de antagits. Utredaren gavs också i uppdrag att
analysera och ge fOrslag till hur koncessionsdirektivet bör genomföras
enligt den lydelse direktivet får när det antagits. Utredningen antog
namnet GenomfOrandeutredningen. Den 3 juli 2014 överlänmade
utredningen ett delbetänkande med förslag till hur vissa delar av LOUdirektivet och LUF-direktivet ska genomföras (SOU 2014:51).
Departementspromemorian Nya regler om upphandling (Ds 2014:25)
innehå1ler författningsförslag som syftar till att genomllira övriga delar
av LOU-direktivet respektive LUF-direktivet. Promemorian innehåller
även förslag till reglering av fOrfarandet vid tilldelning av vissa
tjänstekontrakt
enligt
kollektivtraftkfOrordningen.
Promemorian
remissbehandlades under tredje kvartalet 2014. I promemorian uttalas att
regeringen bör återkomma i fråga om tilldehling av koncessioner enligt
kollektivtrafIkförordningen när Genomförandeutredningen överlänmat
sitt betänkande med förslag till genomllirande av koncessionsdirektivet.
Den 2 oktober 2014 överlänmade GenomfOrandeutredningen
betänkandet En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) till
regeringen. Betällkandet remissbehandlas för närvarande.
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En regional kollektivtrafikmyndighet f'ar inte tillämpa de
möjligheter som ges i EU:s
kollektivtraftkfOrordning att tilldela ett avtal om allmän trafik i
form av tjänstekontrakt i fråga om
1. direkttilldelning av avtal av
mindre värde eller omfattning, och
2. direkttilldelning av avtal om
allmän trafik som avser järnvägstr!illsporter.

Bakgrund

3

Nuvarande regelverk

3.1.3

3.1

EU:s kollektivtrafikförordning

3.1.1

Reglering av hur behöriga myndigheter får
ingripa

I avtal om allmän trafik och i allmänna bestämmelser ska klart och
tydligt fastställas vilken allmän traftkplikt kollektivtraftkföretaget ska
fullgöra och vilka geografiska områden som avses. Avtalet eller de
allmänna bestämmelserna ska även i förväg och på ett objektivt och
öppet sätt fastställa de parametrar som ska användas för att beräkna den
eventuella ersättningen och den eventuella ensamrättens art och
omfattning på ett sätt som förhindrar alltför höga ersättningar. I avtal om
allmän trafik och i allmänna bestämmelser ska vidare fastställas hur
kostnaderna för tjänsternas tillhandahållande samt hur inkomsterna från
biljetttOrsäljning ska fördelas. Löptiden för avtalen om allmän trafik ska
vara begränsad och får normalt inte överstiga tio år flir busstransporter
och IS år fOr persontransporter på järnväg eller för armat spårburet
transportsätt.

3.1.2

3.1.4

Tilldelning av avtal om allmän trafik

Artikel S i kollektivt:rafikförordningen innehåller bestämmelser om
tilldelning av avtal om allmän trafik. Inledningsvis anges att avtal om
allmän trafik ska tilldelas i enlighet med de bestämmelser som fastställs i
förordningen. Tjänstekontrakt avseende kollektivtrafik med buss eller
spårvagn ska emellertid tilldelas i enlighet med de förfaranden som
fastställs i LOV-direktivet eller LUF-direktiv~ när dessa inte tilldelas i
form av koncessionsavtal om tjänster enligt defmitionen i dessa direktiv
(artikel S.l). Avtal om allmän trafik ska alltså tilldelas i enlighet med
rorordningen, om de inte uttryckligen undantas. Innebörden av detta är
att tjänstekoncessioner fOr samtliga trafIkslag som omfattas av
flirordningen ska tilldelas i enlighet med förordningens bestämmelser.
Enligt förordningen får behöriga lokala myndigheter, om det inte är
förbjudet enligt nationell lagstiftning och om vissa villkor är uppfyllda,
besluta att själva tillhandahålla kollektivtrafik eller genom
dirckttilldelning uppdra åt en i rättsligt hänseende fristående enhet som
myndigheten kontrollerar på samma sätt som sina egna avdelningar
(internt företag), att göra detta (artikeIS.2).
Om behöriga myndigheter väljer att anlita en arman tredje part än ett
internt företag för att tillhandahålla kollektivtrafik, ska avtal enligt
förordningens artikel S.3 tilldelas på grundval av ett kortkurrensutsatt
anbudsförfarande. Detta förfarande ska vara öppet för alla fOretag, vara
rättvist ·oeh fOlja principerna om insyn och icke-diskriminering. Efter
anbuds inlämningen och ett eventuellt förutval kan förhandlingar fOras i
enlighet med nämnda principer för att avgöra hur specifika eller
komplicerade krav kan uppfyllas på bästa sätt.
Vid trafikstörningar eller överhängande risk för sådana Par berörda
myndigheter vidta kortfristiga nödåtgärder som är nndantagna från

Behöriga myndigheter ska teckna avtal om allmän
trafik

De krav som behöriga myndigheter defrnierar eller fastställer för att sörja
för sådan kollektivtrafik av allmänt ekonomiskt intresse som ett
kollektivtraftkiliretag inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av
att bedriva utan att få ersättning, eller åtminstone inte i samma
omfattning eller på samma villkor, kallas för allmän traftkplikt. När en
behörig myndighet beslutar att bevilja ett fliretag ensamrätt eller någon
typ av ersättning som motprestation för fullgörande av allmän traftkplikt
ska detta ske inom ramen för ett avtal om allmän trafik. Syftet är att öka
öppenheten och insynen i hur motprestationer bestäms. Med avtal om
allmän trafik avses i förordningen ett eller flera doknment som är rättsligt
bindande och som bekräftar att en behörig myndighet och ett
kollektivtrafikföretag har enats om att låta detta företag sköta och
tillhandahålla kollektivtraftktjänster som omfattas av allmän traftkplikt.
Begreppet kan emellertid, berocnde på medlemsstatens lagstiftning, även
avse b1.a. ett beslut av den behöriga myndigheten som innehåller de
villkor på vilka den behöriga myndigheten själv eller genom ett s.k.
internt företag tillhandahåller tjänsterna.

l Artikel 5.1 i kollektivtrafikfllrordningen hänvisar till 2004 års direktiv. Enligt artikel 91 i
LOU-direktivet respektive artikel 107 LUF-direktivet ska h!lnvisningen anses avse de nya
direktiven.
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EU:s kollektivtraflkfOrordning gäller all kollektivtrafik på järnväg och
andra spårbuma transportsätt, och på väg, dvs. järnväg, tunnelbana,
spårvagn och buss. Medlemsstaterna får dessutom välja att tillämpa
förordningen på kollektivtrafik på inre vattenvägar och nationella marina
vatten. Sverige har valt att göra kollekiivtraftkilirordningen tillämplig på
kollektivtrafik på vatten, se propositionen Komplettering av
kollektivtrafIkIagen (prop. 2011/12:76). Förordningen reglerar hur
behöriga myndigheter kan ingripa på området för kollektivtrafik fOr att se
till att det tillhandahålls kollektivtraftktjänster av allmänt intresse som
bl.a. är tätare, säkrare, av bättre kvalitet eller billigare än den fria
marknaden skulle kunna erbjuda. Med behörig myndighet avses, något
fOrertklat, ett offentligt organ med befogenhet att ingripa på
kollektivtraftkrnarknaden inom ett givet geografiskt område. Om detta
område inte är nationellt kallas myndigheten för en behörig lokal
myndighet. Syftet med förordningen är att fastställa ramarna fOr dc
behöriga myndigheternas beviljande av ensamrätter och ersättning för
fullgörande av allmän traftkplikt. Skälet till detta är att det är dessa
myndighetsåtgärder som medför störst risk för att kortkurrensen och
handeln mellan medlemsstaterna påverkas.

Innehåll i avtal om allmän trafIk och allmänna
bestämmelser

kollektivtraftkf6rordningen (2014/C 92/0 l) anf6rs under punkten 2.6 att
artikel 8.2 visserligen hänvisar till artikel 5 i dess helhet men att endast
artikel 5.3 om skyldigheten att tillämpa förfaranden som f6ljcr
principerna om öppenhet, insyn, rättvisa och icke-diskriminering när
avtal om allmän trafIk beviljas framstår som relevant i detta
sanunanhang.
Det ska noteras att övergångsperioden gäller frågan om när avtal måste
tilldelas i enlighet med artikel S, alltså inte frågan om
upphandlingsdirektivens tillämplighet på sådana avtal som faller in under
f6rordningens tillämpningsområde.

skyldigheten att infordra anbud (artikel 5.5). Likaså finns möjligheter för
medlemsstaterna att tillåta direkttilldelning i vissa fall (artiklar SA och
5.6). I detta sammanhang kan dock nämnas att Europeiska kommissionen
lämnat f6rslag till ett s.k. fjärde järnvägspaket, som syftar till att vidta
ytterligare åtgärder ffir att skapa en inre järnvägsmarknad. I paketet fInns
ilirslag till ändringar som bl.a. berör nu nämnda bestämmelser om
direkttilldelning (se Förslag till Europaparlamentets och rådets
f6rordning om ändring av f6rordning (EG) nr 1370/2007 avseende
öppnandet av marknaden ilir inrikes persontrafIk på järnväg, KOM[2013]
28 slutlig). Lagstifiningsf6rfarandet pågår ffir närvarande och det är i
dagsläget oklart när ilirslagen kan antas och vilket slutligt innehåll de
kommer att :ta.
Förordningen ställer vidare krav på att medlemsstaterna, om så inte
redan gjorts, ska vidta åtgärder f6r att möjliggöra en effektiv och snabb
överprövning av beslut om tilldelning enligt ffirordningen (artikel 5.7).
Sådana regler om överprövning ska vara järnf6rbara med relevanta
f6rfaranden i de s.k. rättsmedelsdirektiven (skäl 21).

3.1.5

3.2

Offentliggörande

3.3

Enligt lagen (20 l O: 1065) om kollektivtrafIk ska det fInnas en regional
kollektivtraftkmyndighet i varje län. Myndigheten kan vara ett landsting,
en kommun eller ett gemensamt organ i form av ett kommunalilirbund
eller en gemensam nämnd. Den regionala kollektivtraftkmyndigheten
ansvarar f6r att fastställa mål f6r den regionala kollektivtrafiken genom
att
besluta
om
ett
trafIkf6rsörjningsprogram.
Utifrån
traftkförsörjningsprogrammet fattar myndigheten beslut om allmän
trafikplikt. Upphandling av regional kollektivtrafIk ska ha stöd i ett
politiskt fattat beslut om allmän trafIkplikt, där kraven på den trafIk som
ska upphandlas fastställs. Mer operativa uppgifter som att upphandla
kollektivtrafik kan överlämnas till aktiebolag och till enskilda
kommuner. Ensamrätt :tar inte medges som motprestation f6r fullgörande
av allmän trafIkplikt.
Kollektivtraftklagen innehäller inte några bestärmnelser om hur avtal
om allmän trafik ska tilldelas. I f6rarbetena till lagen (prop. 2009/10:200
s. 67) gjordes bedömningen att

Övergångsperiod

KollektivtrafIkförordningen trädde i kraft den 3 december 2009. Enligt
artikel 8.2 i f6rordningen gäller dock en övergångsperiod på tio år, fram
till den 3 december 2019. Från och med den 3 december 2019 ska avtal
om allmän trafik tilldelas i enlighet med artikel 5. Under
övergångsperioden ska medlemsstaterna vidta åtgärder fdr att "successivt
f61ja artikel 5 ilir att undvika allvarliga strukturella problem" (artikel
8.1). I kommissionens meddelande om tolkningsriktlinjer ffir

KollektivtrafIklagen
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Marknadstillträdet inom sjöfarten regleras i rådets f6rordning (EEG)
3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet
att tillhandahålla tjänster på sjötransportornrådet inom medlemsstaterna
(cabotage). Den s.k. cabotagef6rordningen gäller sjötransporttjänster
(sjötransport av passagerare och gods) inom en medlemsstat När en
medlemsstat ingår avtal om allmän trafIk eller älögger ett rederi
f6rp1iktelser vid allmän trafIk ska detta ske på icke-diskriminerande
grnnd med hänsyn till alla rederier inom gemenskapen (artikel 4.1). När
en medlemsstats behöriga myndighet ingår ett avtal om allmän trafik
måste den enligt kommissionens tolkningsmeddelande, KOM (2003) 595
slutlig, p. 5.4, ffiIja tillämpliga upphandlingsregler. Förordningen
innehåller ingen begränsning fdr varaktigheten f6r avtal om allmän
trafIk. Enligt p. 5.5.2 och 5.6 i tolkningsmeddelandet uppfyller en
avtalsperiod på mer än sex år i normalfallet inte kravet på
proportionalitet, men i fråga om "mindre öar" kan längre varaktighet,
tolv år, godtas.

Artikel 7 i kollektivtrafIkf6rordningen innehåller bestämmelser om
behöriga myndigheters skyldighet att offentliggöra årsrapporter om de
avtal om allmän trafIk de är ansvariga ffir samt deras skyldigheter att
offentliggöra planerade avtalstilldelningar.
Varje behörig myndighet ska en gång om året offentliggöra en samlad
rapport om den allmänna trafIkplikten inom sitt behörighetsområde, om
de utvalda kollektivtrafIkf6retagen samt om ersättningar och ensamrätter
som dessa kollektivtrafIkffiretag beviljats som kompensation. Rapporten
ska sJrJlja mellan busstrafIk och spårbunden trafIk och möjliggöra
kontroll och utvärdering av kollektivtrafIknätets effektivitet, kvalitet och
finansiering (artikel 7.I).
Myn(ligheterna ska vidare offentliggöra f6remålen för sina avtal, och
de tiJJdelningsmetoder som planeras, i Europeiska unionens officiella
tidning senast ett år innan det fria anbudsf6rfarandet inleds respektive
innan ett avtal direkttilldelas. Denna information behöver dock inte
offentliggöras i fråga om avtal som rör tillhandahållande av högst 50 000
km kollektivtrafIk per år (artikel 7.2).
På begäran av berörd part ska de behöriga myndigheterna redovisa
skälen för sina beslut angående direkttilldelning av avtal om allmän
trafIk (artikel 7.4).

3.1.6

Cabotageforordningen

Som skäl för bedömningen hänvisade regeringen till att rättsmedlen på
upphandlingsområdet var under översyn och att lagstiftningsåtgärder för
upphandling av koncessioner var under övervägande hos EUkommissionen (a. prop. s. 68). Regeringen ansåg det lämpligt att invänta
utfallet av dessa båda översyner innan mer detaljerade regler om
tilldelningsflirfarandet eller om överprövning infördes. Till dess så skett
menade regeringen vidare att det inte var lämpligt att låta
kollektivtrafIkförordningens bestämmelser om tilldelning bli tillämpliga.
Vid tilldelning av tjänstekoncessioner erinrade regeringen om att de
allmänna EU-rättsliga principerna om objektivitet, icke-diskriminering
och insyn ska beaktas.

3.4

Reglering av koncessioner idag

Med tjänstekoncession avses enligt nuvarande 2 kap. 17 § LOU och
2 kap. 18 § LUF ett kontrakt av sarmna slag som ett tjänstekontrakt men
som innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgör en rätt
att utnyttja tjänsten. För att ett avtal ska anses vara en tjänstekoncession
ska enligt EU-domstolens praxis den del av ersättningen som består i en
rätt att utnyttja tjänsten kommersiellt vara så ommttande alt en betydande
del av den ekonomiska risken övergår från den upphandlande
myndigheten tillleverantörenlkoncessionshavaren.
Tjänstekoncessioner är idag uttryckligen undantagna från
upphandlingsdirektiven och upphandlingslagstiftningen. Det innebär att
LOU eller LUF inte behöver tillämpas vid tilldelning av kontrakt
avseende tjänstekoncessioner. Vid tilldelning av sådana kontrakt åtminstone sådana av gränsöversskridande intresse - måste doek de
allmänna unionsrättsliga prmelperna om likabehandling, ickediskriminering och öppenhet iakttas. Vidare ska principerna om
proportionalitet och ömsesidigt erkännande tillämpas. Dessa principer
framgår av flirdraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUFfördraget) och bekräftas bl.a. i upphandlingsdirektiven. Principernas
tillämplighet på upphandlande myndigheters och enheters tilldelning av
tjänstekoncessionskontrakt framgår också av EU-domstolens praxis.
Principen om icke-diskriminering innebär att även om den
upphandlande myndigheten inte förväntar sig några utländska anbud mr
den vid utformandet av förfrågningsunderlaget inte införa krav som
enbart svenska företag känner till eller kan utflira.

4

Kollektivtrafikmarknaden och tilldelning
av avtal idag

I Sverige, till skillnad från i vissa andra medlemsstater, tilldelas redan
avtal om allmän trafik efter ett konkurrensutsatt anbudsförfarande. Sedan
I 990-talets mitt upphandlas en stor del av kollektivtrafIken.
Tjänstekontrakt är den vanligaste avtalsformen på kollektivtrafIkornrådet.
TrafIkanalys har under 2013 genomfört en undersökning av hur avtal
avseende offentligt upphandlad kollektivtrafik ser ut i Sverige.
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Principen 0111 likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges så
lika förutsättningar som möjligt. Alla måste t.ex. vid samma tillfdlle .ta
den information som är relevant flir upphandlingen.
Principen om öppenhet eller insyn innebär att flirfarandet ska
kringgärdas av sådan offentlighet som möjliggör konkurrensutsättning
och att det ska vara möjligt att kontrollera att förfarandena är opartiska.
Med andra ord flireligger en skyldighet ror den upphandlande
myndigheten att länma information om upphandlingen och det prdktiska
tillvägagångssättet vid denna och ge leverantörer möjlighet att m tillgång
till denna information så att de i rorväg känner till vad som gäller vid
upphandlingen och i efterhand kan kontrollera kontraktstilldelningen.
Därigenom skapas också flirutsättningar ror leverantören att kunna .ta
sina fördragsIåsta rättigheter beaktade i en domstolsprövning.
Proportionalitetsprincipen innebär att den upphandlande myndigheten
i en upphandling inte får ställa större krav på leverantören eller
leveransen än som behövs och som är ändamålsenligt flir den aktuella
upphandlingen. Kraven ska således ha ett naturligt samband med och stå
i proportion till det behov som ska täckas.
Principen 0111 ölI/Sesidigt erkännande innebär att bevis, intyg eller
liknande om att någon är ackrediterad, certmerad, har viss utbildning
eller liknande och som har utflirdats aven medlemsstats behöriga
myndigheter ska godtas också i andra medlemsstater.
Av EU-rätten följer att enskilda personer har rätt till ett effektivt
rättsligt skydd av de rättigheter de har enligt unionens rättsordning.
Rätten till detta skydd är en av de grundläggande rättsprinciper som
fliljer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner.
Eftersom tjänstekoncessioner är undantagna från LOU respektive LUF
fInns det emellertid inget stöd i dessa lagar för att pröva tilldelningen av
en tjänstekoncession. Det innebär också att tjänstekoncessioner inte
omfattas av reglerna om avtalsspärr, överprövning eller skadestånd i
En
leverantör kan
dock
väcka
upphandlingslagstiftningen.
skadeståndstalan mot en upphandlande myndighet eller enhet om
leverantören anser att beslutet är felaktigt.
Konkurrensverket är tillsynsmyndighet över upphandlingar enligt LOU
och
LUF.
Eftersom
tjänstekoncessioner
faller
utanför
tillämpningsområdet för dessa lagar omfattas de inte heller av
Konkurrensverkets tillsyn.

"[T]illämpningen av bestämmelserna i artikel 5 i EU:s
kollektivtrafikförordning om tilldelning av avtal om allmän trafik på
väg och jämväg utanför de områden som styrs av EU-direktivet om
samordning av flirfarandena vid upphandling på områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster respektive EU-direktivet om
samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av
byggentreprenader, varor och tjänster bör anstå. Detsamma gäller
detaljerade regler Iör tilldelningsflirfarandet och bestämmelser om
överprövning i anslutning till bestämmelserna i artikelS."

Vidare anges att

Undersökningen visar all två olika typer av avtal är vanligt
wrekommandc. Avtalen benämns vanligen som produktionsavtal
respektive incitamentsavtal men har båda av TrafIkanalys bedömts
utgöra tjänstekontrakt. Produktionsavtal innebär att beställaren reglerar
merparten av de forutsättningar som ska gälla fOr genomfOrandet i det
aktuella avtalet, där möjligheten till påverkan från operatören är relativt
liten. I ett rent produktionsavtal är ersättningen till operatören bestämd i
forväg och oberoende av t.ex. resandevolymer. Incitamentsavtal skiljer
sig frim produktionsavtal genom att endast en viss del av ersättningen är
till beloppet reglerad i avtalet medan resterande del är rörlig och baseras
exempelvis på antalet resande. Dessa incitament används for att
uppmuntra operatören att främja en positiv resandeutveckling.
Incitamentsavtal innehåller sålunda både större risker och större
möjligheter än traditionellt produktionsavtal, utan att gå hela vägen till
att bli ett koncessionsavtal.
Koncessionsavtal är idag en relativt sällsynt avtalsform på
kollektivtrafikrnarknaden. Som exempel kan dock TrafIkverkets
trafikavtal för nattåg och fOr färjeförbindelsen till och från Gotland
nämnas. Resultatet av Trafikanalys genomgång av avtal på
kollektivtraftkområdet kommer att redovisas i en rapport som publiceras
under 2014. Vid ett möte (en s.k. hearing) som Näringsdepartementet
anordnade med branschfOreträdare 2013 framfördes att det råder viss
osäkerhet kring vad koncessionsavtal är, och att otydligheten kan verka
avskräckande. Tydligare regler skulle kunna öka användningen av denna
avtalsform.
Regeringen har tidigare uttalat att det bör ankomma på den behöriga
myndigheten att i varje enskilt fall välja den avtalsform som är mest
ändamålsenlig. Tjänstekoncessioner kan vara en lämplig form där
forutsättningarna finns fOr att kommersiellt exploatera en
kollektivtraftktjänst och där myndigheten är beredd att överlänma
beslutandet
över
tjänsternas
närmare
utfornming
till
kollektivtrafikföretaget (se prop. 2009/10:200 s. 66).

Koncessionsdirektivet och förslaget till
lag om upphandling av koncessioner

Det nya koncessionsdirektivet omfattar tilldelning av såväl
byggkoncessioner som \iänstekoncessioner. l artikel 5 i direktivet anges
fOljande definition aven tjänstekoncession:
"skriftligt kontrakt med ekonomiska villkor genom vilket en eller flera
upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter anförtror
tillhandahållande och förvaltning av tjänster som inte avser utförande
av byggentreprenad enligt led a till en eller flera ekonomiska aktörer,
dlir ersättningen för qänstema endast utgörs av rätten att utnyttja de
\ilinster som är föremål för kontraktet eller av dels en sådan rätt, dels
betalning."
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Av skäItexten till direktivet framgår att avsikten med direktivet är att
skapa en lämplig, balanserad och flexibel rättslig ram på unionsnivå fOr
tilldelning av koncessioner. Syftet med regleringen är dels att garantera
ett effektivt och icke-diskriminerande marknadstillträde fOr alla
ekonomiska aktörer i unionen, dels att skapa större rättssäkerhet.
Intentionen är att säkerställa tillträde till marknaden fOr koncessioner i
hela unionen, särskilt fOr små och medelstora fOretag (se skäll).
Det kan noteras att det i koncessionsdirektivet finns flera likheter med
regleringen i LOU-direktivet och LUF-direktivet. I skäl 8 i
koncessionsdirektivet anges dock att bestämmelserna i direktivet är
avsedda att endast foreskriva en lägsta grad av samordning av nationella
förfaranden vid tilldelning av koncessioner i enlighet med EUFfördragets principer. Regleringen syftar enligt skälet till att garantera att
tilldelning av koncessioner öppnas fOr konkurrens och att skapa
rättssäkerhet men att samordningsbestämmelserna inte bör gå utöver vad
som är nödvändigt för att uppnå dessa syften och för att trygga ett visst
mått av flexibilitet. Slutligen uttalas att medlemsstaterna bör få
komplettera och vidareutveckla direktivets bestämmelser om de anser det
lämpligt, särskilt fOr att se till att principerna följs på ett bättre sätt.
Koncessionsdirektivet innehåller alltså inte några utfOrligare
bestämmelser avseende forfarandet vid upphandling av koncessioner.
Det innebär att den upphandlande myndigheten eller enheten är fri att
bestämma hur förfarandet ska gå till, så länge de allmänna principerna
iakttas. För att säkerställa likabehandling och öppenhet anges dock i skäl
68 att "grundläggande garantier i fråga om tilldelningsförfarandet,
däribland information om koncessionens beskaffenhet och omfattning,
begränsning av antalet anbudssökande, informationsspridning till
anbudssökande och anbudsgivare samt tillgång till lämpliga dokument"
bör fastställas. Vidare anges i skältexten att det också krävs regler om att
de ursprungliga villkoren i koncessionsmeddelandet inte får frångås, för
att fOrhindra orättvis behandling av potentiella anbudssökande.
De s.k. rättsmedelsdirektiven har gjorts tillämpliga för koncessioner
som tilldelas enligt koncessionsdirektivet. Därigenom kommer alltså
upphandlingar av koncessioner enligt direktivet att kunna bli föremål för
överprövning i enlighet med vad som anges i rättsmedelsdirektiven.
I fråga om sådana \iänster som har en begränsad gränsöverskridande
dimension, t.ex. vissa sociala tjänster, hälso- och sjukvårdstjänster och
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"Tilldelningen aven byggkoncession eller tjänstekoncession innefattar
att verksamhetsrisken vid utnyttjandet av dessa byggnadsverk eller
qänster, som omfattar efterfrågerisken eller utbudsrisken eller
bådadera, överfOrs till koncessionshavaren. Koncessionshavaren ska
anses överta verksamhetsrisken om denne, vid normala
verksamhetsförhållanden, inte är garanterad att få tillbaka de
investeringar som gj orts och de kostnader som uppstått under
utnyttjandet av det byggnadsverk eller tillhandahållandet av de tjänster
som är föremål för koncessionen. Den del av risken som överförs på
koncessionshavaren ska omfatta verklig exponering för marknadens
nycker, vilket innebär att eventuella uppskattade förluster för
koncessionshavaren inte ska vara endast nominella eller försumbara."

6

Tillämpligt regelverk avseende
kollektivtrafik på vatten

Promemorians bedömning: Avtal om allmän trafIk som avser
kollektivtrafik på vatten bör
i
Sverige omfattas
av
kollektivtraftkfOrordningens
bestärmnelser
och
inte
av
koncessionsdirektivet.
Skälen
för
promemorians
bedömning:
Enligt
kollektivtrafikforordningen kan medlemsstaterna själva välja att tillämpa
fOrordningen på kollektivtrafik på inre vattenvägar och nationella marina
vatten. Sverige har valt att göra ilirordningen tilliiillplig på kollektivtrafIk
på vatten. Därmed omfattas avtal om alhnän trafik på vatten i princip av
ilirordningens bestämmelser om tilldelning av sådana avtal.
Enligt artikel 5 i kollektivtrafikforordningen ska avtal om allmän trafik
tilldelas i enlighet med ilirordningens bestämmelser. Endast
1jänstekontrakt avseende kollektivtrafIk med bnss och spårvagn är
uttryckligen undantagna ilirordningens tilldelningsbestämmelser då
sådana kontrakt ska tilldelas i enlighet med de fOrfaranden som anges i
LOU- respektive LUF-direktivet. Som nänmts ovan anges i
koncessionsdirektivet att direktivet inte ska tillämpas på koncessioncr for
kollektivtrafIk i den mening som avses i kollektivtrafikforordningen men
att upphovet till detta undantag torde vara att man vill klargöra
fOrhållandet mellan direktivet och kollektivtrafikfl5rordningen till
undvikande aven normkonflikt. Förordningen, såsom varande direkt
tillämplig, allmän och bindande, rar anses ha ett foreträde, särskilt som
den reglerar tilldelning av avtal just på kollektivtrafikområdet och därfor
har karaktären av lex specialis. När ett avtal om allmän trafik i form av
av
en
koncession
ska
tilldelas,
regleras
detta
alltså
kollektivtrafikfljrordningens bestämmelser om tilldelning av avtal. I den
mån en medlemsstat gjort kollektivtrafikforordningen tillämplig även på
vatten är därfor en rimlig tolkning att avtal som rör detta trafIkslag ska
tilldelas enligt ilirordningens bestämmelser. Sverige har gjort
kollektivtrafikforordningen tillämplig på kollektivtrafik på vatten, varfor
avtal om allmän trafik på detta område bör tilldelas enligt forordningens
bestämmelser.
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utbildnings1jänster ilireskriver direktivet ett s.k. enklare system. För
dessa tjänster gäller enligt direktivet endast reglerna om offentliggörande
och rättsmedel.
Koncessioner för kollektivtrafik i den mening som avses i
kollektivtrafikforordningen
undantas
rån
koncessionsdirektivets
tillämpningsområde (artikel 10.3). Upphovet till undantaget torde
emellertid vara att man vill klargöra ilirhållandet mellan
koncessionsdirektivet och kollektivtrafikforordningen till undvikande av
en normkonflikt (se vidare avsnitt 7 nedan).
Genomilirandeutredningen har föreslagit att direktivet genomfors
genom en särskild lag om upphandling av koncessioner. Lagtexten har
getts ett så direktivnära genomilirande som möjligt. Från lagens
tillämpningsområde undantas därfor koncessioner ilir kollektivtrafik i
den mening som avses i kollektivtrafikfOrordningen (se 3 kap. 10 § andra
stycket). Som konstateras ovan innehåller koncessionsdirektivet, till
skillnad från LOU-direktivet och LUF-direktivet, inte någon detaljerad
reglering av ilirfarandet vid upphandlingen. Många av bestärmnelserna i
den föreslagna lagen om upphandling av koncessioner motsvarar
emellertid det som foreslås i LOU och LUF, t.ex. vad avser allmärma
principer, uteslutning av leverantörer, val av anbud, miljöhänsyn och
sociala. hänsyn samt hänsyn till arbetsrättsliga ilirhållanden och villkor.
Även regleringen av öveI]Jrövning m.m. motsvarar den som gäller i den
övriga upphandlingslagstiftningen.
I fråga om det enklare system fOr sociala tjänster och andra särskilda
tjänster som ilireskrivs i direktivet har utredningen bedömt att
bestämmelser om detta bör samlas i ett kapitel och att bestämmelserna
också bör göras tillämpliga på upphandling av koncessioner som
understiger tröskelvärdet. Regleringen återfinns i 15 kap. lagfOrslaget.
Kapitlet innehåller vissa grundläggande bestämmelser, där miljö-, socialoch arbetsrättsliga skyldigheter anges även kunna omfattas av sådana
upphandlingar samt att de grundläggande unionsrättsliga principerna görs
tillämpliga. För att säkerställa att principerna om öppenhet och
likabehandling foljs innehåller kapitlet också bestämmelser om
ilirhandsmeddelande samt efterannons om resultatet aven upphandling i
vissa fall. Lagens bestämmelser om avtalsspärr, ÖVeI]JrÖV11ing,
skadestånd och upphandlingsskadeavgift görs tillämpliga även på dessa
typer av upphandlingar. Slutligen fl1l11S det uttryckliga bestämmelser om
dokunlcntation, underrättelse och ilirvaring av handlingar i syfte att
säkerställa att upphandlingen ska ku11l1a kontrolleras.
För en närmare redogörelse av koncessionsdirektivet och den
ilireslagna lagcn om upphandling av koncessioner hänvisas till
Genomilirandeutredningens betänkande En lag om upphandling av
koncessioner (SOU 2014:69). Avsikten är att samtliga ilirslag i
Genomilirandeutredningens betänkanden (SOU 2014:51 och 2014:69)
och i departementspromemorian Nya regler om upphandling (Ds
2014:25) ska behandlas samlat i en kommande proposition om ny
upphandlingslagstiftning. De nya EU-direktiven om upphandling ger ett
tydligare handlingsutrymme for medlemsstaterna att uppställa krav på
villkor enligt kollektivavtal samt att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn
vid offentliga kontrakt. Frågan om en ny utredning ska tillsättas övervägs
for närvarandc i Regeringskansliet.

7

Promemorians bedömning: Bestämmelser bör infdras som
rortydligar hur kraven i artikel 5.3 kollektivtraflkfdrordningen om
konkurrensutsättning av koncessioner ror kollektivtrafik enligt
kollektivtraflkfdrordningen ska uppfyllas.
Bestämmelser bör infdras som klargör i vilken utsträckning
bestämmelserna om direkttilldelning i artikel 5
EU:s
kollektivtraflkfdrordning är tillämpliga i Sverige.
Bestämmelser bör inrdras som reglerar överprövning av beslut
angående
koncessioner
enlighet
med
artikel
5
kolIcktivtrafikfdrordningen.
Skälen för promemorians bedömning

Det behövs en tydligare reglering avseende konkllrrensllfsättning av
koncessioner enligt kollektivtrafikforordningen
Senast från och med den 3 december 2019 är det bestämmelserna i
artikel 5 i EU:s kollektivtrafikfdrordning som ska vara den rättsliga
grunden fdr tilldelning av avtal om allmän trafik, såvida dessa inte
uttrycldigen ska tilldelas enligt LOU-direktivet eller LUF-direktivet. Av
rorordningen framgår dock att denna tidpunkt ska fdregås av att
medlemsstaterna ska vidta åtgärder fdr att successivt fdlja artikel 5. Detta
krav på succesiv anpassning tar enligt kommissionens tolkningsriktlinjer
fdr kollektivtrafIkfdrordningen sikte på bestämmelsen i artikel 5.3, som
anvisar att avtal om allmän trafik ska tilldelas på grundval av ett
konkurrensutsatt anbudsfdrfarande när en extern tredje part ska anlitas
och avtalet inte fiir direkttilldelas. Som ovan redogjorts har Sverige redan
i dag en konkurrensutsatt kollektivtrafIkrnarknad. När ett avtal i form av
en ijänstckoncession ska tilldelas krävs att de allmänna unionsrättsliga
principerna iakttas. Det fmns emellertid idag ingen närmare reglering av
vad som ska gälla vid tilldelning av sådana koncessioner.
I artikel 10.3 i koncessionsdirektivet anges att direktivet inte ska
tillämpas på koncessioner för kollektivtrafIk i den mening som avses i
fdrordning (EG) nr 1370/2007. Genomfdrandeutredningen har valt en
direktivsnära utfornming av lagtexten och har därfdr i 3 kap. 10 § andra
stycket i fdrslaget till lag om upphandling av koncessioner angett att
lagen inte gäller fdr koncessioner fdr kollektivtrafik i den mening som
avses i EU:s kollektivtrafIkfdrordning. Som utredningen dock har
anmärkt kan särskilda lagstiftningsåtgärder komma att vidtas fdr att
reglera tilldelningen av koncessioner inom kollektivtrafikfdrordningens
tillämpningsområde.
Artikel 5.3 anger att avtal om allmän trafik ska tilldelas på grundval av
ett konkurrensutsatt anbudsförfarande när en extern tredje part ska anlitas
och avtalet inte får direkttilldelas.
Det konkurrensutsatta
anbudsfdrfarandet ska vara öppet fdr alla företag, det ska vara rättvist
och fi'jlja principerna om insyn och icke-diskriminering. Efter
anbudsinlämningen och ett eventuellt fdrutval kan fdrhandlingar fdras i

"Artikeln innehåller få andra uppgifter om de villkor enligt vilka ett
konkurrensutsatt anbudsfurfarande ska organiseras. Såsom anges i
punkt 2.4.1 måste forfaranden for tilldelning av avtal utfonnas sä att de
skapar villkor flir effektiv konkurrens. Tillämpningen av fdrdragets
allmänna principer, såsom principerna om insyn och iekediskriminering, innebär exempelvis att bedömningskriteriema ror
urvalet av anbuden ska offentliggöras tillsammans med
anbudshandlingarna. Om medlemsstaterna vill kan de mer detaljerade
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enlighet med nämnda prmclper fur att avgöra hur specifika eller
komplicerade krav kan uppfyllas på bästa sätt. Kravet att avtal ska
tilldelas efter ett konkurrensutsatt fdrfarande är tämligen allmänt hållet.
Fråga uppstår därfdr om bestämmelsen ska anses utgöra en uttömnumde
reglering av hur avtal om allmän trafik ska tilldelas när
konkurrensutsättning ska ske eller om det fllllls utrymme fdr
medlemsstaterna att komplettera artikeln med nationella bestämmelser
som tydligare fastlägger vad som gäller vid tilldelning av sådana avtal.
Det fdrstnämnda skulle innebära att det överlänmas till
kollektivtrafikmyndigheten att själv tolka hur kraven i artikel 5.3 i
kollektivtrafikfdrordningen ska uppfyllas. Om fdrordningen ska anses ge
utrymme fdr kompletterande bestämmelser innebär det istället att det i
nationell furfattning fiir infdras utfdrligare bestämmelser om hur kraven i
artikel 5.3 ska tillämpas vid avtalstilldelning.
Bestämmelsen i artikel 10.3 i koncessionsdirektivet om att
koncessioner
för
kollektivtrafik
är
undantagen
direktivets
tillämpningsområde rar anses ha tillkommit fdr att klargöra förhållandet
mellan direktivet och kollektivtrafik:ilirordningen till undvikande aven
normkonflikt. Liknande undantag återfinns i LOU-direktivet och LUFdirektivet. I skälen till dessa direktiv fmns dock skrivningar med
innebörd att tilldelning av de i direktiven undantagna tjänstekontrakten
även fortsättningsvis bör omfattas av bestämmelserna i EU:s
kollektivtrafikfdrordning (skäl 27 respektive skäl 35) men att
medlemsstaterna bör, i den mån EU:s kollektivtrafIkförordning tillåter
nationell lagstiftning att avvika från de regler som fastställs i den
fdrordningen, i sin nationella lagstiftning kunna fastställa att sådana avtal
måste tilldelas genom ett upphandlingsförfarande som fuljer deras
allmänna regler för offentlig upphandling. I promemorian Nya regler om
upphandling (Ds 2014:25) uttalades att skältexten i dessa direktiv talar
för att medlemsstaterna ges utrymme att anvisa tilldelningsfurfarande
genom att införa kompletterande bestämmelser i nationell lagstiftning.
Någon motsvarande skältext återfllllls inte ikoncessionsdirektivet.
Anledningen till det torde emellertid vara att endast ett fåtal
medlemsstater har haft en särskild lagstillning kring tjänstekoncessioner
medan majoriteten av medlemsstaterna saknat sådan lagstiftning. Mot
bakgrund av att det nu fllllls ett rättsligt ramverk kring koncessioner på
EU-nivå är det rimligt att medlemsstaterna - på motsvarande sätt som
bedömts vara fallet vid tilldelning av tjänstekontrakt - ges utrymme att i
sin nationclla lagstiftning utforma närmare bestämmelser kring
tilldelning av koncessioner fdr kollektivtrafik enligt kollektivtrafIkIagen.
En sådan tolkning vinner också stöd av att kommissionen i sina
tolkningsriktlinjer anfdr fdljande angående artikel 5.3:

Det finns ett behov av kompletterande
lagstiftning

f6rfarandebestämmelsema i unionens lagstiftning om offentlig
upphandling tillämpas, som exempelvis direktiven 2014/24IEU och
2014/251EU, eller direktiv 2014/23IEU om koncessioner."

8.2 - att tillämpningen av artikel 5 i kollektivtrafikförordningen, utanilir
de områden som styrs av upphandlingsdirektiven, skulle anstå (prop.
2009/10:200 s. 67).
I förordningens artikel 5.2, 5.4 och 5.6 fmns bestämmelser om
direkttilldelning av avtal som har det gemensamt att de är tillämpliga
"om det inte är förbjudet enligt nationell lagstiftning" . I samband med att
det nu fOreslås kompletterande regler avseende konkurrensutsättning av
koncessioner enligt artikel 5.3, är det nödvändigt att också ta ställning till
om avtal bör kunna direkttilldelas i enlighet med dessa bestämmelser.
Artikel 5.7 i kollektivtrafikförordningen ålägger medlelllSstaterna att
vidta nödvändiga åtgärder fOr att garantera att tilldelningsbeslut enligt
förordningens bestämmelser kan överprövas. Lagstiftningen måste alltså
möjliggöra sådan överprövning av beslut angående koncessioner.
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Tilldelning av koncessioner för
kollektivtrafIk enligt
kollektivtrafik:förordningen genom
tillämpning av de nationella reglerna för
upphandling av koncessioner

Promemorians förslag: Vid tilldelning enligt artikel 5 i
kollektivtrafIkfijrordningen av koncessioner för kollektivtrafik ska
bestämmelserna i 15 kap. i förslaget till lag om upphandling av
koncessioner (upphandling som inte omfattas av direktivet samt
upphandling av vissa sociala ljänster och andra särskilda tjänster)
tillämpas. Bestämmelsen om efterannons om resultatet aven
upphandling ska dock inte tillämpas.
Skälen ilir promemorians förslag

De nationella bestämmelserna om upphandling av koncessioner bör
tillämpas vid konkurrensutsättlling av koncessioner for kollektivtrafik
enligt kollektivtrafilifOrordningen
I Sverige finns idag inga uttryckliga bestämmelser som reglerar hur
tilldelningen av avtal om allmän trafik ska konkurrensutsättas när sådana
avtal är utformade som koncessioner. När det gäller frågan om hur en
nationell reglering avseende tilldelning av koncessioner för
kollektivtrafIk ska utformas bör - i enlighet med vad som anförts ovan i
avsnitt 7 medlemsstaternas nationella lagstiftning avseende upphandling
av
koncessioner
kunna
användas
för
att
uppfYlla
kollektivtrafIkförordningens krav. En sådan lösning motsvarar också det
som i promemorian Nya regler om upphandling (Ds 2014:25) föreslås i
fråga om en konkurrensutsatt tilldelning av tjänstekontrakt avseende
kollektivtrafik på jämväg, med tunnelbana eller på vatten.

Det behövs bestämmelser som kompletterar övriga delar av artikel 5 i
kollektivtrafilifOrordningen
KollektivtrafIkförordningen är direkt tillämplig, allmän och bindande.
Vid införandet av lagen (2010:1065) om kollektivtrafIk gjordes
emellertid bedömningen - med stöd av övergångsbestämmelsen i artikel
21
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Det synes därmed stå klart att medlemsstaterna ges utrymme att, om de
så önskar, anvisa kompletterande bestämmelser om hur avtal ska
tilldelas.
Om någon uttrycklig reglering avseende tilldelningen av koncessioner
för kollektivtrafik inte görs kommer det att saknas närmare anvisningar
om vad som ska gälla vid tilldelning av sådana kontrakt, utöver de
h'fundl1iggande unionsrättsliga principerna. Det har i olika sanunanhang
franrförts antaganden om att avsaknaden aven tydligare reglering av
1jänstekoncessioner har lett till en obenägenhet att använda den
avtalsformen. En osäkerhet om vad som gäller vid tilldelning av
koncessionsavtal har med andra ord sannolikt inte gynnat användningen
av sådana avtal. Mot bakgrund av att avtal om allmän trafik kan ha en
relativt lång löptid och avse stora värden, framstår det som bättre lämpat
att anvisa något tydligare bestämmelser avseende tilldelning av
koncessioner på detta område än att endast de allmärma principerna ska
gälla.
Slutligen kan det konstateras att kollektivtraflkfijrordningcn ställer
krav på att medlemsstaterna ska möjliggöra att tilldelningsbeslut enligt
artikelS kan prövas effektivt och snabbt. Som anilirts i avsnitt 3.4 kan ett
tilldelningsbeslut avseende en ljänstekoncession inte överprövas enligt
LOU respektive LUF. I den mån det inte finns bestämmelser som
tydligare anger vilka krav den upphandlande myndigheten eller enheten
ska tillämpa vid tilldelning av ett avtal kan det dessutom innehära
svårigheter för såväl tredje man som domstol att bedöma huruvida
tilldelningen gått rätt till. Även av rättssäkerhetsskäl framstår det därför
som bättre lämpat att komplettera förordningen med nationella
bestämmelser.
I enlighet med vad som nu anförts bör det införas bestämmelser som
något mer utförligt reglerar hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten
ska förfara vid tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik enligt
kollektivtrafikförordningen. Nationella bestämmelser på området bör
dock inte gå utöver vad som krävs ilir att skapa en ökad rättslig säkerhet
för
den
regionala
kollektivtraflkmyndigheten
och
för
kollektivtrafikförctagcn. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten bör
alltjämt åtnjuta ett stort mått av flexibilitet vid utformningen av det
konkurrensutsatta förfarandet. Eftersom kollektivtrafikförordningen fOr
svensk del även bedölllS vara tillämplig fOr koncessioner som avser
kollektivtrafik på vatten (se avsnitt 6) gäller de nyss gjorda
övervägandena även för sådana avtal. Bestämmelserna ska därför även
reglera tilldelningen av sådana kontrakt.

föreslagna koncessionslagen bör därför göras tillämpliga fdr tilldelning
av koncessioner för kollektivtrafIk enligt kollektivtrafikfdrordningen.
Dessa bestämmelser blir därmed tillämpliga vid tilldelning av
koncessioner avseende samtliga traftkslag som omfattas av
kollektivtraftkfdrordningen. Mot bakgrund av att Sverige gjort
kollektivtrafikfdrordningen tillämplig också på kollektivtrafIk på vatten,
omfattas även tilldelning av avtal avseende detta traftkslag av
bestämmelserna i 15 kap. koncessionslagen.

En justering av Genomforandeutredningens fors/ag till lag om
upphandling av koncessioner behövs
Mot bakgrund av vad som nu anfdrts om att 15 kap. i den fdreslagna
koncessionslagen bör göras tillämplig vid tilldelning av koncessioner fdr
kollektivtraftk behöver en justering av Genomförandeutredningens
fdrslag göras på så sätt att det undantag som utredningen fdreslår i 3 kap.
10 § andra stycket koncessionslagen om att lagen inte ska gälla för
koncessioner fdr kollektivtraftk enligt kollcktivtraftkfdrordningen utgår. I
stället behöver kompletterande bestämmelser som gör 15 kap. tillämplig
vid tilldelning av sådana koncessioner införas.
En bestämmelse infdrs i den nya lagen om upphandling av
koncessioner som anger att 15 kap. gäller vid tilldelning enligt
kollektivtraftkförordningen av koncessioner fdr kollektivtraftk. I enlighet
med vad som fdreslagits i LOD respektive LUF i fråga om tilldelning av
tjänstekontrakt avseende kollektivtrafIk på järnväg, med tunnelbana och
på vatten bör bestämmelsen placeras i inledningen av lagen. En
bestämmelse med sarmna innebörd bör också placeras i 15 kap. lagen.
Som nämnts ovan under avsnitt 5 är avsikten att samtliga förslag i
Genomförandeutredningens betänkanden (SOD 2014:51 och 2014:69)
och i departementspromemorian Nya regler om upphandling (Ds
2014:25) ska behandlas samlat i en kommande proposition om ny
upphandlingslagstif'tning. Även förslagen i denna promemoria är avsedda
att behandlas i samma proposition.

Tillsyn
Tillsyn kommer enligt koncessionslagen att utövas över upphandlingar
enligt lagen. Ett resultat av fdrslagen i denna promemoria blir att
tilldelning av koncessioner fdr kollektivtrafIk genom tillämpning av 15
kap. i koncessionslagen också ställs under tillsyn. Av vad som framgår
av Genomförandeutredningens betänkande förutses att Kortkurrensverket
utses till tillsynsmyndighet.

Närmare om IwllektivtrafilifOrordningens bestämmelser om
offentliggörande och bestämmelsen omforhandsmeddelande i 15 kap.
Iwncessionslagen
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Som anfdrts ovan under avsnitt 3.1.5 fInns i artikel 7 i
kollektivtrafikfdrordningen vissa bestämmelser om offentliggörande.
Enligt punkten I i artikeln ska varje behörig myndighet en gång om året
offentliggöra en samlad rapport om den allmänna trafIkplikten inom sitt
behörighetsområde, om de utvalda kollektivtraftkföretagen samt om
ersättningar och ensamrätt som dessa kollektivtrafIkföretag beviljats som
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Som tidigare nämnts gäller idag endast de grundläggande
unionsrättsliga principerna vid tilldelning av koncessioner. En
utgångspunkt kan därfdr vara att infOra en lägsta grad av reglering av
tilldelning
av
koncessioner
fdr
kollektivtrafIk
enligt
kollektivtraftkförordningen. En sådan reglering kan innefatta
bestämmelser som tillerkänner den upphandlande myndigheten eller
enheten en så stor flexibilitet som möjligt vid utformningen av
tilldelningsfdrfarandet men som också medfdr en ökad tydlighet och
rättssäkerhet. En sådan lösning skulle innebära att koncessioner fdr
kollektivtrafIk tilldelas på liknande sätt som idag samtidigt som en ökad
tydlighet uppnås i fråga om hur de EU-rättsliga kraven ska uppfyllas. Ett
annat alternativ är att anvisa det direktivstyrda fOrfarandet fdr
upphandling av koncessioner fdr kollektivtrafIk. Det skulle innebära att
samma förfaranderegler skulle tillämpas vid tilldelning av koncessioner
oavsett vilken tjänst som ska upphandlas. Ett ytterligare alternativ är att
utforma särskilda fdrfaranderegler fdr tilldelning av koncessioner som
tillämpas enbart på området fdr kollektivtraftk. Ett sådant alternativ ger
möjligheter att utarbeta en anpassad reglering som tar hänsyn till
specifika fdrutsättningar och förhållanden på denna marknad.
Vid en avvägning mellan de olika alternativen framstår det som mest
ändamålsenligt att utforma regleringen i enlighet med det första
alternativet, dvs. att den i så stor utStr'dCkning som möjligt liknar dagens
mcn att något mer detaljerade bestämmelser infdrs i Jr.lga om hur de EUrättsliga kraven ska uppnås. Att infdra en separat reglering med ett
särskilt tilldelningsförfarande fdr koncessioner för kollektivtraftk riskerar
att bidra till ökad komplexitet och gränsdragningsproblem. Vid ett möte
(en s.k. hearing) som Näringsdepartementet anordnade med
branschfdreträdare franlkom inte några skäl fdr särreglering fOr
tilldelning av koncessioner för kollektivtraftk. För att undvika
överreglering på området framstår det dock inte heller som motiverat att
göra de direktivsstyrda fdrfarandereglerna tillämpliga också på
koncessioner för kollektivtraftk.
Genomförandeutredningen har i 15 kap. lagen om upphandling av
koncessioner föreslagit bestämmelser som en upphandlande myndighet
eller enhet har att uppfylla i fråga om koncessioner som inte ska
upphandlas i enlighet med koncessionsdircktivets fullständiga reglering.
Kapitlet innehåller grundläggande bestämmelser om principer fdr
upphandling av koncessioner, annonsering av upphandling och
dokumentation, underrättelse och fdrvaring av handlingar relaterade till
upphandlingen. Genom kapitlet görs också lagens bestämmelser om
avtalsspärr, överprövning, skadestånd och upphandlingsskadeavgift
tillämpliga. Regleringen i 15 kap. får anses uppfylla kraven i
kollektivtraftkfdrordningen på att det konkurrensutsatta ilirfardlldet ska
vara öppet, rättvist och följa principerna om insyn och ickediskriminering samtidigt som den medför en ökad tydlighet om vilka
åtgärder en upphandlande myndighet eller enhet ska vidta fdr att uppfylla
kraven. Bestämmelserna tillerkänner emellertid också den upphandlande
myndigheten eller enheten ett betydande mått av flexibilitet i fråga om
hur fdrfarandet ska organiseras. Regleringen medger också att sådana
fdrhandlingar som avses i sista meningen i artikel 5.3
kollektivtrafIkförordningen kan hållas. Bestämmelserna i 15 kap. i den

Som anfOrts ovan fluns i kollektivtrafikf6rordningensartikel 7.1 ett
krav på de behöriga myndigheterna att årligen offentliggöra en samlad
rapport om avtal om allmän trafIk som de ansvarar för. Rapporten ska
bl.a. möjliggöra kontroll och utvärdering av kollektivtrafIknätets
effektivitet, kvalitet och finansiering. Kommissionen anfOr i sina
tolkningsriktlinjer att den f6rstår kravet i artikel 7.1 så att behöriga
myndigheter bör offentliggöm en fullständig mpport om samtliga avtal
om allmän trafik som den har tilldelat, medan dessa avtal alla bör
identifieras individuellt.
Mot bakgrund av att det sålunda redan i f6rordningen fmns mv om
offentliggörande av infonnation kring tilldelade avtal som också ska
möjliggöm kontroll och utvärdering saknas skäl att påföra myndigheterna
krav på efterannonsering av upphandlingsresultatet. Det kan i
sammanhanget också konstnteras att det i fråga om tjänstekontrakt som
avser kollektivtrafIk på järnväg, med twmelbana eller på vatten i Ds
2014:25 f6reslogs att dessa skulle tilldelas enligt bestämmelserna i 19
kap. LOV respektive LUF. Enligt dessa bestämmelser finns inte något
krav på eftemunonsering. Genom vad som nu f6reslås kommer alltså
avtal
om
allmän
trafik
som
ska
tilldelas
enligt
kollektivtrafIkfdrordningens bestämmelser inte att omfattas av något mv
på efteraunonsering.
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Direkttilldelning av koncessioner enligt
kollektivtrafikförordningen

Promemorians förslag: Avtal om allmän trafik, i form av
koncessioner, får inte direkttilldelas med stöd av artikel 5.4 eller 5.6 i
kollektivtmfikf6rordningen.
Promemorians bedömning: Möjligheten alt vidta nödåtgärder
enligt artikel 5.5 i kollektivtrafrkförordningen är tillämplig i samband
med att den nya upphandlingslagstiftningen träder i kraft.
Skälen för promemorians bedömning

Kollektivtrafi!iförordningen reglerar exklusivt när direkttilldelningfor
ske

Koncessionslagens bestämmelser om efterannons om resultatet av en
upphandling ska inte tillämpas
Enligt 15 kap. 7 § koncessionslagen ska en upphandlande myndighet
eller enhet som har tilldelat en koncession enligt 15 kap. efteraunonsera
om upphandlingsresultatet om koncessionens värde överstiger
tröskelvärdet. En sådan efteraunons ska enligt 8 kap. 5 § skickas senast
48 dagar efter det att koncessionen tilldelats. Efterannonserna kan dock
gruppera efteraunonserna kvartalsvis, om så önskas.
25
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Kollektivtrafikf6rordningen är bindande och direkt tillämplig. Enligt
bedömningen i deuna promemoria regleras i forordningens artikel 5
därför exklusivt under vilka f6rutsättningar avtal om allmän trafIk (i den
mån dessa inte uttryckligen ska tilldelas enligt LOV-direktivet eller LUFdirektivet) rar direkttilldelas till ett internt f6retag (punkten 5.2) eller till
ett externt företag (punkterna 5.4, 5.5 och 5.6). Det är inte tillåtet f6r
medlemsstaterna att ha någon konkurrerande, nationell lagstiftning på
dessa områden. I punkterna 5.2, 5.4 respektive 5.6 ges dock ett utrymme
f6r medlemsstaterna att helt förbjuda sådan tilldelning som behandlas i
respektive punkt. Den möjligheten måste ses som "binär" i den meningen
att det inte ges något utrymme att f6rbjuda tilldelning enligt

16

kompensation. De behöriga myndigheterna ska vidare, enligt punkten 2 i
artikeln, i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra vissa
uppgifter om de avtal som myndigheten ämnar tilldela, bJ.a. planerad
tilldelningsmetod samt vilka tjänster och geografiska områden som kan
omfattas av avtalet. Ett sådant offentliggörande ska ske åtminstone ett år
innan det fria anbudsfOrfarandet inleds respektive innan ett avtal
direkttilldelas.
I 15 kap. 6 § koncessionslagen anges att en upphandlande myndighet
eller enhet som avser tilldela en koncession cnligt 15 kap., ska informera
om dctta genom ett fOrhandsmeddelande. Bestämmelsen genomför
artikel 31.3 i koncessionsdirektivet. I bilaga VI till direktivet anges i tio
punkter de uppgifter som ska fiunas i ett förhandsmeddelande enligt
artikel 31.3. Ett sådant förhandsmeddelande ska bl.a. innehålla en
beskrivning av \iänsterna, preliminär storleksordning eller preliminärt
värde, villkor för deltagande och, i tillämpliga fall, tidsfrister och en kort
redogörelse fOr huvudinslagen i det tilldelningsfOrfarande som kommer
att tillämpas.
Av
vad
som
framgår
av
tolkningsriktlinjerna
för
kollektivtrafIkförordningen
har
kommissionen
tagit
fram
standardformulär och fOrfarandL'Il som gör det möjligt fOr de behöriga
myndigheterna att uppfYlla kravet på offentliggörande av planerade
avtalstilldelningen enligt f6rordningen. Formulären har utformats så att
de ska göra tydlig åtskillnad mellan kraven på offentliggörande enligt
kollektivtrafIkf6rordningen och de enligt LOU-, LUF- respektive
koncessionsdirektivet. Tack vare möjligheten att återanvända uppgifter
ska formulären och f6rfarandet fOr offentliggörande enligt artikel 7.2
göra det möjligt fOr dc behöriga myndigheterna att utnyttja synergier
med offentliggörandet av anbudsfOrfarandet under artikel 5.3 i
förordningen.
Av vad som nu anf6rts framgår alltså att den regionala
kollektivtrafikmyndigheten senast ett år i fOrväg ska offentliggöra viss
infonnation om den planemde avtalstilldelningen i Europeiska unionens
officiella tidning. Innan anbudsförfarandet därefter inleds, ska ett
ilirhandsmeddelande enligt 15 kap. 6 § koncessionslagen offentliggöms.
Av kommissionens tolkningsriktlinjer beträffande artikel 5.3 i
kollektivtrafikfOrordningen framgår att perioden mellan inledandet av det
konkurrensutsatta anbudsilirfarandet och inlämnandet av anbud, liksom
perioden mellan inledandet av det konkurrensutsatta anbudsförfarandet
och den tidpunkt när transporttjänsterna ska börja utföras, ska vara av
lämplig och rimlig längd.

olika förutsättningar som kan råda på marknaden avseende det aktuella
traftkslaget. Det kan också innebära minskad administration för
myndigheten. Mot bakgrund av att ett konkurrensutsatt förfarande
generellt far anses bidra till ökad effektivitet och lägre priser kan det
emellertid alltjämt finnas skäl för att konkurrensutsätta tilldelningen även
av avtal av mindre värde eller omfuttning.
I promemorian Nya regler om upphandling (Ds 2014:25) föreslås att en
bestämmelse införs i kollektivtraftklagen som innebär att en regional
kollektivtrafikmyndighet inte får tillämpa möjligheten som ges i
kollektivtraftkförordningen att direkttilldela ett avtal om allmän trafik av
mindre värde eller omfattning när avtalet är i form av ett tjänstekontrakt.
Bestämmelsen bör, i enlighet med det resonemang som förts ovan,
förbjuda direkttilldelning även av avtal om allmän trafik i form av
koncessioner av mindre värde eller omfattning.

förordningens bestämmelser för att i stället ha nationella bestämmelser
med en alternativ utformning.
Sverige har hittills, med hänvisning till övergångsbestämmelsen i
artikel 8.2, valt att anstå med tillämpningen av artikel 5. Genom att det
nu föreslås att artikel 5.3 ska tillämpas i Sverige när det gäller
tilldelningen av koncessioner för kollektivtrafik är det nödvändigt att ta
ställning till artikel 5 även i övrigt, särskilt frågan i vad mån
direkttilldelning av sådana kontrakt bör förbjudas när det finns en sådan
möjlighet.
Artikel 5.2 i kollektivtrafiliförordningen - trafik i egen regi eller
direkttilldelning av avtal om allmän trafik till ett interntföretag

I artikel 5.2 i kollektivtrafikförordningen ges tämligen detaljerade
föreskrifter om i vilka fall behöriga lokala myndigheter rar besluta att
själva tillhandahålla kollektivtrafik eller direkttilldela ett avtal om allmän
trafik till ett internt företag. Föreskrifterna gäller endast om det inte är
förbjudet enligt nationell lagstiftning. Något tillämpningsförbud vid
tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik kan inte anses finnas i dag
och det saknas också skäl att införa ett sådant.
Att tillämpningen av artikel 5.2 i kollektivtraftkförordningen således
int" bör förbjudas i Sverige i fråga om koncessioner för kollektivtrafik
far till konsekvens att upphandlande myndigheter och enheter ska utgå
från denna bestämmelse vid ställningstaganden kring frågor om att driva
trafik i egen regi och om direkttilldelning av avtal om allmän trafik till ett
internt företag. Bestämmelserna om interna koncessioner i 3 kap. i den
föreslagna koncessionslagen är alltså inte tillämpliga.

Artikel 5.5 i kollektivtrafiliförordningen -lIödåtgärder vid
trafikstörningar

Artikel 5.4 i kollektivtrafiliförordningen - direkttilldelning av avtal om
allmän trafik av mindre värde eller omfattning

I artikel 5.4 ges en möjlighet för behöriga lokala myndigheter att
direkttilldela avtal om allmän trafik av mindre ekonomiskt värde eller
omfattning i antal kilometer. Även här gäller föreskrifterna endast under
förutsättning att det inte är förbjudet i nationell lagstiftning.
Skyldigheten att iaktta den unionsrättsliga principen att lämna insyn
innebär att det måste säkerställas att tilldelningsförfarandet omges av
sådan offentlighet att förfarandet är öppet för konkurrens. Det innebär
bl.a. att det måste vara möjligt för företag i andra medlemsstater att få
tillgång till de uppgifter som krävs för att kunna avgöra om dct har något
intresse av att tilldelas koncessionen. Kravet på insyn innebär också att
det måste gå att kontrollera att tilldelningen genomförts på ett opartiskt
sätt. Det kan konstateras att EU-domstolen har ställt upp tämligen höga
krav för att en upphandlande myndighet ska få undanta en
avtalstilldelning från tillämpningen av de allmänna unionsrättsliga
principerna. Det kan därför i dagsläget sägas att möjligheten för en
upphandlande myndighet att direkttilldela en tjänstekoncession är relativt
begränsad.
Under förordningen finns två alternativ i fråga om artikel 5.4 - att
tillåta respektive att förbjuda direkttilldelning. Möjligheten att
direkttilldela avtal lämnar ett större utrymme till den regionala
kollektivtrafikrnyndigheten att anpassa valet av tilldelningsmetod till de
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Enligt artikel 5.5 i kollektivtraftkförordningen far den behöriga
myndigheten vidta nödåtgärder vid trafikstörningar eller överhängande
risk för sådana störningar. Bestämmelsen är inte avhängig någon
reglering i nationell rätt utan är direkt tillämplig till följd av
förordningen.
Bestämmelsen utgör en möjlighet till undantag från det
konkurrensutsatta tilldelningsforfarandet i fall då ett sådant förfarande
riskerar att leda till olägliga avvikelser i kollektivtrafiksituationen. Detta
innebär alltså att den regionala kollektivtraftkmyndigheten vid
trafikstörning eller överhängande risk för sådan störning ska knnna vidta
kortfristiga nödåtgärder i avvaktan på att ett avtal om allmän trafik ska
kunna tilldelas enligt den reglering som nu föreslås gälla i fråga om det
konkurrensutsatta anbudsförfarandet. I sådana situationer finns enligt
bestämmelsen möjlighet att direkttilldela ett avtal. Den regionala
kollektivtrafikrnyndigheten kan också träffa en formell överenskommelse
med ett kollektivtrafikföretag om att utvidga ett redan ingånget avtal om
allmän trafik. Vidare har myndigheten möjlighet att ålägga ett
kollcktivtrafikföretag att fullgöra viss allmän traftkplikt. Ett kontrakt som
är tilldelat på något av dessa tre sätt har en maximal löptid om två år.
Under den tiden ska den regionala kollektivtraftkmyndigheten vidta de
åtgärder som krävs för att ett avtal om allmän trafik kan tilldelas enligt
ett konkurrensutsatt förfarande.
I promemorian Nya regler om upphandling (Ds 2014:25) anförs att det
bör klargöras att artikel 5.5 är tillämplig i samband med att de föreslagna
bestämmelserna om förfarandet vid tilldeining av tjänstekontrakt enligt
förordningen träder i kraft. Mot bakgrund av att artikel 5.5 omfattar
nödåtgärder avseende avtal om allntän trafik, oaktat om ett sådant avtal
utformas som ett tj änstekontrakt eller som en koncession bör det
framhållas att bestämmelsen är tillämplig också i fråga om
koncessionsavtal.

Artikel 5.6 i kollektivtrafilifOrordningen - direkttillde/ning av
järllVägstrafik

10

Överprövning och överklagande av
beslut enligt kollektivtrafikf6rordningen

Promemorians fOrslag: Det infOrs en ny bestämmelse i lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik som anger att den regionala
kollektivtrafikmyndiglletens
beslut
enligt
artikel
5.5
i
kOllel(tivtrafikförordningen om åläggande att fullgöra viss allmän
trafikplikt får överklagas till allmän fOrvaltningsdomstol.
Avtalsspärr ska inte gälla vid direkttilldelning och beslut om
nödåtgärder enligt kollektivtrafikförordningen.
Promemorians bedöDlning: Kollektivtrafikförordningens krav på
en effektiv och snabb överprövning av beslut enligt artikel 5
tillgodoses genom bestämmelserna om överprövning av upphandling
och av avtals giltighet i den fOreslagna lagen om upphandling av
koncessioner.
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Artikel 5.6 i kollektivtrafikfOrordningen medger för de behöriga lokala
myndigheterna att fatta beslut om direkttilldelning av avtal om allmän
trafIk som rör järnvägstransporter med undantag av annan spårbunden
trafIk som tunnelbana och spårvagnar. Bestämmelserna gäller endast
under förutsättning att det inte är fOrbjudet enligt nationell lagstiftning. I
Sverige upphandlas koncessioner fOr kollektivtrafik på järnväg idag i
konkurrens, enligt de grundläggande unionsrättsliga principerna.
Under förordningen finns två alternativ i fråga om artikel 5.6 att
tillåta respektive att fOrbjuda direkttilldelning. Möjligheten att
direkttilldela avtal lämnar ett större utrymme till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten att anpassa valet av tilldelningsmetod till de
olika förutsättningar som kan råda på marknaden. Det kan också innebära
minskad administration för myndigheten. Mot bakgrund av att ett
konkulTcnsutsatt förfarande generellt får anses bidra till ökad effektivitet
och lägre priser kan det emellertid allgämt fmnas skäl för att
konkurrensutsätta tilldelningen av avtal om allmän trafik som rör
järnvägstransporter. Vid en sammanvägd bedömning fOreslås därfOr att
direkttiIldelning av koncessioner för kollektivtrafik enligt fOrordningens
artikel 5.6 uttryckligen bör förbjudas.
Den bestämmelse i kollektivtrafIkIagen som föreslagits i promemorian
Nya regler om upphandling (Ds 2014:25) inncbär också att en regional
kollektivtrafikmyndighet inte får tillämpa möjligheten som ges i
kollektivtrafikfOrordningen att direkttilldela ett avtal om allmän trafik
som rör järnvägstransporter när avtalet är i form av ett tjänstekontrakt.
Bestämmelsen bör, i enlighet med det resonemang som fOrts ovan,
förbjuda direkttilldelning även av koncessionskontrakt som rör
järnvägstransporter.

artikel 5.7 i
Skälen fOr promemorians bedömning:
kollektivtrafikfOrordningen anges att medlemsstaterna ska vidta åtgärder
för att garantera att ett beslut i enlighet med punkterna 2-6 kan prövas
effektivt oeh snabbt på begäran aven person som har eller har haft
intresse av att få ett särskilt avtal oeh som har skadats eller riskerar att
skadas aven påstådd överträdelse för de fall sådana beslut innefattar
överträdelse av gemenskapsrätten eller nationella bestämmelser om
genomforande av sådan lag.
Artikel 5.7 i kollektivtrafikförordningen innebär alltså att det behövs
lagstiftning som gör det möj ligt att begära överprövning i frågor om
tilldelning av gänstekoncessioner enligt kollektivtrafikfOrordningen.
Enligt skäl 21 i fOrordningen måste ett effektivt översynsförfarande vara
jämfOrbart med relevanta förfaranden i de s.k. rättsmedelsdirektiven.
Vid upphandling enligt 15 kap. i de nya lagen om upphandling av
koncessioner tillämpas även bl.a. 16 och 17 kap. De kapitlen innehåller
bestämmelser om överprövning av upphandling och av avtals giltighet
som
motsvarar
rllttsmedelsdirektivens
bestämmelser.
Dessa
bestämmelser blir genom förslaget till bestämmelse i inledningen av
koncessionslagen
tillämpliga
vid
tilldelning
enligt
kollektivtrafikförordningen av koncessioner för kollektivtrafik. Med
tilldelning förstås här direkttilldelning enligt artikel 5.2 och tilldelning
som sker efter kOnlrurrensutsättning enligt artikel 5.3 i
kollektivtrafikfOrordningcn. Med tilldelning förstås också nödåtgärder
enligt artikel 5.5 som vidtas i form av direkttilldelning, utvidgning av ett
befintligt avtal eller beslut om åläggande att fullgöra viss allmän
trafikplikt. Bestämmelserna om överprövning m.m. blir därmed också
gällande för sådana tilldelningar och beslut.
I fall av direkttilldelning av avtal enligt artikel 5.2 och 5.5
kollektivtrafikförordningen kan avtal ha ingåtts vid tidpunkten fOr en
ansökan om överprövning. I sådana fall är det själva avtalet som kan
angripas genom överprövning av avtalets giltighet. I fall av utvidgning av
ett befintligt avtal enligt artikel 5.5 är det ett ingänget tilläggsavtal som
kan angripas genom en sådan överprövning. Den invändning som kan
göras är att avtalet borde ha föregåtts av ett fOrhandsmeddelande enligt
15 kap. 6 §, dvs. att det rör sig om en direkttilldelning som inte var
tillåten enligt kolIektivtrafikfOrordningen. Ä ven när det gäller ett beslut
att ålägga ett kollektivtrafikföretag att fullgöra viss allmän trafikplikt kan
kollektivtrafikmyndigheten ha ingått avtal med det älagda
koIlektivtrafikföretaget vid tidpunkten för ansökan. Ansökan kan då avse
giltigheten av avtalet. I samtliga fall gäller att om något avtal inte har
tecknats vid ansökningstillfället får ansökan ses som en begäran om
överprövning av en upphandling.
För att möjliggöra överprövning av avtal som har tilldelats enligt
kollektivtrafikförordningen på annat sätt än efter ett konkurrensutsatt
anbudsförfarande är det av rent lagtekniska skäl nödvändigt att göra ett
undantag från den s.k. avtalsspärren i dessa fall. Det ligger vidare i
sakens natur att någon skyldighet att iaktta avtalsspärr inte bör gälla i
dessa fall eftersom det kan röra sig om brådskande åtgärder.
Ett beslut om åläggande att fullgöra allmän trafikplikt enligt artikel 5.5
har också verkningar fOr det ålagda kollektivtrafikfOretaget. Därför är det
särskilt föreskrivet i artikeln att kollektivtrafikföretaget ska ha rätt att

överklaga ett sådant beslut. Det som kollektivtrafMöretaget ska kunna fä
prövat är om kollektivtrafIkmyndigheten hade fog fOr sitt ensidiga beslut
att ålägga fOretaget trafIkplikt. Den prövningen avser en annan sak än
vad som kan prövas i ett mål om överprövning. I promemorian Nya
regler om upphandling (Ds 2014:25) har en ny bestlimmelse i
kollektivtrafik:lagen fOreslagits, med innebörd att ett åläggande enligt
artikel 5.5 i forordningen får överklagas av kollektivtraflkfOretaget hos
allmän forvaltningsdomstol.
Förordningens krav om att beslut enligt punkterna 2-6 i artikel 5 ska
kwma överprövas oeh överklagas bedöms vara tillgodosett genom detta.

11

IkrafHrädande

Promemorians förslag: Ändringarna ska träda i kraft den 1 april
2016.

12

Konsekvenser

EU:s kollektivtrafIkfOrordning fastställer på vilka villkor dc behöriga
myndigheterna, när de ålägger eller ingår avtal om allmän trafIkplikt, ger
kollektivtrafMöretagen ersättning fOr ådragna kostander och/eller
beviljar ensamrätt som motprestation för fullgörande av allmän
trafIkplikt. I dagsläget är yugo regionala kollektivtrafikrnyndigheter och
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Skälen för promemorians förslag: Enligt artikel 8.3 i EU:s
kollektivtrafikförordning ska avtal om allmän trafik tilldelas i enlighet
med förordningens bestämmelser från och med 3 december 2019. Under
övergångsperioden ska medlemsstaterna dock vidta åtgärder fOr att
successivt fOlja dessa bestämmelser. Enligt vad som anforts i avsnitt 7
bör det i nationell lagstiftning inforas bestämmelser som kompletterar
forordningen i fråga om tilldelning av avtal om allmän trafik.
l promemorian Nya regler om upphandling (Ds 2014:25) fOreslås bl.a.
en reglering av forfarandet vid tilldelning av tjänstekontrakt enligt EU:s
kollektivtraflkreglering. Regleringen föreslås träda i kraft den l april
2016. Likaså föreslår GenomfOrandeutredningen att lagen om
upphandling av koncessioner ska träda i kraft den 1 april 2016. Det
framstår som rimligt att även en sådan reglering av förfarandet vid
tilldelning av koncessioner enligt EU:s kollektivtrafikfOrordning som
fOreslås i denna promemoria ska träda i kraft vid denna tidpunkt. På det
sUttet kommer bestämmelserna om tilldelning genom upphandling av
koncessioner fOr kollektivtrafik enligt kollektivtrafMörordningen träda i
kraft samtidigt som såväl övrig reglering om upphandling av
på
koncessioner
som
tilldelning
av
tjänstekontrakt
kollektivtrafikområdet. De ändringar som fOreslås i kollektivtrafIklagen
bör träda i kraft vid samma tidpunkt.

TrafIkverket sådana behöriga myndigheter i Sverige. I fOrordningen finns
bestämmelser om hur avtal om allmän trafik ska tilldelas. Enligt
forordningens artikel 5.3 ska sådana avtal tilldelas efter ett
konkurrensutsatt anbudsforfarande. Den behöriga myndigheten har dock
möjlighet att i vissa fall direkttilldela avtal, om sådan direkttilldelning
inte är förbjuden enligt nationell lagstiftning. Vid trafikstörningar eller
överhängande risk for sådana störningar får den behöriga myndigheten
vidta vissa nödåtgärder. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder
om
tilldelning
enligt
för
att
garantera
att
beslut
kollektivtrafMörordningens bestämmelser kan prövas effektivt och
snabbt. Avtal om allmän trafik ska tilldelas enligt förordningens
bestämmelser från och med den 3 december 2019. Medlemsstaterna
måste innan denna tidpunkt vidta åtgärder for att successivt fOlja
artikel 5.
Tilldelning av tjänstekoncessioner idag är undantagna LOU respektive
LUF. Vid tilldelning av sådana kontrakt - åtminstone de av
gränsöverskridande intresse - måste dock de allmänna unionsr'Jttsliga
principerna om likabehandling, icke-diskriminering och öppenhet iakttas.
Vidare ska principerna om proportionalitet och ömsesidigt erkännande
tillämpas. För att uppfYlla dessa principer bör tilldelning av
yänstekoncessioner som grundregel konkurrensutsättas, utrymmet för att
direkttilldela avtal bedöms vara begränsat. Att tilldelning av
yänstekoncessioner är undantagna LOV och LUF innebär också att ett
tilldelningsbcslut avseende en yänstekoncession inte kan överprövas
enligt bestämmelserna upphandlingslagstiftningen. Det innebär vidare att
tjänstekoncessioner enligt dagens regelverk inte är ställd under tillsyn.
Bestämmelsen i artikel 5.3 i kollektivtrafikforordningen om att avtal
ska tilldelas efter ett konkurrensutsatt anbudsförfarande är allmänt hållen.
Medlemsstaterna får bedömas ha ett visst utrymme att infora något mer
detaljerade bestlimmelser om hur tilldelning av koncessioner for
kollektivtrafik ska gå till. Om någon uttryck:lig reglering kring
tilldelningen av yänstekoncessioner för kollektivtrafik inte infOrs
kommer det att saknas närmare anvisningar om vad som ska gälla vid
tilldelning av sådana kontrakt. Enligt mänga aktörer råder en osäkerhet
på marknaden om vad tjänstekoncessioner är och hur de unionsrättsliga
principerna ska tillämpas, vilket kan ha lett till ett underutnytyande av
denna avtalsform. Att infora kompletterande bestämmelser kan väntas
leda till en ökad tydlighet kring hur den behöriga myndigheten ska agera
vid tilldelning av tjänstekoncessioner avseende kollektivtrafik, vilket lar
anses vara positivt för såväl myndigheten som potentiella leverantörer.
Tydligare bestämmelser om vilka krav myndigheterna ska tilllimpa vid
tilldelning av ett avtal kan också förväntas underlätta kontrollen av
huruvida tilldelningen gått rätt till. Då tilldelning av tjänstekoncessioner
hittills i princip varit oreglerat framstår det emellertid inte som lämpligt
att överreglera tilldelningsforfarandet på detta område. Bestlimmelserna i
15 kap. i fOrslaget till lag om upphandling av koncessioner innebär en
reglering av fOrfarandet kring tilldelning av koncessioner.
Bestämmelserna nmebär en ökad tydlighet i fråga om hur de
unionsrättsliga principerna ska tillämpas där även tydligare krav på
rniljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter uppställs, samtidigt som
flexibiliteten för den behöriga myndigheten bibehålls. Tillämpningen av

dessa bestämmelser kan antas innebära att kollektivtrafIkföretagens
fOrtroG'l1de för tilldelning av koncessionsavtal ökar och att intresset fOr att
lämna anbud därmed också ökar.
Genom att bestämmelserna j 15 kap. koncessionslagen fdreslås bli
tillämpliga vid tilldelning av avtal om allmän trafIk i form av
koncessioner kommer också den lagens bestämmelser om överprövning,
skadestånd och upphandlingsskadeavgift bli tillämpliga. Därigenom
uppnås även kravet i kollektivtrafIkforordningen på att det ska finnas
möjligheter till en effektiv överprövning. Regleringen innebär också att
en tillsynsmyndighet kommer att utöva tillsyn över nu aktuella
npphandlingar. Att tilldelning av koncessioner for kollektivtrafIk nu
föreslås kunna överprövas på samma sätt som tidigare gällt for annan
upphandling och att tilldelningen ställs under tillsyn väntas också öka
fOrtrocndet fdr fOrfarandet.
Utformningen av artikel 5 j EU:s kollektivtrafLkförordning kräver
också att medlemsstaterna tar ställning kring huruvida de möjligheter
som ges i fOrordningen att direkttilldela avtal ska tillåtas eller ej. l
dagsläget upphandlas generellt kollektivtrafik i konkurrens i Sverige.
Möjligheten fdr en behörig myndighet att direkttilldela en koncession är
idag relativt begränsad. Att, som nu fOreslås, fOrbjuda direktilldelning av
avtal av mindre värde eller omfattning och avtal som rör järnvägstrafIk
innebär alltså i princip inga förändringar jämfOrt med den nuvarande
situationen. Ett fOrbud mot direkttilldelning kan i viss mån väntas öka
den administrativa bördan och minska flexibiliteten för den
upphandlandc myndigheten eller enheten jämfOrt med en situation där
direkttilldelning varit tillåten. Mot bakgrund av att ett konkurrensutsatt
förfarande generellt fär anses bidra till ökad effektivitet och lägre priser
kan den sammantagna nyttan av den nu foreslagna regleringen dock
väntas öka.
De ekonomiska konsekvenserna av fOrslagen är beroende av i hur stor
utsträckning upphandlande behöriga myndigheter kommer att braka sig
av bestämmelserna. Tjänstekoncessioner är idag en relativt ovanlig
avtalsform på kollektivtrafIkområdet. Som tidigare nämnts är det främst
vissa av Traftkverkets trafIkavtal som är i form av tjänstekoncessioner.
Flertalet bestämmelser som fdrslagen i promemorian omfattar rör
fortydliganden och kodifIering av gällande rätt vilket innebär att de antas
ta begränsade ekonomiska effekter.
I dagsläget kan en leverantör väcka skadeståndstalan mot en
upphandlande myndighet eller enhet om leverantören anser att beslutet är
felaktigt. Genom förslagen blir som ovan nämnts koncessionslagens
bestämmelser om överprövning m.m. tillämpliga. Detta kan väntas leda
till ett något ökat antal mål i domstolarna. Mängden mål som kommer att
röra koncessioner för kollektivtrafik bedöms emellertid enbart uppgå till
ett fåtal. En ökning av antalet mål i domstolarna forväntas alltså vara
marginell, varfor evcntuella kostnadsökningar för domstniarna ska tas
inom ram.
I
övrigt
hänvisas
till
avsnittet
om
konsekvenser
i
Genomförandeutredningens betänkande En lag om upphandling av
koncessioner (SOU 2014:69).
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Författningskommentar

13.1

Förslaget till lag om ändring i lagen om
upphandling av koncessioner

2 kap. 2 a§
Bestämmelserna i 15 kap. ska tillämpas vid tilldelning av koncessioner ll!r kollektivtrafik
enligt Europaparlamentets och rådets flirordning (EG) nr 137012007 av den 23 oktober
2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets flirordniug (EEG)
nr 1191169 och (EEG) nr 1107nO (EU:s kolIektivlrafikförordning).
Med tilldelning enligt flirsta stycket avses
l. direkttilldelning av avtal om allmän trafik,
2. tilldelning av avtal om aIlm!in traftk efter ett konkurrensutsatt anbudsförfarande, eller
3. nödåtgärder.
I kolIektivtraftklagen (2010: 1065) finns bestämmelser om forbud mot viss
direkttilldelning enligt EU:s kollektivtraftkflirordning och om överklagande av beslut om
nödåtgllrd i vissa fall.

3 kap lO§
Denna lag gllller inte för tj!instekoneessioner flir lufitransportlj!inster som grundas på
beviljande av sådan operativ licens som avses i EuropaparIamentets och rådets tllrurdning
(EG) nr 100812008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler tllr tillhandahållande
av lufttrafik i gemenskapen.

Ändringen innebär att paragrafens andra stycke tagits bort. Innebörden är
att tilldelning av koncessioner för kollektivtrafIk enligt EU:s
kollektivtraftkförordning
inte
längre
är
undantagna
lagens
tillämpningsområde.
Övervägandena finns i avsnitt 8.

15 kap. l §
Detta kapitel gIlller i fråga om
l. upphnndling av koncessioner som avser sådana tjilnster som anges i bi1aga 3 (sociala
tjänster och andra sllrskilda tjänster) och
2. upphandling av koncessioner vars vllrde beräknas understiga det tröskelvllrde som
gäller enligt bestämmelserna i 5 kap och
3. tilldelning av koncessioner enligt 2 kap. 2 a §.
Vid tilldelning enligtforsta stycket 3 sko 7 § dock inte tillämpas.
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Genom paragrafens forsta stycke anvisas bestämmelserna i 15 kap. for
tilldelning av koncessioner fOr kollektivtrafIk enligt EU:s
kollektivtrafIkförordning. I andra stycket fortydligas att med tilldelning
avses samtliga slag av tilldelning av avtal om allmän trafik som regleras i
artikel 5 i EU:s kollektivtrafikförordning.
I trecije stycket erinras om att det i kollektivtraftkIagen fInns
bestämmelser om att de möjligheter att direkttilldela avtal som ges i EU:s
kollektivtrafikförordning inte tär utnyttjas i vissa fall. Vidare erinras om
att det finns en bestämmelse om att en viss typ av beslut om nödåtgärder
tär överklagas.
Övervägandena frons i avsnitt 7 och 8.

När ett kontrakt utgör ett blundat kontrakt eller en upphandling avser flera verksamheter i
den mening som avses i 2 kap. äger det kapitlet motsvarande tillämpoing.

direkttilldcIa ett avtal eller vidta en nödåtgärd enligt bestämmelserna om
detta i kollektivtraflkförordningen. En nödåtgärd enligt artikel 5.5 i
kollektivtraflkfiirordningen kan bestå i en direkttilldeluing, en utvidgning
av ett befintligt avtal eller ett åläggande att fullgöra viss allmän
trafIkplikt. Det som kan överprövas i det sistnänmda fallet är det avtal
som ingås med det ålagda koUektivtrafikf6retaget som en f6ljd av
beslutet om åläggande. Det ålagda kollektivtraflkfiiretaget har enligt
6 kap. 2 a § kollektivtraftklagen rätt att överklaga beslutet om åläggande.
Övervägandena fInns i avsnitt 10.

Ändringen i första stycket innebär att bestämmelserna i 15 kap. ska
tillämpas när en regional kollektivtrafikmyndighet enligt artikel 5.3 i
EU:s kollektivtrafikf6rordning konkurrensutsätter avtal om allmän trafik
i form av koncessioner. Bestämmelserna gäller även, i tillämpliga delar,
när en regional kollektivtrafIkmyndighet beslutar om direkttilldeluing av
sådana kontrakt enligt artikel 5.2 i f6rordningen eller vidtar nödåtgärder
enligt artikel 5.5 i form av direkttilldelning, utvidgning av ett befintligt
avtal eller ett åläggande att fullgöra viss alltnän trafikplikt. Av 3 kap.
3 b § kollektivtrafIkiagen framgår att annan direkttilldeluing som regleras
i artikel 5 i kollektivtrafIkfiirordningen inte är tillåten i Sverige.
Av det nya andra stycket framgår att bestämmelsen om
efterannonsering i 7 § inte ska tillämpas vid tilldelning av koncessioner
enligt EU:s kollektivtraftkf6rordning. Anledningen är att det av artikel 7 i
EU:s kollektivtraftkf6rordning fmns bestämmelser om att den regionala
kollektivtrafikmyndigheten årligen ska offentliggöra en rapport med
information bl.a. avseende tilldelade avtal.
Övervägandena fInns i avsnitt 8.
16 kap.
2§
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Avtalsspärr gäller inte vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan fOregäende
annonsering med stöd av 8 kup. 3 och 4 §§.
Avlalsspärr gäl/er inte heller vid sådan direkttilldelning och sådana nödåtgärdel' som
avses i 2 kap. 2 a § andra stycket l ach 3.

Det nya andra stycket innebär att bestämmelserna om avtalsspärr inte ska
tillämpas i fall av direkttil1delning eller nödåtgärder enligt artikel 5.2
eller 5.5 i EU:s kollektivtrafikfiirordning.
ÖVervägandena fums i avsnitt 10.
13§
Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndigheten eller
enhet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits utan fOregående annonsering enligt
8 kap. I § eller 15 kap. 6 §, linder jönlfsättning att sådan direkttilldelning eller sådan
nödå/gärd som avses i 2 kap. 2 a § andra stycket l och 3 inte får användas.
Ett avtal ska också fOrklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med bestämmelserna om
avtalsspärr i 1,3 eller 8 §, ett interimistiskt beslut enligt 9 § eller tiodagarsfristen i 10 §
eller om avtalet har slutits fOr. en underrättelse om tiUdelningsbeslut enligt 10 kap. 12 §
fOrsta stycket ener 15 kap. 9 §. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att de
grundläggande principerna i 4 kap. l § eller någon annan bestämmelse i delma lag har
överträtts och detta har medlart att leveranlören har lidit ener kan komma att lida skada.

Ändringen i första stycket innebär en möjlighet att begära överprövning
av ett ingånget avtal med invändningen att avtalet borde ha
konkurrensutsatts enligt EU:s kollektivtrafikf6rordning och att det
därmed har slutits utan fiiregående armonsering enligt 15 kap. 6 §
(förhandsmeddelande). En f6rutsättning f6r rättens åtgärd i dessa fall är
att det inte har funnits skäl får kollektivtrafIkmyndigheten att
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Förslaget till lag om ändring i lagen
(2010: 1065) om kollektivtrafIk
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1 kap. 3 §
I lagen (0000:000) om offentlig upphandling, lagen (0000:000) om upphandling inom
fOrsörjningssektorema och lagen (0000:000) om upphandling av koncessioner finns
bestämmelser som är tillämpliga på upphandling av kollektivtrafIktjänster i vissa fall.

(Riinsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratom./Ordmgen ocJ, som ska offintliggöras)

Ändringen innebär att det görs en hänvisning i kollektivtrafikiagen till
den nya koncessionslagen med innebörd att det fmns bestämmelser i den
senast angivna lagen som ska tillämpas när avtal om allmän trafik i form
av koncessioner ska upphandlas.

FÖRORDNINGAR

3kap.3a§
En regional kollektivtrafIktnyndighet får inte tillämpa de möjligheter som ges i EU:s
kollektivtrafikforordning att tilldela ett avtal om allmän trafIk i fråga om
1. direkttillde1ning av avtal av mindre värde eller omfattning, och
2. direkttillde1ning av avtal om alhnäa trafIk som avser jäm-vägstransporter.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDErS FÖRORDNING (EG) nr U70/2007

av den 23 oktober 2007
om kollektivtrafIk på järnväg och väg och om upphävande av rådets fijrordning (EEG) nr 1191/69
och (EEG) nr 1107/70

Paragrafen har ändrats genom att hänvisningen till tjänstekontrakt tagits
bort. Innebörden är att en regional kollektivtrafIkmyndighet inte får
utnyttja möjligheterna till direkttilldelning i artikel 5.4 och 5.6 i EU:s
kollcktivtrafIkförordning, vare sig kontrakten är utformade som
tjänstekontrakt eller som koncessioner.
Övervägandena fInns i avsnitt 9.

EUROPAPARLAME:-mIT OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(3)

Artikel 73 i fordraget är lex sp'dalis i forhållande till arti·
kel 86.2. Artikeln innehåller bestämmelser om ersättning
för allmän trafikplikt inom sektorn för landtransporter.

(4)

De viktigaste målen enligt kommissionens vitbok av den
12 september 2001, "Den gemensamma transponpoliti.
kOll fram till 2010: Vägval inför framtiden". är att sölja för
säkra, effektiva och högkvalitaliva persontransponer tack
vare en reglerad konkurrens, och samtidigt garantera insyn
och effeklivitet när det gäller kollektivtrafiken, med beak·
tande av sociala faktorer. miljöfaktorer och faktorer som
rÖr regional utveckling eller att erbjuda specialtaxor for
vissa grupper av passagerare, som Lex. pensionärer. och att
undanröja sådana skillnader mellan olika medlemsstaters
transportföretag som kan medfora betydande snedvridning
av konkurrensen.

(;)

Många landbaserade persontransportljänsler av allmänt
ekonomiskt intre'se kan i dag inte tillhandahållas kommersiellt. Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör kunna
ingripa för att se lillatt dessa tjänster tillhandahålls. För alt
säkerställa tillhandahållandet av kollektivtrafik kan myndigheterna bland annat bevilja kolleklivtrafik:foretagen
ensamrätt, bevilja dem ekonomisk ersättning och fastställa
allmänna bestämmelser för bedrivande av kollektivtrafik
som är tillämpliga på samtliga företag. Om medlemsstaterna, i enlighet med denna förordning, väljer att utesluta
vissa allmänna regler från förordningens tillämpningsområde, bör den allmänna ordningen för statligt stöd
tillämpas.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artik1arna 71 och 89,
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med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europelska ekonomiska och sociala kommittens yttrande (I),

med beaktande av Regionkommittens yttrande ('),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fordraget ('), och
av följande skäl:
(I)

Genom artikel 16 i fördraget bekräftas den betydelse som
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse har [ör unionens
gemensamma värderingar.

(2)

Enligt artikel 86.2 i fordraget ska företag som anfönrotts
att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
vara underkastade reglerna i fördraget, särskilt konkurrensreglerna. i den mån tillämpningen av dessa regler inte rättsligt eller i praktiken hindrar att de särskilda uppgifter som
tilldelats dem fnllgörs.

(') ElTf C 195, 18.8.2006, s. 20.
(') ElTf C 192, 16.8.2006, s. 1.
(3) Europaparlamentcts yttrande av den 14 november 200 1 (EGT C 140 E,
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13.6.2002, s, 262), rådets gemensamma ståndpunkt av den 11 december 2006 (ElTf C 70 E, 27.3.2007. s. 1) och Europaparlamentets

ståndpunkt av den 10 maj 2007. Rådets beslut av den 18 septem-

ber 2007.
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(6)

(7)
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Många medlemsstater har åtminstone inom delar av sin kollektivtrafikmarknad infört lagstiftning som på grundval av
öppna och rättvisa konkurrensutsatta anbudsf6rfaranden
möjliggör tilldelning av ensamrätt och ingående av avtal om
allmän traHk. Därigenom har handeln mellan medlemsstaterna utvecklats avsevärt, och en rad kollektivtrafikföretag
erbjuder nu kollektivtrafik i fler än en medlemsstat. Utvecklingen av den nationella lagstiftningen har emellertid lelltill
skillnader idc förfaranden som tillämpas, vilkermedfört rättslig osäkerhet i fråga om kollcktivtrafikföretagens rättigheter
och de behöriga myndigheternas skyldigheter. I rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på
järnväg, väg och inre vattenvägar (I) anges varken hur avtal
om allmän trafik ska tilldelas inom gemenskapen eller under
vilka omständigheter det krävs ett konkurrensutsatt anbudsförfarande. Gemenskapens gällande regelverk bör därför
uppdateras.

Gjorda undersökningar, och erfarenheterna i de medlemsstater där konkurrens inom koUektivtrafiksektorn har förekommit j ett antal år, visar att inf6randet av reglerad
konkurrens mellan företagen medför bättre och mer innovativ service till lägre pris och inte hindrar kollektivtrafikföretagen från att fullgöra de särskilda uppgifter som de
ålagts, förutsatt att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Europeiska rådet anslöt sig inom ramen för den så kallade Lissabonprocessen den 28 mars 2000 till denna linje och
uppmanade kommissionen, rådet och medlemsstaterna att
inom ramen for sina respektive befogenheter "påskynda
liberaliseringen på områden som ... transporter".

3.12.2007

konkurrerande företag och proportionalitetsprincipen.
Avtalets form och benämning kan variera beroende på
medlemsstaternas rättsordningar.

(10)

I motsats till förordning (EEG) nr 1191/69, vars tillämpningsområde också omfattar kollektivtrafik på inre vattenvägar, anses det inte lämpligt att i den här förordningen
reglera tilldelningen av avtal om allmän trafik i denna specifika sektor. För kollektivtrafik på inre vattenvägar och på
nationella marina vatten, om de inte täcks av särskild
gemenskapsrätt, gäller därför fördragets allmänna principer, såvida inte medlemsstaterna väljer att tillämpa den här
forordningen i dessa specifika sektorer. Bestämmelserna i
den här förordningen hindrar inte införlivande av trafik på
inre vattenvägar och på nationella marina vatten i ett större
nät av kollektivtrafik på stads-, förorts- och regionalnivå.

(11)

I motsats till förordning (EEG) nr 1191/69, vars tillämpningsområde också omfattar godstransporttjänster, anses
det inte lämpligt att i den här förordningen reglera tiUdelningen av avtal om allmän trafik i denna specifika sektor.
Tre år efter den här förordningens ikraftträdande bör därför fördragets allmänna prindper gälla för organisationen
av godstransporttjänstcr.

(12)

Ur gemenskapsrättslig synvinkel har det ingen betydelse
om kollektivtrafik tiUhandahålls av offentliga eller privata
roretag. Denna förordning grundas på neutralitetsprinCipen i fråga om egendomsordningen enligt artikel 295 i fördraget, principen om medlemsstaternas rätt att fritt
utfonna tjänster av allmänt ekonomiskt intresse enligt arti~
kel 16 i fördraget och subsidiariteL'- och proportionalitetsprinciperna enligt artikelS i fördraget.

De marknader för persontransporter som är avreglerade
och pä vilka det inte finns någon ensamrätt bör tillåtas att
behålla sina särdrag och sitt funktionssätt om dessa överensstämmer med kraven i fördraget.

3.12.2007

(13)

För att kunna organisera kollektivtrafiken pä det sätt som
bäst motsvarar allmänhetens behov måste de behöriga
myndigheterna, på de villkor som anges i denna förordning, fritt a välja vilket kollektivttafdtföretag som ska
bedriva trafiken, med beaktande av små och medelstora
företags intressen. När ersättning eHer ensamrätt beviljas är
det viktigt att i ett avtal om aUmän trafik mellan den behöriga myndigheten och det utvalda kollektivtrafikföretaget
fastställa arten av allmän trafIkplikt och vilken ersättning
som ska utgå, för alt på så sätt sörja för tillämpning av
principen om insyn, principen om lika behandling av

(l) EGT L 1%, 28.6.1969. s. 1. Förordningen senast ändrad genom

förordning (EEG) nr 1893/91 (EGTL 169, 29.6.1991,5.1).

(14)

Vissa tjänster, som ofta är kopplade till specifik infrastruktur, tillhandahålls i första hand på grund av sitt historiska
intresse eller sitt turist värde. Eftersom syftet med sådan
verksamhet uppenbarligen inte är att bedriva kollektivtrafik, behöver den inte omfattas av de regler och förfaranden
som gäller för krav på allmännyttiga tjänster.

Om de behöriga myndigheterna ansvarar för kollektivtrafiknätets organisation kan detta, utöver det faktiska utförandet av transportijänsten, omfatta en rad verksamheter
och uppgifter där de behöriga myndigheterna mäste kunna
välja mellan att utföra dem själva eller att, helt eller delvis,
låta tredje part utföra dem.

Europeiska unionens officiella tidning

(15)

Avtal med lång löptid kan leda till en onödigt lång stängning av marknaden, vilket minskar konkurrenstryekets
positiva effekter. För att minimera snedvridningen av konknrrensen och samtidigt skydda tjäru.temas kvalitet bör
avtal om allmän trafik vara tidsbegränsade. Avtalets varaktighet bör vara beroende av användarnas positiva bedömning. Det måste vara möjligt att förlänga avtal om allmän
trafik med högst halva deras ursprungliga löptid, om kollektivtrafMörctaget är tvunget att investera i tillgångar
med osedvanligt lång avskrivningstid och, på grund av
deras särskilda särdrag och begränsningar, när det gäller de
yttersta randområdena enligt artikel 299 i fördraget. Då ett
kollektivttafikföretag dessutom gör investeringar i infrastruktur eller rullande materiel och fordon som är ovanliga i så måtto att det i båda faUen rör sig om stora belopp,
bör avtalet knnna förlängas ytterligare, förutsatt att
det tilldelas efter ett rättvist och konkurrensutsatt
anbudsförfarande.

(16)

Om ingåendet av avtal om allmän trafik kan leda till byte
av kollektivrrafikföretag, bör de behöriga myndigheterna
kunna kräva att det utvalda kollektivttafikföretaget tillämpar bestämmelserna i rådets direktiv 2001/23/EG av
den 12 mars 2001 om tilInärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eUer
verksamheter ('). Detta direktiv hindrar inte medlemsstaterna frän att skydda andra överlåtelsevillkor beträffande
arbetstagarnas rättigheter än dem som omfattas av
direktiv 2001/23/EG, och därigenom, i tillämpliga fall, ta
hänsyn till de sociala normer som föreskrivs i nationella
lagar och andra författningar, eUer i de kollektivavtal eller
överenskommelser som ingåtts mellan arbetsmarknadens
parter.

(17)

(9)

[EJ

I överenssrämmelse med subsidiaritetsprincipen står det de
hehöriga myndigheterna fritt att fastställa sociala och kvalitetsmäsSiga kriterier i syfte att upprätthålla och höja mlitetsstandardema för den allmänna trafdtplilrten,
exempelvis i fråga om minimikrav för arbetsvillkor, passagerares rättigheter, behov hos personer med nedsatt rörlighet, miljöskydd, passagerarnas samt arbetstagarnas
säkerhet såval som skyldigheter enligt kollektivavtal samt
andra bestämmelser och överenskommelser avseende
arbetsplatser och social trygghet på den plats där tjänsten
tillhandahålls. I syfte att säkra öppna och jämförbara konkurrensvillkor mellan företag och undvika risken för social
dumpning bör de behöriga myndigheterna ha rätt att
införa särskilda sociala mlitetsstandarder och standarder
för tjänsternas kvalitet.

(') EGT L 82, 22.3.2001. s. 16.
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(18)

Förutsatt att tillämpliga bestämmelser i nationelllagstiftning följs f3r lokala myndigheter eller, i avsaknad av
sådana, en nationell myndighet välja att själva tillhandahålla kollcktivtrafiktjänster inom sitt territorium eller att,
utan konknrrensutsatt anbudsförfarande, uppdra åt ett
internt företag att tillhandahålla sådana tjänster. För att
garantera rättvisa konknrrensvillkor bör emellertid denna
möjlighet för myndigheterna att själva bedriva trafiken
regleras i detalj. Den behöriga myndighet eller grupp av
myndigheter som tillhandahåller intc'grerade kollektivtrafiktjänster, kollektivt eller genom gruppens medlemmar,
bör utöva den erforderliga kontrollen. Dessutom bör det
vara förbjudet för en behörig myndighet som sköter sin
egen knllektivtraflk eller ett internt företag att delta i konkurrensutsatta anbudsförfaranden utanför den myndighetens territorium. Den myndighet som kontroUerar det
interna företaget bör också knnna förbjnda företaget att
delta i konknrrensutsatta anbudsförfaranden som anordnats inom dess territorium. Begränsningar av ett internt
företags verksamhet Br inte påverka mÖjligheten att direkttiIIdela avtal om allmän trafik när det gäller järnvägstrafik,
med undantag for andra spårbundna transpornnedel som
tunnelbana eller spårvagtL Dessutom påverkar inte direkrtilldelning av avtal om allmän trafik för j.1rnvägstrafik de
behÖriga myndigheternas möjlighet att tUldela ett internt
företag avtal om allmän trafik for kollektivtrafik på andra
spårbundna transportmedel som tunnelbana och spårvagn.

(19)

Utläggande på entreprenad kan bidra till en efli:ktivare kollektivtrafik och gör att andra företag än det kollektivtrafikföretag som tilldelades avtalet om allmän trafik kan delta.
De behöriga myndigheterna bör dock, för att offentliga
medel ska användas på bästa sätt, knnna fastställa villkoren för att lägga ut deras koUektivtrafiktjänster på entreprenad, särskilt när det gäller tjänster som utförs av ett internt
företag. Vidare bör en underentreprenör inte hindras från
att delta i konknrrensutsatta anbudsförfaranden på en
behörig myndighets territorium. Det är nödvändigt att den
behöriga myndighetens eller det interna företagets val av
underentreprenör görs i enlighet med gemenskapsrätten.

(20)

Om en myndighet beslutar art anförtro en uppgift som gäller en tjänst av allmänt intresse åt tredje part, måste kollektivtrafikföretaget väljas ut i överensstämmelse med
gemenskapsrätten om offentlig upphandling och koncessioner, som har sin grund i artiklarna 43-49 i fördraget,
och med principen om insyn och principen om lika
behandling. Särskilt påverkar bestämmelserna i denna förordning inte myndigheternas skyldigheter enligt direktiven
om offentlig upphandling när avtal om allmän trafik
omfattas av dessa direktivs tillämpningsområde.
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(8)

[EJ

L 315/4
(21)

(22)

(24)
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Ett effektivt rättsskydd bör garanteras. inte enbart för de
avtal som tilldelas i enlighet med Europaparlamentets och
r.ldets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena
vatten, energi. transporter och pooltjänster (') och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av
den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid
offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och
tjänster (2) utan också för andra avtal som tilldelats enligt
denna förordning. Ett effektivt över.•yn<förfarande måste
vara jämförbart med relevanta förfaranden i rådets
direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av
offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten ('l och rådets direktiv 92/13/EEG av
den 25 felm",ri 1992 om samordning av lagar och andra
författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-,
energi-, transporr- och telekommunikationssektorcma (-I),

I vissa rall måste de behöriga myndigheterna inom ramen
för anbudsinfordringar fastställa och beskriva sammansatta
system. När dessa myndigheter tilldelar avtal i sådana fall
bör dc därfor ha rätt att efter anbudsinlämningen förhandla
om detaljerna med några eller samtliga potentiella
kollektivtrafikföretag.

Anbudsinfordringar för tilldelning av avtal om allmän trafik bör inte heller vara obligatoriska om avtalets värde är
lågt eller om det gäller korta sträckor. 1detta avseende bör
högre belopp eller längre sträckor göra det möjligt för de
behöriga myndigheterna att beakta små och medelstora
företags särskilda intressen. De behöriga myndigheterna
bör inte tillåtas att dela upp avtal eller nät för att undvika
anbudsförfarande.

(25)

direktiv 2006/97/EG (ElIT L 363, 20.12.2006, s. 107).
(1) EUT [,134,30.4.2004, s. 114. Direktivl;:l senast ändrat genom rådelS

Kollektivtrafiken på järnväg medför särskilda problem när
det gäller investeringarnas storlek och infrastrukturkostnadema. För att garantera att alla järnvägsföretag i gemenskapen har tillgång till infrastrukturen i alla medlemsstater
och på så sätt får möjlighet att bedriva internationell persontrafik lade kommissionen i mars 2004 fram ett förslag
tUJ ändring av rådets direktiv 91 {440{EEG av den 29 juli
1991 om utvecklingen av gemenskapens järnvägar ('). Syftet med denna förordning är att upprätta en rättslig ram för
ersättning och{eUcr ensamrätt för avtal om allmän trafik
och inte att ytterligare öppna marknaden för jämvägstrafik.

3.12.2007
(31)

(J 2)
(26)

l fråga om allmännyttiga tjänster har varye behörig myndighet enligt denna förordning rätt att välja sitt kollektivtrafikföretag i samband med tilldelning av avtal om alhnän
trafik. De behöriga myndigheterna bör, med tanke på att
kollektivtrafiken är organiserad på olika sätt i olika medlemsstater, ha mÖjlighet att direkttilldela avtal om alhnän
trafik för järnvägstrafik.

(27)

Den ersättning som de behöriga myndigheterna beviljar för
att täcka kostnaderna för uppfyllandet av den allmänna
trafikplikten bör beraknas på ett sådant sätt att alltför höga
ersättningar undvika. En behörig myndighet som avser att
tilldela ett avtal om allmän trafik utan konkurrensutsatt
anbudsförfarande bör dessutom vara skyldig att följa detaljerade bestämmelser som säkerställer att ersättningsbeloppet är skäligt och i vilka tjänsternas effektivitet och kvalitet
betonas.

(28)

Genom att i det beräkningsunderlag som återges i bilagan
på lämpligt sätt beakta effekterna av ett fullgörande av den
allmänna trafikplikten på kollcktivtrafokaefterfrågan kan
den behöriga myndigheten och kollektivtrafikföretaget visa
att alltför höga ersättningar har undvikits.

(29)

Dc behöriga myndigheterna bör vidta nödvändiga åtgärder [ör att minst ett år i förväg offentliggöra sin avsikt att
tilldela avtal om alhnän trafik, med undantag av nöd:ltgärder och avtal som gäller korta sträekor, så att potentiella
kollektivtrafikföretag kan ta ställning.

Vid risk för trafikavbrott bör dc behöriga myndigheterna
kunna vidta kortfristiga nödAtgärder i avvaktan på att
ett avtal om allmän trafik tilldelas som uppfyller samtliga
tilldelningsvillkor i denna förordning.

(i) EUT L 134, 30.4.2004, s. 1. Direktivet senast ändrat genom räders
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(JO)

[JYJ

Eftersom de behöriga myndigheterna och kollektivtrafIkföretagen behöver tid för att anpassa sig till förordningen,
bör övergångsbestämmelser fastställas. Med tanke på det
stegvisa tilldelandet av avtal om allmän trafik enligt denna
förordning, bör medlemsstaterna förse kommissionen med
en lägesrapport inom sex månader efter den första hälften
av övergångsperioden. Kommissionen kan föreslå lämpliga
åtgärder på grundval av dessa rapporter.

(33)

l punkterna 87-95 i dom av den 24 juli 2003 i mål
C-280/00, Altmark Trans GmbH ('), har EG-domstolen
fastställt att ersättning för allmännyttiga tjänster inte utgör
någon förmån i den mening som avses i artikel 87 i fördraget, förutsatt att fyra kumulativa kriterier är uppfyllda.
Om de nämnda kriterierna inte är uppfyllda men däremot
dc allmänna tillämpningskriterierna för artikel 87.1 i fördraget är uppfyllda, utgör ersättning för allmännyttiga
~änster statligt stöd och omfattas därmed av artiklarna 73,
86,87 och 88 i fördraget.

(34)

Ersättning for allmännyttiga tjänster inom sektorn för
landbaserad kollektivtrafik kan vara nödvändig för att de
berörda företagen ska kunna bedriva trafiken på grundval
av principer och villkor som gör det möjligt för dem att
fullgöra sina uppgifter. Sådan ersättning kan enligt artikel 73 i fördraget pä vissa villkor vara förenlig med fördraget. Fördet första måste ersätrningen syfta till att säkerställa
tillhandahållandet av tjänster som verkligen är ~änster av
allmänt intresse i den mening som avses i fördraget För det
andra, för att undvika en oskälig snedvridning av konkurrensen, får ersättningen inte överstiga det belopp som
krävs för att täcka nettokostnaderna för fullgörandet av
den allmänna trafikplikten, med hänsyn till företagets
inkomster i samband med detta och cn rimlig vinst.

Direkttilldelade avtal om allmän trafik bör omfattas av
principen om ökad insyn.

direktiv 2006/97/EG.

Den ersättning som de behöriga myndigheterna beviljar i
enlighet med bestämmelserna i förordningen kan därför
undantas från kravet på förhandsanmälan enligt artikel 88.3 i fördraget

(36)

Denna förordning ersätter förordning (EEG) nr 1191{69,
som därför bör upphävas. När det gäller allmänna godstranspotttjänster, kommer en övergångsperiod på tre år att
underlätta utfasningen av ersättning som inte har godkänts
av kommissionen i enlighet med artiklarna 73, 86,
87 och 88 i fördraget. Ersättning som beviljas i samband
med tillhandahållandc av annan kollektivtrafik än den som
omfattas av den här förordningen och som riskerar att
utgöra statligt stöd enligt artikel 87.1 i fördraget bör vara
fOrenlig med bestämmelserna i artiklarna 73, 86,
87 och 88 i fördraget, inklusive tillämpliga tolkningar som
gjorts av Europeiska gemenskapernas domstol, särskilt
avgörandet i mål C-280/00, A1tmark Trans GmbH. När
kommissionen granskar sådana fall bör den därför tillämpa
principer som liknar dem som angcs i den här förordningen eller, om så är lämpligt, i annan lagstiftning som
gäller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

(37)

Tillämpningsområdet för rådets förordning (EEG)
nr 1107{70 av den 4 juni 1970 om stöd till transporter på
järnväg, väg och inre vattenvägar (2) omfattas av den här
förordningen. Den förordningen anses föråldrad eftersom
den Inskränker tillämpningen av artikel 73 i fördraget utan
att utgöra en lämplig rättslig grund för att godkänna aktuella investeringsplaner. särskilt vad avser investeringar i
transportInfrastruktur i ett offentlig-privat partnerskap.
Den bör därför upphävas för att göra det möjligt att
tillämpa artikel 73 i fördraget på ett sätt som tar hänsyn till
den ständiga utvecklingen inom sektorn utan att tillämpningen av den här förordningen eUer av rådets forordnlng
(EEG) nr 1192/69 av den 26 juni 1969 om införande av
enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning (')
påverkas. För att ytterligare underlätta tillämpningen av de
berörda gemenskapsbestämmelserna kommer kommissionen att föreslå riktlinjer för statligt stöd till jämvägsinvesteringar, inklusive infrastruklUrinvesteringar 2007.

(38)

I syfte att utvärdera genomförandet av denna förordning
och utvecklingen i fråga om tillhandahållande av kollektivtrafik i gemenskapen, särskilt kvaliteten på kollektivtrafiken och kon<ekvensema av att avtal om allmän trafik
beviljas genom direkttilldclning, bör kommissionen lägga
fram en rapport. Denna rapport kan vid behov åtfoljas av
lämpliga förslag om ändring av denna förordning.

(1) EGT 1 130, 15.6.1970, s. 1. Förordningen senast ändrad genom för~

n/SO/EEG (EGT L 209, 24.7.1992. s. I).
2006/97/EG.
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(35)

De behöriga myndigheterna kan under övergångsperioden
bölja tillämpa bestämmelserna i förordningen vid olika tidpunkter. Under övergångsperioden är det därför möjligt
att kollektivtrafokföretag med verksamhet på sådana marknader där bestämmelserna i förordningen ännu inte är
tillämpliga lämnar in anbud för avtal om alhnän trafik på
sådana marknader som redan har öppnats för kontrollerad konkurrens. För att genom proportionerliga åtgärder
förhindra all obalans i samband med öppnandet av marknaden för kollektivtrafik bör dc behöriga myndigheterna
under andra hälften av övergångsperioden kunna avvisa
anbud från företag där mer än halva värdet av den kollektivtrafik de utför inte beviljats i enlighet med denna förordning. pä villkor att ingen diskrimineras och att beslut om
detta fattas innan anbudsinfordran offentliggörs.

(}) F.GT L 395, 30.12.1989. s. 33. Direktivet ändrat genom direktiv
(") EGT l 76. 23.3.1992, s. 14. Direktivet senast ändrat genom direktiv
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(S) EGT L 237, 24.8.1991, s. 25. Direktivet senast ändrat genom direktiv

2006/10J/EG (ElIT L J6J. 20.12.2006, s. J44).

(I)

REG 2003, s. 1-7747.

ordning lEG) nr 543/97 (EGT L84,26.3.1997, s. 6).
P) EGT L 156, 28.6.1969. s. 8. Förordningen senast ändrad genom för~
ordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006. s. l).
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(23)

[JYJ
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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behiirlg lokal myndighet: en behörig myndighet vars geografiska behörighetsområde inte är nationellt.

c)

Artikel!

d) kollektivtrajikfäretag: ett offentligt eller privat företag, eller en
offentlig eller privat fåretagsgrupp, som bedriver koUektivtrafik, eUer ctt offentligt organ som tillhandahåller
koUektivtrafiktjänster.

Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att fastställa hur de behöriga myndigheterna, i enlighet med gemenskapslagstiftningen, kan ingripa på området för kollektivtrafik för att se till att
det tmhandahålls tjänster av allmänt intresse som bland annat är
tätare, säkr"re, av bättre kvalitet eller billigare än vad den fria
marknaden skulle kunna erbjuda_
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I denna förordning fastställs därför på vilka villkor de behöriga
myndigheterna, när de ålägger eller ingår avtal om allmän trafikplikt, ger kollektivtrafikföretagen ersättning för ådragna kostnader och/eller be"ljar ensamrätt som motprestation för fullgörande
av allmän trafikplikt.

I)

g)

ensamrätt: ett kollektivtrafIkföretags rätt att bedriva viss kollektivtrafIk på en sträcka, inom ett nät eller inom ett visst
område utan att andra sådana företag har en sadan rätt.

ersättning för allmän trafik: vatje förmån, särskilt ekonomisk,
som en behärig myndighet direkt eller indirekt ger med hjälp
av offentliga medel under den period den allmänna trafikplikten genomförs eller i anslutning till denna period.

3. Denna förordning ska inte gälla offentliga byggkoncessioner i den mening som avses i artikel 1.3 a i direktiv 2004/17/EG
eller enligt artikel 1.3 i direktiv 2004/18/EG.

avtal om allmän trafik: ett eller flerd dokument som är rättsligt
bindande och som bekräftar att en behörig myndighet och ett
kollektivtrafIkföretag har enats om att låta detta kollektivtrafIkföretag sköta och tillhandahålla kollektivtrafik som omfattas av allmän trafikplikt. Beroende på medlemsstatens
lagstiftning kan avtalet också bestå i ett beslut som har fattats av den behöriga myndigheten och

Artikel 2
Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:
-

b)

kollektivtrafik: persontr.mspontjänster av allmänt ekonomiskt
intresse som erbjuds aUmänheten fortlöpande och utan
diskriminering.

beI,örlg myndighet en eller flera medlemsstaters offentliga
organ, eUer grupp av offentlig. org.n, med befogenhet att
ingripa på kollektivtrafdan.rknaden inom ett givet geografISkt område, eller ett organ som tillerkänt, sådan behörighet

(') EGTL 364, 12.12.1992, s. 7.

i)

allmän bestämmelse: åtgärd som utan diskriminering tillämpas
på alla kollektivtrafiktjänster av samma slag inom ett givet
geografiskt område som en behörig myndighet ansvarar för,

m) integrerad kollektivtrafik: transporttjänster som inom ett fastställt geografiskt område är sammanbundna med varandra,
med en enda infortnationstjänst, taxa och tidtabell.

L
:<är en behörig myndighet beslutar att bevilja ett företag
som den själv valt ensamrätt och/eller någon typ av ersättning
som motprestation för fullgörande av allmän trafikplikt ska detta
ske inom ramen for ett avtal om allmän trafik.

2, Om den allmänna trafikplikten avser att fastställa högsta
taxa för samtliga passagerare eller för vissa grupper av passagerare kan den också, genom avvikelse frän punkt l, omfattas avallmänna bestämmelser. Den behöriga myndigheten ska i enlighet
med principerna i artiklarna 4 och 6 och i bilagan ersätta kollektivtrafIkföretagen för den ekonomiska nertoeffekten, positiveUer
negativ, på de kostnader och intäkter som följer av uppryllandet
av taxevillkor vilka fastställts i allmänna bestämmelser, på ert
sådant sätt att alltför höga ersättningar undviks. Detta ska gälla
oaktat behöriga myndigheters rätt att i avtal om alhnän trafik integrera allmän trafikplikt med fastställda högsta taxor.
3. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i
artiklarna 73, 86, 87 och 88 i fordraget får medlemsstaterna från
denna förordnings tillämpningsområde undanta allmänna
bestämmelser om ekonomisk ersattning för allmän trafikplikt
som fastställer högsta tillåtna taxor får elever, studenter och personer med nedsatt rärlighet. Underrättelse om dessa allmänna
bestämmelser ska ske i enlighet med artikel 88 i fördraget, Vatje
sådan underrättelse ska innehålla fullständiga upplysningar om
åtgärden och särskilt uppgifter om beräkningsmetoden.

som utgörs aven lag eller någon annan författning, eller
Artikel 4

Obligatoriskt innehåll i avtal om aUmän trafik och i
allmänna bestämmelser

som innehåller de villkor på vilka den behöriga myndigheten själv tillhandahåller tjänsterna eller låter något
internt företag tillhandshålla tjänsterna.

j)

internt foretag: en i rättsligt hänseende fristående enhet som
den behöriga lokala myndigheten - eller om det galler en
grupp av myndigheter åtminstone en behörig lokal myndighet - kontrollerar på samma sätt som sina egna avdelningar.

l.

I avtal om allmän traHk och i allmänna bestämmelser ska

a)

klart och tydligt fastställas vilken allmän trafikplikt kollektivtrafikföretaget ska fullgöra och vilka geografiska områden
som avses.

dc parametrar som ska användas for att beräkna den
eventuella ersättningen och

ii} den eventuella ensamrättens art och omfattning

på ett sätt som förhindrar alltför höga ersättningar. Om
avtal om allmän trafik har tilldelats enligt artikel 5.2, 5.4,
5.5 och 5.6, ska dessa parametrar vara av sådan art att en
ersättning aldrig kan överstiga det belopp som krävs för att
täcka den ekonomiska nettoeffekten på de kostnader och
intäkter som följer av fullgörandet av tmfikplikten, med hänsyn till kollektivtrafikföretagets inkomster i samband med
detta och en rimlig vinst.

Artikel 3

h) djrekttilldelning: tilldelning av avtal om allmän trafik till ett kollektivtrafikförctag utan konkurrensutsatt anbudsförfarande.

a)

b) i förväg och på ett objektivt och öppet sätt fastställas

Avtal om allmän trafik och allmänna bestämmelser
f)

L 315/7

c)

fastställas hur kostnaderna för tjänsternas tillhandahållande
ska fördelas. l dessa kostnader kan särskilt ingå kostnader får
personal, energi, infrastrukturavgifter, underhåll och reparation av fordon avsedds för kollektivtrafik. rullande materiel
och anläggningar som behövs för driften av persontrafiken
samt fasta kostnader och rimlig avkastning på eget kapital.
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2. Denna förordning är tillämplig på nationell och internationell kollektivtrafik på järnväg och andra spårburna transportsätt,
och på väg, utom trafik som i första hand bedrivs på grund av
sitt historiska intresse eller sitt turistvärde, Medlemsstaterna får
tillämpa denna forordning på kollektivtrafIk på inre vattenvägar
och nationella marina vatten, utan att det påverkar tillämpningen
av rådets förordning (EEG) nr 3577/92 av den 7 december l 992
om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster
på sjötransportcmrådet inom medlemsstaterna (cabotage) (').

allmän trajikplikt: krav som en behörig myndighet definierar
eUer fastställer får att sörja för koUektivtrafik av allmänt
intresse som ett kollektivtrafIkföretag inte skulle ha något
eget kommersiellt intresse av att bedriva utan att få ersättning. eller åtminstone inte i samma omfattning eller på
samma villkor.

Europeiska unionens officiella tidning

k) värde: det belopp som motsvarar ett eller flera koUektivtrafIkföretags totala ersättning, exklusive mervärdesskatt, för cn
tjänst, en linje, ett avtal om aUmän trafik eUer ett ersättningssystem inom ramen för koUektivtrafiken, inklusive alla slag
av ersättning från myndigheterna, och sådan inkomst från
biljettförsäljning som inte överlämnas till den behöriga myndigheten i fråga.

1.

e)

OYJ

2. I avtal om alhnän trafik och i allmänna bestämmelser ska
fastställas hur inkomsterna från biljettförsäljningen ska fördelas,
viJka kan behållas av kollektivtrafIkföretaget, återlämnas till den
behöriga myndigheten eUer delas mellan dessa.

3. Löptiden för avtalen om allmän trafik ska vara begränsad
ochfår inte överstiga 10 år för busstransporter och 15 år för persontransporter på järnväg eller annat spärouret transportsätt. Om
ett avtal om allmän trafik gäller flera olika transportsätt och transporterna på järnväg eller annat spArburer transportsätt står för
mer än 50 % av de ifrågavarande tjänsternas värde, ska löptiden
vara begränsad till 15 år.

4. Med hänsyn tUl villkoren för tillgängarnas värdeminskning
får löptiden för avtalet om allmän trafik vid behov förlängas med
högst 50 %, om kollektivtrafikföretaget tillhandahåUer tillgångar
som både är betydande i förhållande till de totala tillgångar som
är nödvändiga för att bedriva dcn persontrafik som avtalet om allmän ttafik gäller och huvudsakligen är knutna till de persontransporttjänster som omfattas av avtalet.

Om det är motiverat genom de kostnader som uppstår på grund
av ett särskilt geografISkt läge får löptiden för avtal om allmän trafik som anges i punkt 3 förlängas med högst 50 % i de yttersta
nmdområdcna.

L 315/8
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Om det är motiverat genom amortering av kapital i samband med
exceptionella investeringar i infrastruktur, ruUande materiel eller
fordon och om avtalet om allmän trafik tiUdelas genom ett rättvist konkurrensutsatt anbudsförfarande, får ett avtal om allmän
trafik ha en längre löptid. För att säkerställa öppenhet i detta fall
ska den behöriga myndigheten inom ett år efter det att avtalet
ingåtts tillställa kommissionen avtalet om allmän trafik samt uppgifter som motiverar den längre löptiden.

Utan att det påverkar tillämpningen av nationel!lagstiftning
och gemenskapslagstiftning, inklusive kollektivavtal mellan
aroctsmarknadens parter, far de behöriga myndigheterna kräva att
det utvalda kollektivtrafikf6retaget erbjuder den personal som
tidigare anställts för att tillhandahålla tjänsterna samma rättigheter som den skulle ha haft i samband med en överlåtelse enligt
direktiv 2001/23/EG. Om de behöriga myndigheterna kräver att
kollektivtrafikföretag ska följa vi&<a sociala normer ska anbudshandlingarna och avtalen om al!män trafik innehåUa en förteckning över den berärda personalen samt klara och tydliga uppgifter
om deras avtalsenliga r'.ittigh.ter och de villkor på vilka arbetstagarna anses bli knutna till tjänsterna.

3.12.2007

2. Om det inte är förbjudet enligt nationell lagstiftning får
behöriga lokala myndigheter, oavsett om det är en enskild myndighet eller en grupp av myndigheter som tillhandahåller integrerad kolleklivtrafik, besluta att själva tillhandahålla kollektivtrafik
eller att genom direkttilldelning av avtal om allmän trafik uppdra
åt en i rättsligt hänseende fristående enhet som den behöriga
lokala myndigheten - eller om det gäller en grupp av myndigheter åtminstone en behörig lokal myndighet - kontrollerar på
samma sätt ,om sina egna avdelningar. När en behärig lokal myndighet fattar ett sådant beslut ska följande gälla:

5.

b)

7. I anbudshandlingar och avtal om allmän trafik ska det klart
och tydligt anges huruvida och i vilken omfattning utläggande på
entreprenad far övervägas. Vid utläggande på entreprenad ska det
företag som svarar för förvaltning och tUlhandahåUande av kollektivtrafik enligt denna förordning vara skyldigt att självt tillhandahålla en stor del av kollektivtrafiken. Enligt avtal om aHman
trafik som på samma gång täcker planering, byggnation och drift
av kollektivtrafiktjänster rår driften av dessa ~änster fullständigt
läggas ut på entreprenad. I avtalet om allmän trafik ska villkoren
för utläggande på entreprenad faststilllas, i enlighet med nationell
lagstifining och gemenskapslagstiftning,
e)

Artikel 5
Tilldelning av avtal om aIlmiin trafik

Avtal om allmän trafik ska tilldel" i enlighet med de
bestämmelser som fastställs i denna förordning. 'Ijänsteavtal eUer
avtal om allmän trafik enligt definitionen i direktiven 2004/1 7/EG
eller 2004/18/EG avseende kollektivtrafik med buss eller spårvagn
ska emellertid tilldelas i enlighet med de förfaranden som fastställs
i dessa direktiv när dessa avtal inte tilldelas i form av koncessionsavtal om tjänster enligt definitionen i dessa direktiv. När avtal ska
tilldelas i enlighet med direktiv 2004/17/EG eller 2004/18/EG ska
bestämmelserna i punkterna 2--6 i denna artikel inte tillämpas.

för att avgöra om den behöriga lokala myndigheten utövar
sådan kontroll ska bland annat följande faktorer bedömas:
representationsnivå i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan, stadgans bestämmelser om detta, ägandeförhållanden,
faktiskt inflytande och faktisk påverkan på strategiska beslut
och enskilda verksamhetsbeslut. 1enlighet med gemenskapslagstiftningen är 100 % ägande av den behöriga offendiga
myndigheten, i synnerhet när det gäller offentlig-privata partnerskap, inte ett obligatoriskt krav för att etablera kontroll i
den mening som avses i denna punkt, förutsatt atl kontroll
kan etableras på grundval av andra kriterier.

Villkoret för att denna punkt ska tillämpas är att det interna
företaget och eventuella enheter över vilka detta företag utövar ett mycket litet inflytande bedriver sin kollektivtrafik
inom den behöriga lokala myndighetens territorium, utan
hinder av eventuella utgående linjer eUer andra underordnade
delar av denna verksamhet som sträcker sig in på angränsande behöriga lokala myndigheters territorium, och inte deltar i konkurrensutsatta anbudsförfaranden som avser
tillhandahållande av kollektivtrafik som organiseras utanför
den behöriga lokala myndighetens territorium.

Utan hinder av vad som sägs i punkt b får ett internt företag
delta i rättvisa konkurrensutsatta anbudsförfaranden två år
innan dess direkttilldelade avtal om aUmän trafik löper ut,
under förutsättning att ett definitivt beslut har fattats om att
den kollektivtrafik som omfattas av det interna företagets
avtal ska underkastas ett rättvist konkurrensutsatt anbudsförfarande och att det interna företaget inte har ingått något
annat direkttilldelat avtal om allmän trafik.

e)

lliJ
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Då det är fråga om udäggande på entreprenad i enlighet med
artikel 4.7 är det interna foretaget skyldigt att självt tillhandahålla större delen av kollektivtrafiken.

3. När behöriga myndigheter anlitar en annan tredje part än ett
internt företag, ska avtal om allmän trafik tilldelas på grundval av
ett konkurrensutsatt anbudsförfarande, utom i de fal! som anges i
punkterna 4, 5 och 6. Det konkurrensutsatta anbudsförfarandet
ska vara öppet för aUa företag, det ska vara rättvist och följa principerna om insyn och icke-diskriminering. Efter anbudsinlämningen och elt evenluellt förutvdI kan förhandlingar föras i
enlighet med nämnda principer för att avgöra hur specifika eller
komplicerade krav kan uppfYllas på bästa sätt,

4. Om det inte är förbjudet enligt nationell lagstiftning fär de
behöriga myndigheterna fatta beslut om direkttilldelning av avtal
om allmän trafik när antingen det årliga genomsnittsvärdet av
avtalen uppskattas till mindre än 1 000 000 EUR eller när avtalen gäUer kollektivtrafik på mindre än 300 000 km om året.

När det gilller ett avtal om allmän trafik som direkttilldelats ett
litet eller medelstort förelag som bedriver trafik med högst 23 fordon far dessa tröskelvärden höjas på så sätt att direkttilldelning far
ske när antingen det årliga genomsnittsvärdet uppskattas till mindre än 2 000 000 EUR eUer när avtalet gäller kollektivtrafik pä
mindre än 600 000 kilometer om året.

Vid trafikstörningar eller överhängande risk för sådana
störningar far den behöriga myndigheten vidta nödåtgärder. Nödåtgärden ska bestå i en direkttilldclning, en formeU överenskommelse om utvidgning av ett avtal om allmän trafik eller ett
åläggande att fullgöra viss allmän trafikplIkt. Kollektivtrafikföretaget sk., ha rätt att överklaga beslutet om åläggande att fullgöra
viss allmän trafIkplikt. En direkttilldelning, en utvidgning av ett
avtal om allmän trafik eller ett åläggande om ett sådant avtal som
nödåtgärd får inte överstiga två år.
5.

6. Om det inte är förbjudet enligt nat,onelllagstiftning fär de
behÖriga myndigheterna fatta beslut om direkttilldelning av avtal
om allmän trafik som rör järnvägstransport med undantag av
annan spårbunden trafik som tunnelbana och spårvagnar. Med
avvikelse från artikel 4.3 far löptiden for sådana avtal inte överstiga 10 år, utom när arrikel 4.4 ska tillämpas.

L 315/9

Om prövningsorganen ej utgörs av rättsliga instanser ska skriftliga beslutsmotiveringar alltid ges. Dessutom gäller för dessa fall,
att det måste finnas en möjlighet att överlämna påstådda olagliga
åtgärder vidtagna av prövningsorganet, eUer påstådda brister i
utövandet av de befogenheter organet tilldelats, for prövning av
ett annat organ som är en domstol j den mening som avses i arti~
kel 234 i fördraget, och som är oberoende av såväl upphandlingsmyndigheten som prövningsorganet.

Artikel 6

Ersättning ilir allmän trafik
1.
Oberoende av hur avtalet har tilldelats ska all ersättning
enligt en allmän bestämmelse eller enligt ett avtal om allmän trafik vara förenlig med bestämmelserna i artikel 4. Dessutom ska all
slags ersättning knuten till en allmän bestämmelse eller till ett
avtal om allmän trafik som har direkttilldelats i enlighet med artikel 5.2, 5.4, 5.5 eller 5.6 stämma överens med bestämmelserna i
bilagan.

2. På skriftlig begäran från kommissionen ska medlemsstaterna inom tre månader eller inom en längre tid om så. fastställs i
begäran, meddela kommissionen alla uppgifter som enligl kommissionens uppfattning krävs för att avgöra om beviljad ersättning är forcnlig med denna förordning.

Artikel 7

Offentliggörande
1. Varje behörig myndighet ska en gång om året offentliggöra
en samlad rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt behörighetsområde, om de utvalda kollektivtraftkförctagen samt om
ersättningar och ensamrätt som dessa kollektivtraftkföretag beviljats som kompensation. Rapporten ska skilja mellan busstrafik
och spårbunden trafik, den ska möjliggöra kontroll och utvärdering av kollektivtraftknätets effektivitet, kvalitet och finansiering
samt, i förekommande falL ge infannatian om eventueUa beviljade ensamrätters art och omfattning.

2. Varje behörig myndighet ska se till att åtminstone följande
uppgifter offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning
senast ett år innan det fria anhudsforfarandet inleds respektive
innan ett avtal direkttilldelas:
a)

Den behöriga myndighetens namn och adress.

b)

Planerad tilldelningsmetod.

c)

Tjänster och geografiska områden som kan omfattas av
avtalet.

1.

d)

I avsaknad aven behörig lokal myndighet ska leden a, b och c
tillämpas på en nationell myndighet avseende ett geografiskt
område som inte är nationellt, förutsatt att det interna företaget inte deltar i konkurrensutsatta anbudsförfaraoden som
avser tillhandahållande av kollektivtrafik som organiseras
utanför det område for vilket avtalet om allmän trafik har
tilldelats.

7.
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att
garantera att beslut i enlighet med punkterna 2·6 kan prövas
effektivt och snabbt på begäran aven person som har eller har
haft intresse av att fa ett särskilt avtal och som har skadat, eller
riskerar all skadas aven påstådd överträdelse för de fall sådana
beslut innefattar överträdelse av gemenskapsrätten eller nationella
bestämmelser om genomförande av sådan lag.

De behöriga myndigheterna far besluta att inte offendiggöra
denna information om ett avtal om allmän traflk rör tillhandahållande av hög,t 50 000 km kollektivtrafik per år.
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6. När behöriga myndigheter i enlighet med nactonelllagstiftning kräver att kol!ektivtrafikföretagen ska uppfYlla vissa kvalitetsnormer, ska dessa normer anges i anbudshandlingarna och i
avtalen om allm:in trafik.

a)

3.12.2007

L 315/10

OYJ

Europeiska unionens officiella tidning

Om denna information ändras efter offentliggörandet, ska den
behöriga myndigheten snarast möjligt offentliggöra en rättelse i
enlighet därmed. Denna rättelse ska inte påverka fastställandet av
den dag då direkttilldelningen eller anbudsinfordran ska inledas.

3.12.2007

Inom sex månader efter utgången av den första hälften av övergångsperioden ska medlemsstaterna till kommissionen överlämna
en lägesrapport, i vilken genomförandet av den successiva tilldelningen av avtal om allmän trafik i enlighet med artikel 5 belyses.
På grundval av medlemsstaternas lägesrapponer tar kommissionen föreslå lämpliga åtgärder som riktas till medlemsstaterna.

3.12.2007

3. Vid tillämpningen av punkt 2 ska hänsyn inte tas till avtal
om allmän trafiksom tilldelats i enlighet med gemenskapslagstiftning och nationeU lagstiftning

al
a)

bl

Namnet på den avtalsslutande enheten, dess ägare samt, i
förekommande fall, namnet på den eller de aktörer som utövar rättslig kontroll.

bl före den 26 juli 2000 på grundval av ett annat förfarande än
ett rättvist konkurrensutsatt anbudsförfarande,

Löptiden för avtalet om allmän trafik.
c)

c)

Beskrivning av de persontransporter som ska utföras.

d)

Beskrivning av
ersättningen.

~

panlmctrarna

[ör

den

från och med den 26 juli 2000 och föte den 3 december
2009, på grundval av ett rättvist konkurrensutsatt
anbudsförfarande,

dl

Kvalitetsmäl. såsom punktlighet och tillförlitlighet samt tilllämpliga belöningar och straff.

villkor som avser väsentliga tillgångar.

4. På begäran aven berörd part ska de behöriga myndigheterna redogöra IOr skälen för sitt beslut angående direkttilldelningen av ett avtal om allmän trafik.

ArtikelS

De avtal som avses i led a tar fortsätta att gälla till slutet av sin löptid. De avtal som avses i leden b och c får fortsätta att gälla till slulet av sin löptid. men inte längre än 30 år. De avtal som avses i
led d filr fortsätta att gälla till slutet av sin löptid, förutsatt att löptiden är begränsad och motsvarar de löptider som anges i artikel 4.

2. Utan att del påverkar tiUämpningen av punkt 3 ska avtal om
allmän trafik på jarnväg och väg tilldelas i enlighet med artikel 5
från och med 3 december 2019. Under denna övergångsperiod
ska medlemsstaterna vidta åtgärder for att successivt följa artikel 5
för att undvika allvarliga strukturella problem, särskilt när det gäller transportkapaciteten.

Artikel 10
Upphävande

al

till dess att gemensamma regler trätt i kraft när det gäller fördelning av infrastrukturkosmader, om stödet beviljas företag
som måste SL1 för kosmaderna för den infrastruktnr de
använder medan andra fOrctag inte har samma börda. När
det stödbelopp som beviljas i detta fall beräknas ska man
beakta dc infrastrukturkostnader som konkurrerande transportslag inte är tvtmgna att betala,

bl

när stödets syfte är att främja antingen forskning om eUer
utveckling av transportsystem och transportteknik som är
mer ekonomiska för gemenskapen som helhet.

1. Förordning (EEG) nr 1191/69 ska upphöra att gäUa. Bestämmelserna i förordningen ska emellertid fortsätta att tillämpas på
godstransporttjänster under en period på tre år efter den här förordningens ikraftträdande.

2.

Förordning (EEG) nr I 10 7/70 ska upphöra att gäUa.
Artikel II
Rapporter

Efter utgången av den övergångsperiod som anges i artike/S.2 ska
kommissionen lägga fram en rdpport om genomförandet av
denna förordning och om kollektivtrafikens utveckling inom
gemenskapen, vilken särskilt ska innehålla en bedömning av kollektivtrafikens kvalitetsutveckling och direkttilldelningens effekter, vid behov åtföljd av lämpliga förslag till ändring av denna
förordning.
Artikel 12
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 3 december 2009.

Denna förordning är till aUa delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Sttasbourg den 23 oktober 2007.

Avtal om allmän trafik får fortsätta att gälla till slutet av sin löptid
om uppsägningen av dem skulle medföra orimliga rättsliga eller
ekonomiska konsekvenser och under förutsättning att kommissionen har gett sitt godkännande.

Övergångsperiod

l.
Avtal om allmän trafik ska tilldelas i enlighet med dc
bestammelser som fastställs i denna fOrordning. Tjänsteavtal eUer
avtal om allmän trafik enligt definitionen i direktiv 2004/17/EG
eller direktiv 2004/18/EG avseende kollektivtrafik med buss eller
spårvagn ska emeUertid tilldelas i enlighet med de förfaranden
som fastställs i dessa direktiv när dessa avtal inte tilldelas i fonn
av koncessionsavtal om tjänster enligt definitionen i dessa direk~
tiv. När avtal ska t!Udelas i enlighet med direktiv 2004/17/EG
eller 2004/1S/EG ska bestämmelserna i punkterna 2-4 i denna
artikel inte tillämpas.

Artikel 9

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 73, 86, S7
och 88 i fördraget filr medlem",taterna fortsätta att bevilja stöd till
transportsektorn i enlighet med artikel 73 i fördraget när stödet
tillgodoser behovet av transportsamordning eUer om det innebär
kompensation för vissa andra skyldigheter som ingår i begreppet
allmännyttig tjänst än sådana som omfattas av denna förordning,
särskilt

från och med den 26 juli 2000 och före den 3 december
2009, på grundval av ett annat förlårande än ett rättvist konkurrensutsatt anbud,förfarande.

Sådant stöd ska begränsas tiU forsknings- och utvecklingsskedet
och får inte omfatta kommersiellt utnyttjande av sådana transportsystem och sådan transportteknik

Förenlighet med fördraget
l.
Ersättning för alhnän trafik som utbetalas i enlighet med
denna förordning för drift av kollektivtrafik eller uppfyllande av
taxevillkor som faststäUts i allmänna bestämmelser, ska vara förenlig med den gemensamma marknaden. Sådan ersättning ska
vara undantagen från kravet på förhandsanmälan enligt artikel 88.3 i fördraget.

ekonomiska
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4. Under andra hälften av den övergångsperiod som anges i
punkt 2 får de behöriga myndigheterna, utan att det påverkar
tillämpningen av punkt 3, välja att från deltagande i anbudsförfaranden för tU/delning av avtal utesluta sådana kollektivtrafikföretag som inte kan styrka att värdet på de allmänna
transporttjänster som de erhåller ersättning eller har beviljats
ensamrätt för i enlighet med denna förordning uppgår till minst
hälften av v'Jruet på samdiga allmänna transporttjänster som de
erhåller ersättning eller har beviljats ensamrätt för. Sådant uteslutande ska inte gälla kollektivtrafikföretag som tUlhandahåller de
tjänster som ska bli föremål för anbudsförfarande. Vid tillämpning av detta kriterium ska avtal om allmän trafik som tilldelats
genom nädåtgärder som avses i artikel 5.5 inte beaktas.

Då de behöriga myndigheterna utnyttjar den valmöjlighet som
anges i första stycket ska dc göra detta utan diskriminering,
utesluta alla kollektivrraflkföretag som uppfyller nämnda kriterium och underrätta dem om sitt beslut när förfarandet fOr tilldelning av avtal om allmän trafik inleds.

På Europaparlamentets vägnat
H.·G. PÖTIERlNG

På rådets vägnar
M. LOBO ANTUNES

Ordforande

Ordfdrande
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e)

före den 26 juli 2000 på grundval av ett rättvist konkurrensutsatt anbudsförfarande,

Europeiska unionens officiella tidning

De berörda behöriga myndigheterna ska underrätta kommissionen om sin avsikt att tillämpa denna bestämmelse två månader
innan anbudsinfordran offentliggörs.

Denna punkt ska inte vara tillämplig på artikel 5.5.

3. Vid en direkttilldelning av avtal om allmän trafik för järnvägstransport i enlighet med artikel 5.6 ska den behöriga myndigheten offentliggöra följande uppgifter inom ett år efter det att
avtalet har tilldelats:

OYJ

lliJ
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3.12.2007

IJYJ

3.12.2007
7.

BILAGA
Regler för beviljande av ersättning i de fall som avses i artikel 6.1

l.

Ensä.uning knuten till en allmim bestämmelse eller till ett avtal om allmän trafik som har direkttiUdelats i enlighet med
artikel 5.2. 5.4. 5.5 eUer 5.6 ska beräknas enligt reglerna f denna bilaga.

2.

Ersättningen tar inte överstiga ett belopp som motsvarar den ekonomiska nenoefTekren som motsvarar summan av de
verkningar. positiva som negativa. som fullgörandet av den allmänna trafikplikten fAr för kollektivtrafikforetagers kostnader och inkomster. Verkningarna ska bedömas genom alt man jämför situationen med uppfylld trafikplikt med den
situation som skulle ha förelegat om traflkpIikten inte hade varit uppfylld. För att beräkna den ekonomiska nettoeffekten ska den behöriga myndigheten låta sig vägledas av nedanstående uppställning:

Europeiska unionens officiella tidning
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ErsäUning ska beviljas pi sådant sätt att kollektivtrafikforetaget uppmuntras att fortsätta med eller utveckla
en effektiv affärsverksamhet, som ~r objektivt bedömbar, och

tillhandahålJande av persontransporttjänstet av tillräckligt god kvalitet.

Kostnader som uppstått i samband med en eller flera förpliktelser som gäller allmän trafik och som ålagts av den eller
de behöriga myndigheterna och som omfattas av ett avtal om allmän trafik ochJeUcr aven allmän bestämmelse,

minus eventueUa positiva ekonomiska effekter som uppslår inom det nat som används enligt den berörda allmänna
trafikplikten,

minus raxeintäktcr eller annan inkomst som uppstår vid fullgörandct av den allmänna trafikpJikten,

är lika med ekonomisk nettoeffekt.

3.

Fullgörande av den allmånna lraftkplikten kan påverka ett trafikforetags eventuella transpomerksamhet utöver den
berörda allmänna trafikpliklen. För att undvika en alltför hög ersättning eller en utebliven ersättning ska kvantifierbara
ekonomiska effekter på trafikföretagets berörda nät därfor beaktas när den ekonomiska neuoeffekten beräknas.

4.

Kostnader och inkomster ska beräknas enligt gällande revisiom:- och skattebestämmelser.

5.

FOr aU öka insynen och undvika kOTssubventioner ska ett koUektivtrafikföretag, som inte bara bedriver (raHk som beviljas ersättning enligt reglerna för aUmän trafikplikt utan även bedriver annan verksamhet, föra separata räkenskaper för
de aJImännyttiga tjänsterna på ett sätt som åtminstone uppfyller följande villkor:

Särskilda räkenskaper ska föras for varje verksamhet, och motsvarande tillgångar ocb fasta kosmader ska fördelas
i enlighet med gällande rcvisions- och skattebestämmelser.

Samtliga rörliga kostnader, ett skäligt bidrag till de fasla kostnaderna och en rimlig vinst med anknytning till kollektivtrafikforetagets eventuella andra verksamheter Br under inga omständigheter tas upp som kostnader for den
allmännyttiga tjansten i fråga.

Kostnaderna för den allmännyttiga tjänsten ska balanseras mot verksamhetsintäkter och myndigheternas utbetal.
ningar.lnga intäkter får förd.'. över till något annat av kolleklivtraHkföretagets verksamhetsomn1den.

6.

"Rimlig vinst" ska lorstås som den avkastning på eget kapital som är vanlig inom branschen j en viss medlemsstat. med
hänsyn till den risk som koUektivtrafikföretaget tar eller undviker på grund av myndighetens ingripande.
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plus en skälig vinst,

Lagförslag i SOU 2014:69

Bilaga 2

Bilaga 2

Förslag till lag om upphandling av koncessioner

Interna koncessioner i 3 kap. 13 §.
Upphandling av koncession i 2 kap. l §.

Definitioner

1 kap. Lagens innehåll och definitioner

3 § Med anbudssökande avses den som har artSökt om att få eller
inbjudits att delta i ett förfarande för koncessionstilldelning.

Härigenom föreskrivs följande. I

4 § Med utförande av byggentreprenad enligt en byggkoncession avses
l. utförande eller både projektering och utförande av arbete som är
hänförligt till en verksamhet som avses i bilaga l,
2. utförande eller både projektering och utförande av ett byggnadsverk,
eller
3. att ett byggnadsverk realiseras, oavsett hur kontraktet utformas,
enligt krav som ställs upp aven upphandlande myndighet eller enhet som
utövar ett avgörande inflytande över typen eller projekteringen av
byggnadsverket.

Lagens innehåll
1 § I denna lag finns bestämmelser om upphandling av koncessioner.
Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.
l kap. Lagens innehåll och defmitioner
2 kap. Lagens tillämpningsområde
3 kap. Undantag från lagens tillämpningsområde
4 kap. - Allmänna bestämmelser
5 kap. - Tröskelvärde
6 kap. - Förfarandet vid upphandling
7 kap. - Tekniska krav och funktionskrav
8 kap. - Annonsering av upphandling
9 kap. - Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och
anbud
10 kap. - Kommunikation, information till leverantörer och
dokunlentation
11 kap. - Uteslutning av leverantörer
12 kap. - Val av leverantörer
13 kap. - TilIdehting av koncessioner
14 kap. - Fullgörande av koncessioner
15 kap. - Upphandling som inte omfattas av direktivet samt
upphandling av vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster
16 kap. - Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
17 kap. - Upphandlingsskadeavgift
18 kap. - Tillsyn
Till lagen hör följande bilagor
Bilaga l - Förteckning över byggentreprenad
Bilaga 2 - Förteckning över verksamheter som utövas avupphandlande
enheter
Bilaga 3 - Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster

5 § Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och
anläggningsarbeten, om resultatet självständigt kan fullgöra en teknisk
eller ekonomisk funktion.
6 § Med elektroniska Illedel avses medel som överfOr signaler via tråd
eller radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska
överfOringsmedier.

8 § Med byggkollcession avses ett skriftligt kontrakt med ekonomiska
villkor genom vilket en eller flera upphandlande myndigheter eller
enheter anförtror utförande av byggentreprenad till en eller flera
leverantörer, dllr ersättningen för arbetet utgörs av endast r!ltten att
utnyttja det byggnadsverk som är·fdremål för kontrak1:et eller av dels en
sådan rätt, dels betalning.
Tilldehting av byggkoncessioner ska innefatta att sådan
verksamhetsrisk som avses i 10 § överförs till koncessionshavaren.
9 § Med tjänstekoncessioll avses et! skriftligt kontrakt med ekonomiska
villkor genom vilket en eller flera upphandlande myndigheter eller
enheter anförtror tillhandahållande och fdrvaltning av tjänster som inte
avser utförande av byggentrcprcnad till en eller flera leverantörer, dllr
ersättningen för tjänsterna utgörs av endast rätten at! utnyttja de tjänster
som är föremål för kontraktet eller av dels en sådan rätt, dels betalning.
TiIldehting av tjänstekoncessioner ska innefatta at! sådan
verksamhetsrisk som avses i 10 § överförs till koncessionshavaren.

Var iinns definitioner och fOrklaringar?
2 § l detta kapitel finns definitioner av begrepp som används i lagen.
Det frons definitioner också i andra kapitel.
Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp finns i nedan
angivna paragrafer.
Anknutet företag i 3 kap. 22 §.
CPV-nomenklatnren i 4 kap. 5 §.

10 § Med verksamhetsrisk avses efterfrågerisk eller utbudsrisk eller
båda.

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23IEU av den 26 februari 2014 om
tilldelning av koncessioner.
I
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7 § Med koncession avses byggkoncession eller tjänstekoncession
enligt definitionerna i 8-9 §§.

Bilaga 2

En koncessionshavare ska anses överta verksamhetsrisken om denne, Bilaga 2
vid normala verksamhetsförhållanden, inte är garanterad att kompenseras
fOr de investeringar som gjorts och de kostnader som uppstått vid
utnyttiandct av det byggnadsverk eller tillhanda hållandet av de tjänster
som är foremål fOr koncessionen. Den del av risken som överfOrs på
koncessionshavaren ska omfatta verklig exponering fOr skiftningar på
marknaden på så sätt att eventuella uppskattade fOrluster for
koncessionshavaren ska vara inte endast nominella eller forsumbara.
11 § Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor
eller tjänster eller utfor byggentreprenader.
Med leverantör avses också grupper av leverantörer.
12 § Med koncessionshavare avses en leverantör som har tilldelats en
koncession.

18 § Med koncessionsdokument avses alla dokument som utarbetas av
den upphandlande myndigheten eller enheten eller som denna hänvisar
till fOr att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen av
koncessionen.

14 § Med ensamrätt avses en rättighet som beviljats enligt lag eller
annan fOrfattning och som begränsar rätten att utöva en verksamhet till
ett enda foretag och som väsentligt påverkar andra forctags möjligheter
att bedriva sådan verksamhet.

2 kap. Lagens tillämpningsområde
Lagens tillämpningsområde och vad som avses med upphandHng av
koncessioner

15 § Med särskild rättighet avses en rättighet som beviljats enligt lag
eller annan forfaltning och som begränsar rätten att utöva en verksamhet
till två eller flera företag och som väsentligt påverkar andra foretags
möjligheter att bedriva sådan verksamhet.

1 § Denna lag gäller for upphandling av koncessioner som görs av
upphandlande myndigheter och enlleter.
Med upphandling i denna lag avses att en upphandlande myndighet
eller enhet anskaffar byggentreprenader eller tjänster genom en
koncession från en vald leverantör, oberoende av om det som anskaffas
är avsett fOr ett offentligt ändamål eller inte.
Bestämmelserna i 15 kap. gäller för
1. upphandlingar av koncessioner som avser sociala tjänster eller andra
särskilda tjänster enligt bilaga 3, och
2. upphandlingar av koncessioner vars värde beräknas understiga det
tröskelvärde som gäller enligt bestämmelserna i 5 kap.

16 § Med upphandlande myndighet avses statliga och kommunala
myndigheter.
Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
l. beslutande fOrsamlingar i kommuner och landsting, och
2. offentligt styrda organ Rom avses i 13 §, samt
3. sammanslutningar aven eller flera myndigheter enligt första stycket
eller fi}rsamlingar enligt 1 eller sammanslutningar av ett eller flera organ
enligt 2.
Myndigheter som bedriver någon av de verksamheter som avses i
bilaga 2 och tilldelar en koncession for bedrivande av sådan verksamhet
utgör dock inte upphandlande myndigheter enligt denna lag.
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13 § Med offentligt styrda organ avses sådana juridiska personer som
tillgodoser behov i det allmännas intresse, under foruts1ittning att behovet
inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och
1. som till största delen är finansierade av staten, en kommun, ett
landsting eller en upphandlande myndighet,
2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett
landsting eller en upphandlande myndighet, eller
3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet
ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en
upphandlande myndighet.

17 § Med upphandlande enheter avses enheter som bedriver någon av
de verksamheter som avses i bilaga 2 och tilldelar en koncession fOr
bedrivande av sådan verksamhet och som är
1. statliga och kommunala myndigheter, beslutande fOrsamlingar i
kommuner och landsting, och offentligt styrda organ som avses i 13 §
eller sammanslutningar aven eller flern myndigheter eller församlingar
eller sammanslutningar av ett eller flera offentligt styrda organ,
2. företag som en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande
inflytande över på det s1itt som anges i andra stycket, eller
3. andra enheter än de som anges i 1 och 2, och som bedriver sin
verksamhet med stöd aven ensamrätt enligt 14 § eller en särskild
rättighet enligt 15 § vilken beviljats fOr bedrivande av någon av de
verksamheter som avses i bilaga 2.
Ett bestämmande inflytande ska anses finnas om en upphandlande
myndighet, direkt eller indirekt, i förhållande till ett fOretag innehar mer
än hälften av andelarna i foretaget eller kontrollernr majoriteten av
röstetalet på grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer
än halva antalet ledamöter i f6retagets styrelse eller motsvarande
ledningsorgan.
Sådana enheter som anges i forsta stycket 3 utgör inte upphandlande
enheter om de beviljats särskilda rättigheter eller ensamrätter genom ett
forfarande som offentliggjorts på lämpligt sätt och om beviljandet av
dessa rättigheter har grundats på objektiva kriterier.

Blandade kontrakt inom ramen för samma verksamhet

Bilaga 2

Bilaga 2

Blandade kontrakt som avser flera typer av koncessioner
2 § Om en koncession avser både byggentreprenader och tjänster ska
koncessionen upphandlas i enlighet med bestärrunelserna för den typ av
koncession som utgör huvudföremålet får det berörda kontraktet.
För koncessioner som består av dels sådana tjänster som anges i bilaga
3, dels andra gänster ska huvudfåremålet bestärrunas utifrån vilket av de
uppskattade värdena för respektive tjänster som är det högsta.

Delbara blandade kontrakt med inslag av forsvar eller säkerhet
8 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får tilldela ett delbart
blandat kontrakt som till en del omfattas av artikel 346 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) utan tillämpning av
denna lag.
Det som sägs i första stycket gäller också om kontraktet innehåller
delar som omfattas av artikel 346 EUF-fårdraget och lagen (2011:1029)
om upphandling på fårsvars- och säkerhetsområdet.

Delbara blandade kontrakt
3 § Om ett delbart blandat kontrakt avser såväl upphandling av
koncessioner som omfattas av denna lag som upphandling som inte gör
det, får den upphandlande myndigheten eller enheten tilldela separata
kontrakt får de olika delarna. Myndigheten eller enheten får också
tilldela ett enda kontrakt.

9 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får tilldela ett delbart
blandat kontrakt som till en del avser upphandling som omfattas av lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med
tillämpning av den lagen eller med tillämpning av denna lag.

När ett delbart blandat kontrakt tilldelas som separata kontrakt
4 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten tilldelar separata

10 § Det som sägs i 8 och 9 §§ gäller bara om tilldelning av ett enda
kontrakt är berättigat av objektiva skäl.
Ett beslut att tilldela ett enda kontrakt rar inte fattas för att undvika att
upphandlingen omfattas av denna lag eller lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

kontrakt ska den får varje separat kontrakt tillämpa de bestärrunelser som
det kontraktets egenskaper motiverar.

När ett delbart blandat kontrakt tilldelas som ett enda kontrakt
5 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten tilldelar ett enda

Odelbara blandade kontrakt
11 § Om de olika delarna av ett blandat kontrakt objektivt inte kan
särskiljas ska den upphandlande myndigheten eller enheten välja
tillämpliga bestärrunelser på grundval av kontraktets huvudfOrernåI.
Om ett sådant kontrakt innehåller inslag av både gänstekoncession och
varukontrakt ska huvudfåremålet bestämmas utifrån vilket av de
uppskattade värdena för gänster respektive varor som är det högsta.
Om ett sådant kontrakt som avses i första stycket innehåller delar som
omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget får myndigheten eller enheten
dock tilldela det utan tillämpning av denna lag. Om kontraktet delvis
avser upphandling som omfattas av lagen (2011:1029) om upphandling
på fårsvars- och säkerhetsområdet får det tilldelas med tillämpning av
den lagen eller denna lag.

6 § Om det delbara blandade kontraktet består av dels koncessioner,
dels kontrakt som omfattas av lagen (0000:000) om offentlig
upphandling, ska bestärrunelserna i lagen om offentlig upphandling
tillämpas vid tilldelningen av kontraktet om värdet av den del av
kontrah'tet som omfattas av den lagen överstiger det tröskelvärde som
gäller enligt den lagen.
Om det delbara blandade kontraktet består av dels koncessioner, dels
kontrakt som omfattas av lagen (0000:000) om upphandling inom
fårsörjningssektorerna, ska bestärrunelserna i lagen om upphandling
inom Jörsöljningssektorema tillämpas vid tilldelningen av kontraktet om
värdet av den del av kontraktet som omfattas av den lagen överstiger det
tröskelvärde som gäller enligt den lagen.

Upphandling som rör verksamheter som avses i bilaga 2 och andra
verksamheter
12 § Om ett kontrakt är avsett för mer än en verksamhet får den
upphandlande enheten tilldela separata kontrakt för varje verksamhet
eller tilldela ett enda kontrakt.
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13 § Den upphandlande enheten rar inte tilldela ett enda kontrakt eller
tilldela separata kontrakt får att undvika att upphandlingen omfattas av
denna lag, lagen (2011:1029) om upphandling på fårsvars- och
säkerbetsområdet, lagen (0000:000) om offentlig upphandling eller lagen
(0000:000) om upphandling inom fårsöljningssektorcrna.
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kontrakt ska, om inte något armat fåljcr av 6-11 §§, denna lag tillämpas
på hela kontraktet.

7 § Ett delbart blandat kontrakt som avser upphandling av dels
koncessioner vars värde beräknas understiga det tröskelvärde som gäller
enligt 5 kap., dels kontrakt som omfattas av lagen (0000:000) om
offentlig upphandling och vars värde beräknas understiga det
tröskelvärde som gäller enligt den lagen, ska tilldelas enligt
bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling.
Ett delbart blandat kontrakt som avser upphandling av dels
koncessioner vars värde beräknas understiga det tröskelvärde som gäller
enligt 5 kap., dels kontrakt som omfattas av lagen (0000:000) om
upphandling inom Jörsöljningssektorerna och vars värde beräknas

understiga det tröskelvärde som gäller enligt den lagen, ska tilldelas
enligt
bestärrunelsema
lagen
om
upphandling
inom
försörjningssektorema.

Tilldelning av separata kontrakt

Bilaga 2

Bilaga 2

14 § Om den upphandlande enheten tilJdelar separata kontrakt ska den
for varje separat kontraJ..1: tillämpa de bestämmelser som det kontraktets
egenskaper motiverar.

20 § Denna lag gäller för upphandling av tjänstekoncessioner av
forsknings- och utvecklingstjänster enligt andra stycket om
1. resultaten uteslutande tillkommer den upphandlande myndigheten
eller enheten i den egna verksamheten, och
2. den tillhandahållna tjänsten betalas helt och hållet av den
upphandlande myndigheten eller enheten.
De forsknings- och utvecklingstjänster som avses i fOrsta stycket är
tjänster som omfattas av CPV-koderna for
1. FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster,
2. forskning och experimentell utveckling,
3. forskning,
4. forskningslaboratorietjänster
5. marin forskning,
6. experimentell utveckling,
7. planering och genomforande av forskning och utveckling,
8. förberedande genomförbarhetsstudie och teknisk demonstration,
eller
9. test och utvärdering.

Tilldelning av ett enda kontrakt
15 § En upphandlande enhet som tilldelar ett enda kontrakt avsett for
mer än en verksamhet ska tillämpa de bestämmelser som gäller för den
verksamhet som kontraktet huvudsakligen är avsett för.
Om någon av de berörda verksamheterna omfattas av artikel 346 i
EUF-fördraget eller lagen (2011: 1029) om upphandling på forsvars- och
säkerhetsområdet ska dock 17-19 §§ tillämpas.
16 § Om det inte är objektivt möjligt att avgöra vilken verksamhet som
kontraktet huvudsakligen är avsett for ska,
1. om en av verksamheterna omfattas av bestännnelserna i denna lag
for en upphandlande myndighet och övriga verksamheter omfattas av
bestännnelserna i denna lag för en upphandlande enhet, de bestännnelser
i lagen tillämpas som gäller för upphandling av upphandlande
myndigheter,
2. om en av verksamheterna omfattas av lagen (0000:000) om offentlig
upphandling den lagen tillämpas, eller
3. om en av verksamheterna omfattas av denna lag och den andra
varken omfattas av denna lag, lagen (0000:000) om offentlig
upphandling eller lagen (0000:000) om upphandling inom
försörjningssektorema denna lag tillämpas.

3 kap. Undantag från lagens tillämpningsområde
Upphandling på försvars- och silkerhetsområdet

17 § Den upphandlande enheten får tilldela ett kontrakt avsett for en
verksamhet som omfattas av denna lag samt en verksamhet som omfattas
av artikel 346 i EUF-fördraget utan tillämpning av denna lag.
Det som sägs i första stycket gäller också för ett kontrakt som är avsett
för en verksamhet enligt denna lag och en verksamhet som omfattas av
lagen (2011:1029) om upphandling på forsvars- och säkerhetsområdet
och dessutom innehåller upphandling eller andra beståndsdelar som
omfattas av artikel 346 EUF-fördraget.
18 § Den upphandlande enheten fiir tilldela ett kontrakt som är avsett
for en verksamhet som omfattas av denna lag samt en verksamhet som
omfattas av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet med tillämpning av den lagen eller med tillämpning av
denna lag.
Det som sägs i första stycket påverkar inte tillämpningen av
bestämmelserna om tröskelvärden och undantag i lagen (2011:1029) om
upphandling. på försvars- och säkerhetsonrrådet.

Sekretess
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2 § Denna lag gäller inte om upphandlingen och fullgörandet av den
tilldelade koncessionen OInfåttas av sekretess eller rör rikets väsentliga
intressen.
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l § Denna lag gäller inte för upphandling av koncessioner på försvarsoch s1!kerhetsområdet såvitt avser koncessioner
1. for vilka tillämpningen av denna lag skulle kräva att en
upphandlande myndighet eller enhet tillhandahåller information vars
avslöjande strider mot rikets väsentliga säkerhetsintressen,
2. som tilldelas inom ramen fOr ett samarbetsprogram som avses i
l kap. 10 § 3 lagen (2011:1029) om upphandling på fOrsvars- och
säkerhetsområdet,
3. som en regering tilldelas aven annan regering och som avser
a) tillhandahållande av militär utrustning eller utrustning av känslig
karaktär,
b) byggentreprenader och tjänster med direkt anknytning till sådan
utrustuing som avses i a, eller
c) byggentreprenader och tjänster särskilt avsedda för militära syften
eller av känslig karaktär,
4. som, av operativa skäl, måste tilldelas och utfOras aven leverantör i
ett område utanför EES territorium där operationen genomfors, eller
5. som på annat sätt omfattas av ett undantag i denna lag.
Uttrycket fOrsvars- och säkerhetsområdet ska ha samma betydelse som
i lagen (2011: 1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Tilldelning av ett enda kontrakt när en av verksamheterna rörforsvar
eller säkerhet

19 § Det som sägs i 17 och 18 §§ gäller bara om tilldelning av ett enda
kontrakt är ber'dttigat av objektiva skäl och inte beslutas för att undvika
att upphandlingen omfattas av denna Jag.

Lagens tillämplighet vid upphandling av forsknings- och
utvecklingstjlinster

Bilaga Z

Bilaga Z
3 § Denna lag gäller inte fOr koncessioner, som inte annars ska
undantas enligt l eller Z §, om skyddet av rikets väsentliga
säkerhetsintressen inte kan garanteras.

Förfaranden som helt eDer delvis finansieras aven internationeD
organisation eller ett internatloneUt finansinstitut

8 § Denna lag gäller inte fOr koncessioner som en upphandlande
myndighet tilldelar enligt upphandlingsregler som har fastställts aven
internationell organisation eller ett internationellt fmansinstitut när
koncessionerna helt fmansieras av den organisationen eller det institutet.
Om koncessionerna till största delen finansieras av en internationell
organisation eller ett internationellt finansinstitut, ska parterna komma
överens om vilka regler som ska tillämpas för llirfarandet.
Denna bestämmelse ska inte tillämpas på koncessioner på llirsvars- och
s1!kerhetsområdet.

Elektroniska kommunikationsljänster
4 § Denna lag gäller inte för koncessioner som huvudsakligen syftar till
att ge en upphandlande myndighet möjlighet att tillhandahålla eller driva
allmätma kommunikationsnät, eller att för allmänheten tillhandahålla
elektroniska kommunikationstjänster.
Allmänna kommunikationsnät och elektronisk kommunikationstjänst
ska ha samma betydelse som i lagen (Z003:389) om elektronisk
kommunikation.

Tjänstekoncessioner som tilldelas på grund av ensamrätt

Verksamhet i tredje land

5 § Denna lag gäller inte för koncessioner som en upphandlande enhet
tilldelar för utövande av verksamhet i ett land som inte är bundet av
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utan fysisk
användrting av något nät eller geografiskt område i ett eller flera EESländer.
Förfaranden enligt andra internationella regler

6 § Delllla lag gäller inte koncessioner som avser fOrsvars- och
säkerhetsaspekter och som regleras av särskilda förfaranderegler
1. i enlighet med ett internationellt avtal eller en överenskommelse
mellan en eller flera av staterna inom Europeiska ekonomiska
samarbetsornrådet (EES) och någon eller några andra stater,
Z. i 'enlighet med ett internationellt avtal eller en överenskommelse om
stationering av militär personal och som rör en stats åtaganden, eller
3. som tillämpas aven internationell organisation som gör inköp fOr
sitt eget bruk och inte heller koncessioner som ska tilldelas aven stat
inom EES i enlighet med sådana särskilda fOrfaranderegler.

Lufttransport och kollektivtrafik
lag
gäller
inte
för
ljänstekoncessioner
för
10 § Denna
lufttransporttjänster som grundas på beviljande av sådan operativ licens
som avses i Europaparlamentets och rådets llirordning (EG) nr
1008/2008 av den 24 september Z008 om gemensamma regler får
tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen.
Denna lag gäller inte heller får koncessioner llir kollektivtrafik i den
mening som avses i Europaparlarnentets och rådets fårordrting (EG) nr
1370/2007 av den Z3 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg
och om upphävande av rådets llirordrting (EEG) nr 1191/69 och (EEG)
nr 1107/70.

7 § Denna lag gäller inte heller fOr andra koncessioner än sådana som
avses i 6 § och som en upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att
om
tilldela
eller
anordna
enligt
andra
bestänuneIser
upphandlingsllirfaranden, vilka har fastställts
1. genom ett rättsligt instrument som medför internationella
skyldigheter och som har ingåtts mellan någon av staterna inom
Europeiska ekonomiska sarnarbetsornrådet (EES) och någon annan stat,
eller del av sådan, llir ett projekt som är gemensamt fOr de avtalsslutande
parterna, eller
Z. aven internationell organisation.

Vattenområdet

11 § Denna lag gäller inte llir koncessioner som avser 1.
tillhandahållande eller drift av fasta nät i syfte att tillhandahålla tjänster
för allmänheten i samband med produktion, transport eller distribution av
dricksvatten, Z.leverans av dricksvatten till sådana nät.
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9 § Denna lag gäller inte ljänstekoncessioner som en upphandlande
myndighet eller en sådan upphandlande enhet som avses i l kap. 17 §
llirsta stycket l tilldelar en annan upphandlande myndighet eller en sådan
upphandlande enhet som på grund av lag har ensamrätt att utföra
tjänsten.
Denna lag gäller inte heller llir ljänstekoncessioner som tilldelas en
leverantör på grund av att leverantören har ensamrätt att utföra ljänsten,
om ensamrätten har beviljats i enlighet med unionsrättsakter om
gemensamma regler om marknadstilltr1!de som är tillämpliga på
verksamheter som avses i bilaga 2. Bestämmelserna om meddelande om
tilldelning aven koncession i 8 kap. 5 § ska dock tillämpas om det inte i
sådan lagstiftning fmns särskild reglering om öppenhet och insyn.
När en leverantör beviljas ensamrätt att bedriva någon av de
verksamheter som avses i bilaga 2 ska Europeiska kommissionen
underrättas om detta inom en månad.

Bilaga 2

12 § Denna lag gäller inte for koncessioner som har anknytning till Bilaga 2
sådan verksamhet som avses i 11 § och som avser
l. vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning och dränering, tOrutsatt att
den volym vatten som avses for dricksvattenförsörjningen utgör mer än
20 procent av den totala volym vatten som tillhandahålls genom dessa
projekt eller konstbevattnings- och dräneringsanläggningar, eller
2. bortskaffande eller rening av avloppsvatten.

Interna koncessioner
13 § Denna lag gäller inte tOr koncessioner mellan en upphandlande
myndighet eller sådan upphandlande enhet som avses i 1 kap. 17 § första
stycket l och en avtalspart som är en juridisk person eller en gemensam
nämnd enligt kommunallagen (1991 :900), om koncessionen är att anse
som en intern koncession enligt 14-19 §§.
Med upphandlande enhet avses i 14-21 §§ endast sådana
upphandlande enheter som avses i 1 kap. 17 § första stycket l.

17 § En koncession enligt 13 § ska också anses vara en intern
koncession, om den upphandlande myndigheten eller enheten står under
sådan kontroll som avses i 14 § 1 och den kontrollerande personen
dessutom utövar sådan kontroll som avses i 14 § 1 över avtalsparten och
om
l. myndigheten eller enheten utför mer än 80 procent av sin
verksamhet för den kontrollerande personens räkning eller tOr sådana
personer som avses i 13 § som den kontrollerande personen utövar
kontroll över, och
2. det inte fums något sådant direkt privat ägarintresse som mediOr ett
avgörande inflytande över avtalsparten.
Bedömning av ftJrhållanden avseende kontroll och verksamhet

14 § En koncession enligt 13 § ska anses vara en intern koncession, om
l. den upphandlande myndigheten eller enheten utövar kontroll över
avtalsparten motsvarande den som myndigheten eller enheten utövar
över sin egen tOrvaltning,
2. avtalsparten uttOr mer än 80 procent av sin verksamhet för
myndighetens eller enhetens räkning eller fOr andra sådana personer som
avses i 13 § och som myndigheten eller enheten utövar kontroll över, och
3. det inte fums något sådant direkt privat ägarintresse som medför ett
avgönmde inflytande över avtalsparten.
15 § En koncession enligt 13 § ska också anses vara en intern
koncession, om
1. dcn upphandlande myndigheten eller enheten gemensamt med andra
upphandlande myndigheter eller enheter utövar kontroll över avtalsparten
motsvarande den som myndigheterna eller enheterna utövar över sina
egna förvaltningar,
2. avtalsparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet for
myndigheternas eller enheternas räkning eller för andra sådana personer
som avses i 13 § och som myndigheterna eller enheterna utövar kontroll
över, och
3. det inte fInns något sådant direkt privat ägarintresse som medför ett
avgörande inflytande över avtalsparten.

19 § En avtalsparts verksamhetsandel enligt 14 § 2 och 15 § 2 ska
bestämmas på grundval av avtalspartens genomsnittliga totala omsättning
i fråga om varor, tjänster och byggentreprenader under tre föregående år
eller på grundval av ett annat lämpligt verksamhet~baserat mått grundat
på uppgifter under samma tidsperiod.
Om uppgifterna som avses i första stycket inte längre är relevanta eller
inte är tillgängliga, får verksamhetsandelen bestämmas på grundval av
något annat lämpligt verksamhetsrnått.

16 § En koncession enligt 13 § ska också anses vara en intern
koncession, om den upphandlande myndigheten eller enheten står under
sådan kontroll av avtalsparten som avses i 14 § 1 och om
1. myndigheten eller enheten utför mer än 80 procent av sin
verksamhet tOr den kontrollerande avtalspartens räkning eller andra
sådana personer som avses i 13 § som den kontrollerande avtalsparten
utövar kontroll över, och
2. det inte fums något sådant dirckt privat ägarintresse som medför ett
avgörande inflytande övcr avtalsparten.

Kontrakt mellan upphandlande myndigheter och enheter
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20 § Denna lag gäller inte for ett kontrakt som ingås mellan två eller
flera upphandlande myndigheter eller enheter om
1. kontraktet upprättar eller reglerar formerna för ett samarbete mellan
myndigheterna eller enheterna för att säkerställa att de offentliga tjänster
som myndigheterna eller enheterna ska utföra tillhandahålls med målet
att uppnå myndigheternas eller enheternas gemensamma mål,
2. genomtOrandet av samarbetet styrs endast av överväganden som
hänger sanunan med allmänintresset, och

34

18 § En upphandlande myndighet eller enhet ska anses utöva sådan
kontroll som avses i 14 § l, om den har ett avgörande inflytande över
avtalspartens strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också
utövas aven annan person som själv kontrolleras på samma sätt av
myndigheten eller enheten.
Upphandlande myndigheter och enheter ska anses utöva sådan
gemensam kontroll som avses i 15 § 1, om
1. avtalspartens beslutsorgan beslår av representanter från samtliga
myndigheter eller enheter,
2. myndigheterna eller enheterna tillsanunans har ctt avgörande
inflytande över avtalspartens strategiska mål och viktiga beslut, och
3. avtalsparten inte har något eget intresse som strider mot
myndigheternas eller enheternas intressen.
En avtalspart ska anses utöva sådan kontroll som avses i 16 § 1, om
den har ett avgörande inflytande över den upphandlande myndighetens
eller enhetens strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan ocksä
utövas aven annan person som själv kontrolleras på sanuna sätt av
avtalsparten.

Bilaga 2

3. myndigheterna eller enheterna utövar verksamhet på den öppna Bilaga 2
marknaden i en omfattning som understiger 20 procent av de
verksamheter som berörs av samarbetet.
21 § Verksamhetsandelen enligt 20 § 3 ska bestämmas på grundval av
den upphandlande myndighetens eller enhetens genomsnittliga totala
omsättning i fråga om varor, 1jänster och byggentreprenader under tre
föregående år eller på grundval av ett annat lämpligt verksamhetsbaserat
mått grundat på uppgifter under samma tidsperiod.
Om uppgifterna som avses i forsta stycket inte längre är relevanta eller
inte är tillgängliga, får verksamhetsandelen bestämmas på grundval av
något annat lämpligt verksamhetsrnått.

verksamheten eller på något annat sätt göra sannolikt att den andel av
omsättningen som avses i forsta stycket kommer att uppnås.
Om mer än ett företag som är anknutet till den upphandlande enheten
tillhandahåller samma eller liknande tjänster eller byggentreprenader ska
andelen beräknas med hänsyn till den totala omsättning som härrör från
1jänster respektive byggentreprenader från dessa anknutna företag.
25 § Denna lag gäller inte fOr kontrakt som
1. ett samriskföretag, bildat uteslutande av upphandlande enheter for
att bedriva verksamhet som omfattas av bilaga 2, tilldelar en av dessa
upphandlande enheter, eller
2. en upphandlande enhet tilldelar ett sådant sarnriskforetag som
enheten ingår i.
Undantagen i första stycket gäller om sarnriskföretaget har bildats fOr
att utfOra den aktuella verksamheten under en tid av minst tre år och om
det i den handling som upprättats fOr bildandet av företaget anges att de
upphandlande enheter som det består av kommer alt ingå i det under
minst samma tid.

Anknutna fOretag och samriskforetag

26 § På begäran av Europeiska kommissionen ska en upphandlande
enhet som tilldelat ett kontrakt med tillämpning av något av undantagen i
23 eller 25 § lämna uppgifter till kommissionen om namnen på de
berörda fOretagen eller samriskföretagen och om de berörda
koncessionernas art och värde samt tillhandahålla det underlag som
kommissionen anser vara nödvändigt fOr att visa att relationerna mellan
foretaget eller sarnriskforetaget och den upphandlande enheten motsvarar
kraven i 23-25 §§.
Direkt konkurrensutsatt verksamhet
27 § Denna lag gäller inte om det fastställts enligt det särskilda
fOrfarande som anges i artikel 35 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014125/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter
som är verksanuna på områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG att
verksamheten är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde.

23 § Under de forutsättningar som anges i 24 § gäller inte denna lag for
koncessioner som
1. en upphandlande enhet tilldelar ett anknutet foretag, eller
2. ett samriskföretag, bildat uteslutandc av flera upphandlande enheter
for att bedriva verksamhet som avses i bilaga 2, tilldelar ett foretag som
är anknutet till någon av dem.

Särskilda undantag för vissa tjänstekoncessioner
Förvärv avfastighet m.m.
28 § Denna lag gäller inte for 1jänstekoncessioner som avser forvärv av
fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller
någon annan rättighet till fastighet.
Med fastighet enligt forsta stycket avses det som enligt jordabalken
utgör eller tillhör en fastighet. Befmtlig byggnad som tillhör någon annan
än ägaren till jorden ska också anses utgöra en fastighet. Detsamma
gäller sådana tillbehör till byggnaden som avses i 2 kap. 2 och 3 §§
jordabalken, om de tillhör byggnadens ägare.

24 § Bestämmelserna i 23 § gäller under förutsättning att fOretagets
tillhandahållande med anledning av tilldelningen av 1jänste- eller
byggkoncessioner motsvarar minst 80 procent av det anknutna foretagets
genomsnittliga omsättning av tjänster respektive byggentreprenader
under de foregående tre åren.
Om ett anknutet foretag inte kan visa sin omsättning for de foregående
tre åren på grund av tidpunkten for foretagets etablering eller
verksamhetens påbörjande, får foretaget genom prognoser fOr
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22 § Med anknutetforetag avses
1. foretag över vilket en upphandlande enhet har ett bestämmande
inflytande,
2. foretag som kau utöva ett bestämmande inflytande över en
upphandlande enhet, och
3. företag som tillsammans med en upphandlande enhet står under
bestämmande inflytande av ett annat foretag på grund av ägande eller
fmansiellt deltagande eller på grund av de regler företaget lyder under.
Med anknutet företag avses även alla företag vars årsräkenskaper
konsolideras med den upphandlande enhetens enligt kraven i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34IEU av den 26 juni 2013
om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag,
om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43IEG och
om upphävande av rådets direktiv 78/660lEEG och 83/349/EEG.
Ett bestämmande inflytande ska anses fmuas om en uppbandiande
enhet direkt eller indirekt, i forhållande till ett fOretag, innehar mer än
hälften av andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet
på grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva
antalet ledamöter i foretagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

Radio- och tv-området

Bilaga 2

Bilaga 2

29 § Denna lag gäller inte fdr tjänstekoncessioner som avser
l. anskaffuing, utveckling, produktion eller samproduktion av
programrnateriaI avsett fdr medietjänster och som tilldelas aven
leverantör av medietjänster, eller
2. sändningstid eller tillhandahållande av program och som tilldelas en
leverantör av medietjänster.
Leverantör av mediegänster och programfciretag ska ha samma
betydelse som i radio- och tv-lagen (2010:696).

instrument har samma betydelse som
värdepappersmarknaden.

lagen

(2007:528) om

Civilforsvarsijänster, räddningsijänster och ijänster forforebyggande av
fara

34 § Denna lag gäller inte fdr tjänstekoncessioner som avser
civilförsvarstjänster, räddningstjänster och tjänster för fdrebyggande av
fara, om ijänsterna tillhandahålls av icke vinstdrivande organisationer
eller sammanslutuingar och omfattas av CPV-koderna fOr
1. brandkårs- och räddningstjänster,
2. brandkårsg änster,
3. brandsläckning,
4. brandskyddsijänster,
5. bekämpning av skogsbränder,
6. räddningsijänster,
7. civilförsvarstjänster,
8. nukleära säkerhetsijänster, eller
9. ambulansijänster, utom ambulansijänster fdr transport av patienter.

Skiljemanna- och forlikningsuppdrag

30 § Denna lag gäller inte fdr tjänstekoncessioner som avser
skiJjemanna- eller fOrlikningsuppdrag.
Vissa juridiska ijänstser

31 § Denna lag gäller inte fdr gänstekoncessioner som avser biträde till
en klient aven advokat i
1. ett skiljemanna- eller fdrIikningsförfarande inom riket, i någon
annan stat eller infOr en internationell skiljemanna- eller
fdrIikningsinstans,
2. ett rättsligt förfarande infOr domstol eller hos myndighet inom riket,
eller
3. ett rättsligt fdrfarande infOr en domstol, tribunal eller hos myndighet
i någon annan stat eller infdr en internationell domstol, tribunal eller
institution.
Undantagen enligt fOrsta stycket gäller även fOr juridisk rådgivning
som ges aven advokat inrdr ett sådant fdrfarande, eller när dcn sak som
rådgivningen gäller med hög sannolikhet kommer att bli föremål fOr ett
sådant fdrfarande.

Politiska kampanjer

Lotteriijänster
36 § Denna lag ska inte tillämpas på gänstekoncessioner för
lotteriijänster som omfattas av CPV-kod 92351100-7 som staten tilldelar
en leverantör på grund aven ensamrätt. Med ensamrätt avses i denna
paragraf inte sådana ensamrätter som anges i I kap. 17 § tredje stycket.
Beviljande av en sådan ensamrätt som avses i första stycket fOrsta
meningen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

32 §

Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser
1. gänster som avser certifiering oeh autentisering av dokument och
som måste tillhandahållas av notarius publicus,
2. juridiska tjänster som tillhandahålls av fdrmyndare, förvaltare eller
god man,
3.juridiska ijänster som tillhandahålls av någon som är utsedd av
domstol eller som enligt lag har alt ulldra särskilda uppdrag under
överinseende av domstol, eller
4. juridiska ijänster som är fOrenade med offentlig maktutövning.

4 kap. Allmänna bestämmelser
Principer fOr npphandling av koncessioner

1 § Upphandlande myndigheter och enheter ska behandla leverantörer
på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomfdra
upphandlingar på ett öppet sätt. Upphandlingar ska vidare genomföras i
enlighet med principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

Vissafinansiella ijänster

33 §

Denna lag gäller inte fOr ijänstekoncessioner som avser
1. finansiella tjänster i anslutuing till utfärdande, fdrsäljning, fdrvärv
eller överlåtelse av värdepapper eller andra fmansiella instrument,
2. ijänster som utförs av centralbanker,
3. insatser som genomfdrs tillsanunans med Europeiska fmansiella
stabiliseringsfaciliteten och Europeiska stabilitetsmekanismen, eller
4. lån, även i samband med utfärdande, fdrsäljning, förvärv eller
överlåtelse av värdepapper eller andra fmansiella instrument. Finansiella

En upphandling fär inte utformas i syfte att undanta den från denna
lags tillämpningsområde och får inte heller utformas på ett sätt som
otillbörligt gynnar eller missgynnar vissa leverantörer eller vissa varor,
ijänster eller byggentreprenader.
2§
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35 § Denna lag gäller inte fOr tjänstekoncessioner som avser politiska
kampanjer om de tilldelas av ett politiskt parti i samband med en
valkampanj och omfattas av CPV-koderna för
1. reklamkampanjer,
2. produktion av propagandafilm, eller
3. produktion av propagandavideor.

Bilaga 2

3 § En upphandlande myndighet eller enhet bör beakta miljöhänsyn Bilaga 2
och sociala hänsyn vid upphandling av koncessioner om upphandlingens
art motiverar detta.

Reserverade koncessioner
8 § En upphandlande myndighet eller enhet får
l. reservera deltagandet i en upphandling fOr skyddade verkstäder eller
för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration
av personer med funktionsnedsättning eller av missgyl111ade personer,
eller
2. fOreskriva att en koncession ska fullgöras inom ramen fOr ett
program fOr skyddad anställning, om minst 30 procent av arbetstagarna i
sådana verkstäder, hos sådana leverantörer eller i sådana program är
personer med funktionsnedsättning eller missgynnade personer.
När en upphandlande myndighet eller enhet avser att reservera en
koncession enligt första stycket, ska den i annonsen enligt 8 kap. ange att
upphandlingen ska genomföras enligt bestämmelserna om reserverade
koncessioner.

4 § För att säkerställa att leverantörer som har tilldelats koncessioner
enligt denna lag fullgör kontrakten i enlighet med tillämpliga miljö-,
social- och arbetsrättsliga skyldigheter, ska upphandlande myndigheter
och enheter vidta de särskilda åtgärder och övriga lämpliga åtgärder som
är fOnmliga med bestänunelserna i denna lag.
Bestämmelser om särskilda åtgärder som myndigheterna och enheterna
kan vidta enligt första stycket finns i Il kap. 4 § och 14 kap. l §.
CPV-nomenklatnren
5 § Alla hänvisningar till nomenklatur inom ramen för upphandling av
koncessioner ska göras genom användning av den terminologi som
fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219512002
av den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig
upphandling (CPV), i lydelsen enligt Europeiska kommissionens
förordning (EG) nr 213/2008.
Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPVkoder för
sådana
1. forsknings- och utveeklingsljänster som avses i 2 kap. 20 §,
2. civiIrörsvarstjänster, räddningsljänster och tjänster fOr fllrebyggande
av fara som avses i 3 kap. 34 §,
3. politiska kampanjer som avses i 3 kap. 35 §, och
4. byggentreprenadkontrakt som avses i bilaga 1.

Koncessioners varaktighet
9 § Koncessioner ska vara tidsbegränsade.
Den upphandlande myndigheten eller enheten ska bedöma löptiden på
grundval av de byggentreprenader eller tjänster som efterfrågas.

Rätten att få delta i en npphandling
6 § En leverantör, som enligt bcstämmelser i det land i vilket
vcrksamheten är etablerad har rätt att leverera den tjänst som kontraktet
är avsett för, får inte uteslutas från att delta i en upphandling endast på
grund av krav på att leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk
person. Juridiska personer får uppmanas att i anbudet eller
anbudsansökan uppge namn och yrkeskvaliflkationer på de personer som
ska utfora tjänsterna.

5 kap. Tröskelvärde
Tröskelvärdets storlek
1 § Denna lag ska tillämpas på koncessioner vars värde uppgår till
minst det belopp (tröskelvärde) som anges i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014123/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av
koncessioner eller som Europeiska konunissionen vid vatje tid har
beslutat eller lämnat meddelande om.
Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdet i
euro och svenska kronor.
Värdet av koncessionen ska beräknas exklusive mervärdesskatt.

7 § Grupper av leverantörer lar delta i upphandlingar. En upphandlande
myndighet eller enhet får inte ställa upp villkor om att sådana grupper
ska ha en viss juridisk form fOr att få lämna en anbudsansökan eller ett
anbud. Myndigheten eller enheten får dock begära att en grupp ska ha en
viss juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för att
kontraktet ska kunna fullgöras på ett godtagbart sätt.
Den upphandlande myndigheten eller enheten får ange i något av
koncessionsdokumenten hur grupper av leverantörer ska uppfylla kraven
på ekonomisk och fmansiell ställning eller teknisk kunskap eller
yrkeskunskap enligt 12 kap. 2 § om det är berättigat av objektiva skäl.
Den upphandlande myndigheten eller enheten får ställa upp särskilda
villkor om hur grupper av leverantörcr ska fullgöra kontraktet om det är
berättigat av objektiva skäl.

Beräkning av värdet aven koncession
2 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska beräkna värdet
aven koncession efter en uppskattning av den sammanlagda omsättning
som uppkommer för koncessionshavaren under kontraktel~ varaktighet,
som ersättning för de byggentreprenader och ljänster som koncessionen
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10 § Koncessioner med längre löptid än fem år rar inte ha en längre
maximal varaktighet än vad som kan förväntas rimligen gå åt för att
koncessionshavaren ska kunna kompenseras för gjorda investeringar för
utnytljandet av byggnadsverken eller tillhandahållandet av ljänsterna
tillsammans med en avkastning på det investerade kapitalet.
Vid beräkningen ska beaktas de investeringar som krävs för att uppnå
särskilda mål enligt avtalen. Både inledande investeringar och
investeringar under koncessionens varaktighet ska beaktas vid
beräkningen.

Bilaga 2

avser och för de varor som följer med sådana byggentreprenader och Bilaga 2
tjänster.

Upphandling av deikontrakt
8 § Om

en planerad byggentreprenad eller ett planerat
tillhandahållande av ijänster kan innebära att flera koncessioner
upphandlas samtidigt i form av delkontrakt, ska det sammanlagda värdet
av delkontrakten beaktas vid tillämpningen av 1 §. Om tröskelvärdet då
överskrids, ska valje enskild upphandling av delkontrakt göras enligt
bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdet i denna lag.
Vid upphandling av sådana delkontrakt som undantas med stöd av
första stycket ska 15 kap. tillämpas.

3 § Beräkningen av det uppskattade värdet aven koncession ska avse
värdet vid den tidpunkt då koncessionsmeddelandet skickas ut eller, om
annonsering inte krävs, vid den tidpunkt då den upphandlande
myndigheten eller enheten påböljat upphandlingsförfarandet.
4 § Om värdet av koncessionen vid tidpunkten för tilldelningen är mer
än 20 procent högre än det uppskattadc värdet enligt 3 § ska värdet vid
tilldelningen användas.

6 kap. Förfarandet vid upphandling
Metod för beräkning av det uppskattade värdet

1 § En upphandlande myndighet eller enhet ska vara fri att organisera
förfarandet for val av koncessionshavare under förutsättning att
principerna i 3 kap. 1 § och bestämmelserna i övrigt i denna lag följs.

5 § Värdet aven koncession ska beräknas med hjälp aven objektiv
metod. Metoden ska anges i något av koncessionsdokumenten. Vid
beräkningen ska, i tillämpliga fall, beaktas följande
L värdet av varje form av options- och förlängningsklausul i fråga om
koncessionens varaktighet,
2. intäkter i form av betalning av avgifter och straffavgifter som tas ut
från andra användare av byggnadsverken eller tjänsterna än den
upphandlande myndigheten eHer enheten,
3. ersättningar eller andra ekonomiska fördelar oavsett form som
koncessionshavaren får av den upphandlande myndigheten eller enheten
eller någon annan myndighet, inbegripet ersättning för fullgörandet aven
skyldighet att tillhandahålla ett offentligt uppdrag och offentligt
investeringsstöd,
4. värdet av bidrag eller andra ekonomiska fördelar oavsett form som
koncessionshavaren får från tredje part för utförandet av koncessionen,
5. intäkter från försäljning av eventuella tillgångar 80m är en del av
koncessionen, samt
6. värdet av alla varor och tjänster som görs tillgängliga för
koncessionshavaren av de upphandlande myndigheterna eller enheterna
förutsatt att de är nödvändiga för att utföra byggentreprenaderna eller
tjänsterna, och
7. premier eller ersättningar till anbudssökande eller anbudsgivare.

Begränsning av antalet anbudssökande eller anbud
4 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får begränsa antalet

Förbud mot att välja beräkningsmetod i avsikt att kringgå
bestämmelser

anbudssökande eller anbud till en lämplig nivå på grundval av objektiva
kriterier. Antalet anbudssökande eller anbudsgivare ska vara tillräckligt
stort för att effektiv konkurrens ska kunna säkerställas.

Minimikrav
2 § Den upphandlande myndigheten eller enheten :ffir ställa upp
minimikrav avseende villkor och egenskaper som alla anbud ska upprylla
eller inneha. Kraven kan avse tekniska, rysiska, funktionella eller
rättsliga egenskaper.

Koncessionsdokumenten
3 § Den upphandlande

6 § Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå
bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdet i dcnna lag.

Tidsplan
5 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska upprätta en
tidsplan för förfarandet med en preliminär tidsfrist för slutförandet.
Samtliga deltagare ska få del av planen.
Om ändringar görs i planen ska samtliga deltagare underrättas om
ändringen. Om en ändring avser sådant som angetts
koncessionsmeddelandet ska detta offentliggöras.

Förbud mot att dela upp en upphandling i avsikt att kringgå
bestämmelser
7 § En koncession får inte delas upp i avsikt att kringgå
bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdet i denna lag, om det
inte är berättigat av objektiva skäl.
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myndigheten eller enheten ska i
koncessionsmeddelandet tillhandahålla en beskrivning av koncessionen
och villkoren för deltagande.
Den
upphandlande
myndigheten
eller
enheten
ska
koncessionsmeddelandet eller något annat koncessionsdokument
tillhandahålla en beskrivning av tilldelningskriterierna enligt 13 kap. 2 §
och eventuella minimikrav som ska uppryllas.
Regler om annonsering av ett koncessionsmeddelande finns i 8 kap.

Förhandlingar

Bilaga 2

Bilaga 2

6 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får förhandla mcd
anbudssökande och anbudsgivare.
Föremålet för koncessionen, tilldelningskriterierna och minimikraven
får inte ändras under förhandlingarnas gång.

8 kap. Annonsering av upphandling
Annons om koncessionsmeddelande
1 § En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela en
koncession ska informera om detta genom ett koncessionsmeddelande.
Koncessionsmeddelandet ska offentliggöras, om inte något annat följer
av 3 och 4 §§.

Kontroll vid tilldelning
7 § En upphandlande myndighet eller enhet ska innan den tilldelar en
koncession enligt 8 § kontrollera
1. att anbudet, i tillämpliga fall, uppfYller de minimikrav som den
upphandlande myndigheten eller enheten har fastställt,
2. att anbudet uppfYller de villkor for deltagande som den
upphandlande
myndigheten
eller
enheten
har
fastställt
koncessionsdokumenten, och
3. att anbudsgivaren inte ska uteslutas med stöd av b~stämmelserna i
11 kap.

2 § En upphandlande myndighet eller enhet som avser tilldela en
koncession för sociala tjänster och andra särskilda tjänster som anges i
bilaga 3 ska informera om detta i enlighet med bestämmelserna i 15 kap.
Upphandling utan föregående annonsering

8 § Koncessioner ska tilldelas enligt de kriterier som den upphandlande
myndigheten eller enheten har fastställt och i enlighet med vad som
anges i bestämmelserna 13 kap.

7 kap. Tekniska krav och funktionskrav
1 § Tekniska krav och funktions krav ska ingå i något av
koncessionsdokumenten. De ska ange de egenskaper som krävs hos de
berörda byggentreprenaderna eller tjänsterna.
Egenskaperna får också avse den specifika processen eller metoden för
att producera eller tillhandahålla byggentreprenaderna eller tjänsterna
tmder förutsättning att de är kopplade till foremålet fOr kontraktet och
står i proportion till dess värde och mål. Egenskaperna kan omfatta
miljökrav.

4 § Förutsatt att de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats
väsentligt och att en rapport lämnas till Europeiska kommissionen om
den så begär, får en upphandlande myndighet eller enhet tilldela en
koncession utan annonsering av koncessionsmeddelandet enligt l § om
det vid ett tidigare förfarande med annonsering inte lämnats några
anbudsansökningar eller anbud eller inte några lämpliga
anbudsansökningar eller lämpliga anbud.

2 § De tekniska kraven och funktionskraven rar inte innehålla uppgifter
om tillverkning, ursprung, eller särskilt framställningsförfarande som
karakteriserar de varor eller tjänster som tillhandahålls aven specifik
leverantör och inte heller hänvisningar till varumärke, patent, typ eller
tillverkning, om detta leder till att vissa företag gynnas eller missgynnas.
Sådana hänvisningar som avses i första stycket får dock förekomma
om dl!! annars inte är möjligt att beskriva foremålet for kontraktet
tillräckligt preciserat och begripligt. En sådan hänvisning ska taljas av
orden "eller Iikvärdigt".

Efterannons om resultatet aven upphandling
5 § En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat en
koncession ska skicka en efterannons om upphandlingsresultatet senast
48 dagar efter det att koncessionen tilldelats.
Aunons om förhandsinsyn
6 § En upphandlande myndighet eller enhet som avser tilldela en
koncession utan föregående annonsering enligt 3 § får skicka en annons
om sin avsikt till Europeiska kommissionen (forhandsinsyn).

3 § Om en upphandlande myndighet eller enhet väljcr att hänvisa till
tekniska krav eller funl-tionskrav får den inte förkasta ett anbud enbart på
grund av att tjänsterna eller byggentreprenaderna inte överensstämmer
med dessa krav, om anbudsgivaren i sitt anbud med lämpliga medel kan
visa att de föreslagna lösningarna på ett likvärdigt sätt uppfYller kraven.

Kompletterande föreskrifter
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7 § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsfonnen meddela
föreskrifter om utformning och offentliggörande avannonser.
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3 § Den upphandlande myndigheten eller enheten tär upphandla en
koncession utan iliregående annonsering enligt I § om det som ska
upphandlas kan tillhandahållas endast aven viss leverantör på grund av
att
1. syftct med koncessionen är att skapa eller få ett unikt konstverk eller
konstnärligt framförande,
2. det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens,
3. det finns en ensamrätt, eller
4. det sker för att skydda immateriella rättigheter och andra ensamrätter
än de som avses i l kap. 14 §.
Undantagen i forsta stycket 2-4 gäller endast om det inte finns något
rimligt alternativ eller substitut och avsaknaden av konkurrens inte beror
på en konstlad avgränsning av forutsättningama för upphandlingen.

9 kap. Tidsfrister för att komma in med ansökningar och
anbud

Bilaga 2

Bilaga 2

Bestämmande av tidsfristens längd

1 § När tidsfrister för att komma in med ansökningar och anbud
bestäms av den upphandlande myndigheten eller enheten ska särskild
hänsyn tas till hur komplicerad koncessionen är och hur lång tid som
leverantörer kan antas behöva får att utarbeta anbuden. Dock ska
tidsfristerna i detta kapitel iakttas.

Om den upphandlande myndigheten eller enhctcn inte kan ge
elektronisk tillgång till något koncessionsdokument enligt första stycket,
ska myndigheten eller enheten i koncessionsmeddelandet eller inbjudan
att lämna anbud upplysa om hur tillgång kan ges till dokumentet på annat
sätt. En sådan upplysning ska innehålla uppgift om tidsfristen får att
begära tillgång till dokumentet.
Tillhandahållande av kompletterande handlingar och upplysningar

7 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska till alla sökande
eller anbudsgivare som deltar i upphandlingsfårfarandet lämna ut
kompletterande handlingar och kompletterande upplysningar om
koncessionsdokumenten senast sex dagar fOre angiven sista dag fOr att
komma in med anbud, förutsatt att sådana upplysningar har begärts i god
tid.

2 § Tidsfristen får att komma in med ansökningar och anbud ska vara
minst 30 dagar från den dag koncessionsmeddelandet skickades för
publicering.
Om fårfarandet sker i successiva steg ska tidsfristen för att komma in
med anbud vara minst 22 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud
skickades.
Första och andra styckena gäller inte om något annat följer av 3-5 §§.

10 kap. Kommunikation, information till leverantörer. och
dokumentation

Förkortad tidsfrist vid elektroniska anbud

Kommunikation med hjälp av elektroniska medel

3 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten tillåter att
anbuden skickas in elektroniskt rar tidsfristen för att komma in med
anbud förkortas med fem dagar.

KommullikatiOIl mellall ell upphandlallde myndighet eller ellhet och
leveralltörer
1 § En upphandlande myndighet eller enhet ska se till att elektroniska
medel används så långt det är möjligt vid kommunikation under en
upphandling enligt denna lag.

Förlängning av tidsfrister för att komma in med anbnd

2 § Användningen av elektroniska medel vid kommunikation ska vara
icke-diskriminerande och inte begränsa leverantörernas tillträde till en
upphandling.
De elektroniska medlen ska vara allmänt tillgängliga och möjliga att
använda tillsammans med sådan maskin- och programvara som används i
allmänhet.

5 § Tidsfristen får att komma in mcd anbud ska fårIängas om den
upphandlande myndigheten eller enheten intc med elek1:roniska medel
ger fri,
direkt,
fullständig
och kostnadsfri tillgång tiII
koncessionsdokumenten från den dag koncessionsmeddelandet skickas
fOr publicering eller inbjudan att lämna anbud skickas tiII
anbudssökandena.

Leveralltörers kommunikatioll med enupphalldlande myndighet eller
enhet
3 § En upphandlande myndighet eller enhet ska anvisa elektroniska
medel som leverantörer ska använda när de kommunicerar med
myndigheten eller enheten. Leverantörerna ska vid kommunikationen
använda de elektroniska medel som myndigheten har anvisat.
De anvisade elektroniska medlen enligt fOrsta stycket ska uppfYlla
kraven enligt 2 §, om inte annat fOljer av 7 §.
Bestämmelser om undantag från fOrsta stycket finns i 4-6 §§.

Elektronisk tillgång till koncessionsdokumenten vid annonsering
6 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska vid annonsering
av koncessionsmeddelandet med elektroniska medel ge fri, direkt,
fullständig och kostnadsfri tillgång till koncessionsdokumenten från den
dag då koncessionsmeddelandet skickas fOr publicering. Den
internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i
koncessionsmeddelandet.
Om koncessionsmeddelandet inte innehåller någon inbjudan att lämna
anbud ska sådan tillgång till koncessionsdokumenten som avses i första
stycket i stället ges från den dag inbjudan att lämna anbud skickas får
publicering.

4 § En upphandlande myndighet eller enhet är inte skyldig att anvisa
elektroniska medel får kommunikation enligt 3 § om
l. en användning av sådana medel på grund aven upphandlings
specialiserade beskaffenhet kräver särskilda utrustningar eller filfonnat
som inte är allmänt tillgängliga eller som inte stöds av allmänt
tillgängliga applikationer,
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4 § Tidsfristen för att komma in med ansökningar eller anbud ska
förlängas så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den
information som behövs fOr att utarbeta en ansökning eller ett anbud, om
ansökningar eller anbud inte kan lämnas annat än efter ett besök på plats.

Bilaga 2

2. de filformat som är lämpliga för beskrivningen av ett anbud inte kan Bilaga 2
användas med någon annan applikation än en som
a) inte är öppen eller allmänt tillgänglig, eller
b) omfattas aven licensordning och inte kan göras tillgänglig genom
nedladdning eller direktanslutning for myndigheten eller enheten,
3. en användning av sådana medel kräver specialiserad
kontorsutrustning som inte är allmänt tillgänglig for myndigheten eller
enheten, eller
4. det enligt koncessionsdokumenten krävs att leverantörerna lämnar in
fYsiska modeller till myndigheten eller enheten.
Om myndigheten eller enheten inte anvisar något elektroniskt medel
fOr kommunikation i en upphandling for delar av eller hela
kommlmikationen enligt första stycket, ska motsvarande delar av eller
hela kommunikationen genomforas med andra medel än elektroniska.
5 § En upphandlande myndighet eller enhet får göra undantag från 3 §
och anvisa andra medel än elektroniska för kommunikation på grund av
informationssäkerhetsbrister hos myndigheten eller enheten, eller om
kommlmikationen rör uppgifter av särskilt känslig natur.
Undantag enligt första stycket tar göras endast i den utsträckning det är
nödvändigt for att uppnå tillräckligt skydd mot att uppgifterna röjs
obehörigen och detta inte kan uppnås genom användning av elektroniska
medel som
l. är allmänt tillgängliga för leverantörer eller
2. kan göras tillgängliga for leverantörer gcnom alternativa medel for
kommunikation enligt 7 §.

Uppgifter från leverantörer ska bevaras slikert
10 § Uppgifter som har lämnats vid kommunikation under en
upphandling ska bevaras säkert.

Tidpunkten när del får tas av innehållet l anbudsansökningarna eller
anbuden
11 § En upphandlande myndighet eller enhet rar inte ta del av
innehållet i anbudsansökningarna och anbuden forrän tidsfristen for att
komma in med anbudsansökan respektive anbud har gått ut.

12 § En upphandlande myndighet eller enhet ska snarast möjligt
skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut
som har fattats om att tilldela en koncession. Underrättelsen ska innehålla
namnet på den utvalda anbudsgivaren, skälen for beslutet och uppgift om
den period under vilken avtal enligt 16 kap. l § inte får ingås
(avtalsspärr).
En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till
anbudssökandena och anbudsgivarna även när en upphandlande
myndighet eller enhet beslutar att avbryta en upphandling efter det att
koncessionsmeddelandet armonserats sarnt vid beslut att göra om
upphandlingen. r underrättelsen ska skälen för beslutet anges.

7 § En upphandlande myndighet eller enhet tar vid behov anvisa ett
elektroniskt medel trots att det kräver användning av sådan utrustning att
medlet inte är att anse som allmänt tillgängligt. Om myndigheten eller
enheten anvisar ett sådant medel, ska den erbjuda lämpliga alternativa
elektroniska medel for kommunikation.

Information om användning av elektronislro medel
8 § En upphandlande myndighet eller enhet ska se till att information

13 § En upphandlande myndighet eller enhet ska till den
anbudssökande eller anbudsgivare vars ansökan respektive anbud har
förkastats lämna upplysningar om skälen för beslutet.

om de specifIkationer som är nödvändiga för elektronisk inlämning av
anbudsansökningar och anbud, inbegripet kryptering och tidsstämpling,
ska fInnas tillgänglig for alla berörda parter.

Upplysningar på begäran aven leverantör

Krav på den utrustning som används vid elektronisk över}Oring och
mottagning
9 § En upphandlande myndighet eller enhet rar kräva att en

14 § En upphandlande myndighet ellcr enhet ska på begäran aven
anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud lämna upplysningar
om egenskaperna hos och de relativa fordelarna med det valda anbudet.
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Information till leverantörer
Underrättelse om beslut

6 § Utan hinder av skyldigheten att anvisa elektroniska medel får
myndigheten eller enheten kommunicera muntligt, om det är lämpligt
och kommunikationen inte avser de väsentliga delarna av upphandlingen
samt myndigheten eller enheten dokumenterar uppgifterna från den
muntliga kommunikationen, om de har betydelse för handläggningen av
upphandlingen.

anbudsansökan eller ett anbud ska vara forsedd med en avancerad

elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade
elektroniska signaturer, om det behövs.
Myndigheten eller enheten ska ha sådan utrustning att den på ett säkert
sätt elektroniskt kan ta emot och fastställa tid och dag för mottagande av
anbudsansökningar och anbud. Utrustningen ska vara forsedd med
sådana säkerhetsanordningar att vissa uppgifter går att få fram, att bara
behöriga personer ska få tillgång till uppgifterna och att det ska gå att
spåra om någon obehörig har tagit del av uppgifterna.
De åtgärder som en myndighet eller enhet vidtar i olika faser av
kommunikationen för att tillse att hanteringen blir tillräckligt säker, ska
stå i proportion till de risker som har identifIerats i respektive fas.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om säkerhetsanordningar i fråga om mottagandet av
anbudsansökningar och anbud.

Upplysningar ska lämnas snarast möjligt och senast inom 15 dagar från
det att en skriftlig begäran kom in.

Bilaga 2

Bilaga 2

AnbudsgivlIre är bunden liV sitt Ilnbud
15 § En
upphandlande
myndighet
eller
enhet
ska
i
koncessionsmeddelandet, ange den tid som en anbudsgivare ska vara
bunden av sitt anbud.
En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har
fått en underrättelse enligt 12 § fOrsta stycket eller upplysningar enligt 13
eller 14 §.
Dokumentation av förfarIInden
16 § En upphandlande myndighet eller enhet ska dokumentera
genomfOrandet aven upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig
fOr att motivera myndighetens eller enhetens beslut under
upphandlingens samtliga skeden.

4. penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt defmitionen i
artikel l i Enropaparlamentets och rådets direktiv 200S/60lEG av den
26 oktober 200S om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet
används för penningtvätt och fmansiering av terrorism,
S. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksarnhet
såsom de definieras i artikel l respektive 3 i rådets rambeslut
2002/475/RlF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism eller
anstiftan, medhjälp och försök att begå brott i den mening som avses i
artikel 4 i nämnda rambeslut, eller
6. människohandel enligt definitionen i artikel 2 i Enropaparlamentets
och rådets direktiv 2011136IEU av den 5 april 2011 om förebyggande
och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om
ersättande av rådets rarnbeslut 2002/629/RlF.
Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en
person som ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller
kontrollorgan har dömts för brottet. Detsamma gäller om personen är
behörig att fOreträda, fatta beslut om eller kontrolleraleverantören.

Obetalda skatter och socialforsäkringsavgifter
BevlIrlInde av handlInglIr
17 § När en upphandling har avslutats ska en upphandlande myndighet
eller enhet som inte omfattas av arkiviagen (1990:782) på betryggande
sätt fOrvara anbudsansökningar och anbud med tillhörande beskrivningar,
modeller och ritningar samt anbudsfOrteckningar, sammanställningar och
liknande dokument.
Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet
tilldelades.

11 kap. Uteslutning av leverantörer
Omständigheter som ska medfora uteslutning liV leverantörer

Brott

Omständigheter som får medföra uteslutning av leverautörer

l § En upphandlande myndighet eller en sådan upphandlande enhet som
avses i l kap. 17 § första stycket l ska utesluta en leverantör från att
delta i en upphandling, om myndigheten eller enheten får kännedom om
att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som
innefattar
1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut
2008/841/RlF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad
brottslighet,
2. bestickning enligt defmitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj
1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om
Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som
tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens
medlemsstater är delaktiga i, korruption enligt artikel 2.1 i rådets
rambeslut 2003/568/RlF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption
inom den privata sektorn, eller korruption enligt nationella bestänunelser,
3. bedrägeri i den mening som avses i artikel l i konventionen som
utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen,
om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen,

3 § En upphandlande enhet som inte är en sådan enllet som avses i
l kap. 17 § första stycket l får på de grunder som avses i l och 2 §§
utesluta leverantören från att delta i upphandlingen.
4 § En upphandlande myndighet eller enhet får utesluta en leverantör
från att delta i en upphandling, om
l. myndigheten eller enheten på något lämpligt sätt kan påvisa att
leverantören har åsidosatt tillämpliga skyldigheter som avses i 4 kap. 4 §,
2. leverantören är i konkurs eller är fOrernåi för insolvens- eller
likvidationsförfaraoden, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått
ackordsuppgörelse med borgenärer, har avbrutit sin näringsverksarnhet
eller befinner sig i en motsvarande situation till följd av ett liknande
förfarande enligt nationella lagar och andra författningar,
3. myndigheten eller enheten på lämpligt sätt kao visa att leverantören
gjort sig skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att
leverantörens redbarhet kan ifrågasättas,
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2 § En upphandlande myndighet eller en sådan upphandlande enhet
som avses i l kap. 17 § första stycket l ska utesluta en leverantör från att
delta i en upphandling, om myndigheten eller enheten får kännedom om
att leverantören inte har fullgjort sina åligganden avseende skatter eller
socialförsäkringsavgifter i det egna landet eller i det land där
upphandlingen sker och detta har fastställts genom ett lagakraftvunnet
och bindande domstolsavgörande eller myndighetsbeslut.
En upphandlaode myndighet eller en sådan upphandlande enhet som
avses i 1 kap. 17 § fOrsta stycket 1 får utesluta en leverantör från att delta
i en upphandling, om myndigheten på ett annat lämpligt sätt kan visa att
de skyldigheter som avses i första stycket inte har fullgjorts.

Bilaga 2

4. myndigheten eller enheten har tillräckligt sannolika indikationer på Bilaga 2
att leverantören har ingått överenskommelser med andra leverantörer
som syftar till att snedvrida konkurrensen,
5. leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet
av något materiellt krav enligt en tidigare koncession, ett tidigare
kontrakt med en upphandlande myndighet eller upphandlande enhet som
definieras i denna lag eller lagen (0000:000) om upphandling inom
försörjningssektorerna, och detta har medfört att det tidigare kontraktet
sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder,
6. myndigheten eller enheten inte kan undvika en snedvridning av
konkurrensen eller inte kan garantera en likabehandling av
leverantörerna på grund av att det föreligger jäv och detta inte kan
av~älpas genom andra mindre ingripande åtgärder än uteslutning av
leverantören,
7. leverantören i allvarlig omfattning har lämnat oriktiga uppgifter
beträCfande den information som kan begäras för kontroll av att det inte
fllUlS grund för att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen
enligt 1-8 §§ eller av att leverantören uppfyller uppställda krav för val av
leverantörer, har undanbållit sådan information eller inte har kunnat
lämna de kompletterande dokument som krävs, och
8. leverantören otillbörligt har försökt att påverka den upphandlande
myndighetens eller enhetens beslutsprocess, tillägna sig sekretessbelagda
uppgiller som kan ge leverantören otillbörliga fördelar i upph!mdlingen
eller av oaktsamhet har lämnat vilseledande uppgifter som kan ha en
väsentlig inverkan på de beslut som fattas under upphandlingen i fråga
om uteslutning av leverantörer, val av leverantörer som kan tilldelas
kontrakt och tilldehling av kontrakt.
Första stycket gäller även för uteslutning aven leverantör, vid
upphandling av koncessioner på försvars- och säkerhetsområdet om
leverantören på grundval av någon form av bevis, inbegripet skyddade
datakällor, har befunnits sakna den tillförlitlighet som krävs för att
utesluta risker för rikets säkerhet. Myndigheten eller enheten får grunda
sitt beslut på någon form av bevis som även kan bestå av skyddade
uppgiftskällor. Uttrycket försvars- och säkerhetsområdet ska ha sanuna
betydelse som i lagen (2011 :1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdel.

1. ersatt eller åtagit sig att ersätta eventuella skador som har orsakats av
brottet eller det allvarliga felet,
2. klargjort förhållanden och omständigheter på ett uttömmande sätt
och aktivt samarbetar med de utredande myndigheterna eller enheterna,
och
3. vidtagit lämpliga konkreta tekniska, organisatoriska och
personalmässiga åtgärder för att förhindra ytterligare brott eller allvarliga
fel.
När en upphandlande myndighet eller enhet bedömer om leverantörens
åtgärder enligt första stycket är tillräckliga, ska myndigheten eller
enheten beakta allvarlighetsgraden och de särskilda omständigheterna
kring brottet eller det allvarliga felet.
En leverantör ska inte uteslutas enligt 3 §, när denne har fullgjort sina
åligganden avseende skatter och socialförsäkringsavgifter inklusive
eventuell ränta eller sanktionsavgift eller ingått en bindande
överenskommelse om betahJing eller motsvarande.

7 § En upphandlande myndighet eller enhet får underlåta att följa en
skyldighet att utesluta en leverantör, om det finns tvingande hänsyn till
allmänintresset.
Beslut om uteslutning

12 kap. Val av leverantörer
1 § Innan kontrakt tilldelas enligt 13 kap. ska den upphandlande
myndigheten eller enheten kontrollera att villkoren för deltagande enligt
2 § är uppfyllda. Kontrollen ska göras med utgångspunkt i
anbudssökandenas och anbudsgivarnas egen försäkran eller referenser
som lämnats in som bevis enligt kraven ikoncessionsmeddelandet.

Utredning
5 § En upphandlande myndighet eller enhet ska innan den beslutar att
utesluta en leverantör på de grunder som anges i 1-4 §§, ge leverantören
tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över de omständigheter som
myndigheten menar utgör skäl för uteslutning.
Om leverantören anser att skäl inte fllUlS för uteslutning, ska det anges
i yttrandet. Leverantören bör även tillsammans med yttrandet ge in sådan
utredning i övrigt som visar att denne är tillf6rlitlig.

2 § En upphandlande myndighet eller enhet får för urvalet av de
leverantörer som ska kunna tilldelas en koncession endast tillämpa
kriterier som avser yrkesmässig och teknisk kapacitet samt ekonomisk
och finansiell ställning.
3 § De villkor för deltagande som myndigheten eller enheten väljer att
tillämpa ska ha samband med och stå i proportion till behovet att se till
att leverantören har förmåga att utföra koncessionen med hänsyn till
föremålet för denna och syftet att säkerställa verklig konkurrens.

Undantag från uteslutning i vissa faU
6 § En leverantör ska inte uteslutas enligt l eller 3 §, om leverantören
visar att denne har
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8 § En upphandlande myndighet eller enhet kan när som helst under en
upphandling utesluta en leverantör från att delta i upphandlingen enligt
1-7 §§, om grund för uteslutning enligt dessa paragrafer visar sig
föreligga med hänsyn till leverantörens handlande eller underlåtenhet att
handla antingen före eller under upphandlingen.
En upphandlande myndighet eller enhet ska snarast underrätta en
leverantör skriftligen om beslutet och dess skäl.

Leverantörers utnyttjande av andra företags kapacitet

Bilaga 2

Bilaga 2

Prioritetsordning av tilldelningskriterier
4 § De upphandlande myndigheterna och enheterna ska ange
tilldelningskriterierna i fallande prioritetsordning.
Om det i ett anbud fOreslas en i11l1ovativ lösning med funkrionella
prestanda på en SY11l1erligen hög nivå, som den upphandlande
myndigheten eller enheten inte hade kunnat förutse får myndigheten eller
enheten ändra prioritetsordningen om det finns särskilda skäl för detta.
En sådan ändring ska medfOra aU de nya möjligheter som den innovativa
lösningen fOreslår kan beaktas.
Ändringen av prioritetsordningen får inte göras på ett sätt som leder till
diskriminering.

4 § En leverantör får vid behov och fOr fullgörandet aven specifIk
koncession utnyttja andra f6retags kapacitet fOr att uppfylla tillämpliga
krav för val av leverantörer som avser yrkesmässig och teknisk kapacitet
samt ekonomisk och finansiell ställning enligt 2 §.
Andra fOretags kapacitet får utnyttjas enligt fOrsta stycket oavsett den
rättsliga arten av f6rbindelserna mellan leverantören och företagen.
Förbindelserna ska dock visa att leverantören kommer att kunna förfoga
över dc nödvändiga resurserna under fullgörandet av koncessionen.

5 § En leverantör kan till stöd fOr att denne uppfyller tillämpliga krav
enligt 2 § genom utnyttjande av andra fOretags kapacitet lämna ett

5 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten ändrar
prioritetsordningen enligt 4 § andra stycket ska myndigheten eller
enheten informera samtliga anbudsgivare om ändringen och utfårda en
ny inbjudan att lämna anbud. Vid anbudsinbjudan ska de
minimitidsfrister som anges 9 kap. 2 § andra stycket beaktas.
Om tilldelningskriterierna offentliggjorts vid a11l1onseringen av
koncessionsmeddelandet ska den upphandlande myndigheten eller
enheten armonsera ett nytt koncessionsmeddelande med den nya
prioritetsordningen. Vid armonseringen av koncessionsmeddelandet ska
de minimitidsfrister som anges 9 kap. 2 § första stycket beaktas.

dokument av vilket det framgår att företagen åtar sig att ställa
nödvändiga resurser för koncessionens fullgörande till leverantörens
fOrfogande.
6 § Myndigheten eller enheten far besluta att leverantörerna och de
fOretag vars kapacitet leverantören avser att utnyttja ska vara solidariskt
ansvariga för fullgörandet av kontraktet, om kapaciteten som ska
umyttjas avser ekonomisk och finansiell ställning enligt 2 §.

7 § Under de villkor som följer av 4-6 §§ kan också en grupp av
leverantörer enligt 4 kap. 7 § åberopa kapaciteten hos deltagarna i
gruppen eller andra företag.

14 kap. Fullgörande av koncessioner

13 kap. Tilldelning av koncessioner
Tilldelning av koncession

1 § En leverantör får för fullgörandct aven koncession som denne har
tilldelats anlita underleverantörer som ska fullgöra koncessionen i
enlighet med de skyldigheter som avses i 4 kap. 4 §.

1 § En upphandlande myndighet eller enhet ska tilldela en koncession
på grundval av de tilldelningskriterier som anges i 2 §.

Uppgifter om hur leverantören planerar att koncessionen skafollgöras

2 § Tilldelningskriteriema
1. ska vara förenliga med de principer som anges i 4 kap. 1 §,
2. ska säkerställa att anbuden bedöms i konkurrens med varandra i
syfte att fastställa allmänna ekonomiska f6rdelar för den upphandlande
myndigheten eller enheten,
3. ska ha koppling till koncessionsföremålet, och
4. f'dr inte ha en sådan utformning att myndigheten eller enheten får en
obegränsad valfrihet vid utvärderingen av anbuden.
Tilldelningskriterierna ska också innehålla krav som gör det möjligt för
myndigheten eller enheten att med stöd av 3 § kontrollera de uppgiftcr
som lämnas.
De får innefatta miljökriterier, sociala kriterier eller kriterier avseende
i11l1ovation.

2 § En upphandlande myndighet eller enhet får begära att leverantörer
ska lämna in uppgifter om hur stor del av koncessionen som leverantören
kan komma att fullgöra genom att anlita underleverantörer enligt l §, och
de underleverantörer som leverantören avser att anlita för att fullgöra
koncessionen i den delen.
Offentliggörande
3 § Myndigheten eller enheten ska i något av koncessionsdokumenten
ange de uppgifter leverantörerna ska lämna in till myndigheten eller
enheten enligt 2 §.
Uppgifter som ska lämnas innan follgörandet aven koncession påhÖljas
4 § En upphandlande myndighet eller enhet ska ställa krav på att
koncessionshavaren ska lämna in sådana uppgifter som avses i 5 § innan
fullgörandet av koncessionen påbörjas, om koncessionen avser

3 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska kontrollera om
anbuden uppfyller tiJldelningskriterierna.
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När en leverantör anlitar underleverantörer för att fullgöra en
koncession

Bilaga 2

1. flirdigställande aven byggentreprenad eller
Bilaga 2
2. en tjänst som ska tillhandahållas vid en anläggning under direkt
tillsyn av myndigheten eller enheten.

5 § Myndigheten eller enheten ska enligt 4 § ställa krav på att
koncessionshavaren anger nanm på och kontaktuppgifter för sådana
underleverantörer som anlitas enligt I §. Samma uppgiller ska lämnas för
legala ställföreträdare för dessa underleverantörer.
Myndigheten eller enheten ska också ställa krav på att
koncessionshavaren ska underrätta myndigheten eller enheten om vaIje
ändring av sådana uppgifter som avses i första stycket som görs under
koncessionens löptid.
Bestämmelserna i forsta och andra styckena gäller iote om
underleverantören är en varuleverantör.

3. ett byte av leverantör skulle medföra betydande olägenheter eller
betydligt större omkostnader för den upphandlande myndigheten eller
enheten.
Om upphandlingen genomförs aven upphandlande myndighet och
koncessionen avser annan verksamhet än sådan verksamhet som avses i
bilaga 2 är en ändring genom en sådan kompletterande beställning som
avses i tredje stycket tillåten endast om den inte innebär att värdet ökar
med mer än 50 procent av värdet på den ursprungliga koncessionen. Om
flera ändringar genomförs successivt, ska begränsningen i fråga om
ökaiogen av värdet tillämpas på varje enskild ändriog.

10 § En ändriog är tillåten om behovet av den har uppstått till följd av
omständigheter som den upphandlande myndigheten eller enheten inte
har kunnat förutse och om den inte medför att koncessionens
övergripande karaktär ändras.
Om upphandlingen genomförs av en upphandlande myndighet för
bedrivande av annan verksamhet än sådan verksamhet som avses i bilaga
2 är en ändring är tillåten under de förutsättningar som anges i första
stycket och om den inte innebär att värdet ökar med mer än 50 procent av
värdet på den ursprungliga koncessionen. Om flera ändriogar genomförs
successivt, ska begränsningen i fråga om ökningen av värdet tillämpas på
vaIj e enskild ändriog.

Ändringar av kontrakt under löptiden
lndring av kontrakt utan att en ny upphandling genomfors
6 § En koncession får ändras under dess löptid utan att den
upphandlande myndigheten eller enheten genOlnf<lr en ny upphandling,
endast om ändriogama är sådana som avses i 7-12 §§.
Mindre ändringar av Iwntraktsvärdet

lndringar i särskilda/all
8 § En ändriog är tillåten om den görs enligt en sådan ändriogsklausul
som avscs i andra stycket och den inte medför att koncessionens
övergripande karaktär ändras.
En ändringsklausul ska klart, exakt och entydigt beskriva Wlder vilka
förutsättniogar den kan tillämpas. Den ska också ange omfattningen och
artcn av ändriogama som kan komma att göras.

ÖVriga ändringar som inte är att anse som väsentliga
12 § En ändriog som inte omfattas av bestämmelserna i 7-11 §§ ska
ändå anses vara en tillåten ändring om den inte är väsentlig enligt andra
stycket.
En ändring ska anses vara väsentlig om
l. den inför nya villkor i koncessionen som om de hade ingått i den
urspfWlgliga upphandlingen hade medfört att andra anbudssökande bjöds
in att delta, att andra anbud blev aktuella att utvärdera eller att ytterligare
leverantörer deltog i upphandlingen än de som bjöds in, utvärderades,
deltog i den ursprungliga upphandlingen,

9 § En ändriog genom en sådan kompletterande beställning som avses i
andra stycket är tillåten oberoende av beställningens värde.
En beställning får göras som en kompletterande bestäilniog av tjänster
eller byggentreprenader som inte ingick i den ursprungliga
upphandlingen från koncessionshavaren, om
1. beställningen har blivit nödvändig att göra,
2. ett byte av koncessionshavare inte kan göras av ekonomiska eller
tekniska skäl, och
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11 § Byte av den koncessionshavare som ursprungligen har tilldelats
koncessionen till en annan leverantör är en tillåten ändring om
1. det inte fmns skäl att utesluta den nya leverantören med stöd av 11
kap. och denne uppfyller tillämpliga krav för val av leverantörer i den
urspfWlgliga upphandliogen enligt 12 kap. 2 och 3 §§,
2. den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga
koncessionshavarens ställe till följd av företagsomstruktureriogar, och
3. omstruktureriogarna inte medför andra väsentliga ändriogar av
kontraktet.
Om den upphandlande myndigheten eller enheten övertar den
urspfWlgliga leverantörens skyldigheter gentemot leverantörens
underleverantörer, ska det också anses vara ett byte av leverantör och en
tillåten ändriog.
När ett byte av koncessionshavare gjorts är den nya leverantören att
anse som koncessionshavare.

7 § En ändriog av koncessionens värde medför iote att upphandlingen
ska göras om i fall den är lägre än de värden som följer av andra stycket
och den iote medför att koncessionens övergripande karaktär ändras.
Värdet av ändriogen ska bedömas på grundval av det samlade
nettovärdet av flera ändringar, om ändriogarna har genomförts som
successiva ändriogar. Värdet av ändringen enligt första stycket ska vara
lägre än
1. tröskelvärdet enligt 5 kap. och
2. 10 procent av den ursprungliga koncessionens värde.

Bilaga 2

2. den innebär att koncessionens ekonomiska jämvikt ändras till Bilaga 2
förmån för den leverantör som har tilldelats koncessionen på ett sätt som
inte medgavs i den ursprungliga koncessionen,
3. den medför att koncessionens omfattning utvidgas betydligt, eller
4. den innebär att den koncessionshavare som ursprungligen har
tilldelats koncessionen byts ut mot en annan leverantör utan att
fOrutsättningarna enligt Il § är uppfyllda for ett sådant byte.

2. upphandling av koncessioner vars värde beräknas understiga det
tröskelvärde som gäller enligt bestämmelserna i 5 kap.
När ett kontrakt utgör ett blandat kontrakt eller en upphandling avser
flera verksamheter i den mening som avses i 2 kap. äger det kapitlet
motsvarande tillämpning.
Principer för upphandling av koncessioner

2 § Vid upphandlingar enligt detta kapitel ska upphandlande

Beräkning av värdeökningar

myndigheter och enheter behandla leverantörer på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt samt genomföra upphandlingarna på ett öppet sätt.
Upphandlingarna ska vidare genomföras i enlighet med principerna om
ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

13 § Vid beräkningen av värdet enligt 7 § andra stycket 2 ska det
uppdaterade värdet vara referensvärdet, om kontraktet omfattar en
indexeringsklausul.
Om koncessionen inte innehåller någon indexeringsklausul ska det
uppdaterade värdet beräknas med hänsyn till den genomsnittliga
inflationen i den medlemsstat där den upphandlande myndigheten eller
enheten fmns.

3 § En upphandling enligt detta kapitel rar inte utformas i syfte att
undanta den från delllla lags tillämpningsområde och fl\r inte heller
utformas på ett sätt som otillbörligt gynnar eller missgynnar vissa
leverantörer eller vissa varor, ~änster eller byggentreprenader.

Offentliggörande
14 § En upphandlande myndighet eller enhet ska i något av
koncessionsdokumenten i den ursprungliga upphandlingen beskriva de
ändringsklausuler som avses i 8 §.

4 § En upphandlande myndighet eller enhet bör beakta miljöhänsyn
och sociala hänsyn vid upphandling av koncessioner om upphandlingens
art motiverar detta.

15 § En upphandlande myndighet eller enhet som ändrar cn koncession
med stöd av 9 eller 10 § ska offentliggöra detta i ett meddelande i
Europeiska unionens officiella tidning.

5 § För att säkerställa att leverantörcr som har tilldelats koncessioner

Avslutande av kontrakt
16 § En upphandlande myndighet eller enhet får avsluta en koncession,
om
1. den har varit fOrernåi fOr en ändring som inte är tillåten enligt 6 §
och koncessionen därfOr ska upphandlas,
2. koncessionshavaren borde ha uteslutits enligt 11 kap. l §, eller
3. Europeiska unionens domstol i ett förfarande i enlighet med artikel
258 i fOrdraget om Europeiska unionens funktionssätt finner att Sverige
inte fullgjort sina skyldigheter enligt kraven i fördraget avseende
Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
genom att en upphandlande myndighet eller enhet har tilldelat en
koncession utan att iaktta kraven i de fördragen och Europaparlarnentets
och rådets direktiv 2014/23IEU av den 26 februari 2014 om tilldelning av
koncessioner.

Annonsering av upphandling

Förhandsmeddelande
6 § En upphandlande myndighet eller enhet som avser tilldela en
koncession enligt detta kapitel, ska informera om detta genom ett
förhandsmeddelande.

Efterannons om resultatet aven upphandling
7 § En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat en
koncession
enligt
detta
kapitel
ska
efterannonsera
om
upphandlingsresultatet enligt bestämmelserna i 8 kap. 5 §, om
koncessionens värde uppgår till minst det tröskelvärde som gäller enligt
bestämmelserna i 5 kap.
Myndigheten eller enheten tar dock vid tillämpningen av
bestämmelserna i 8 kap. 5 § kvartalsvis gruppera sådana efterannonser
som avses i första stycket och skicka dem senast 48 dagar efter utgången
av varje kvartal.

15 kap. Upphandling som inte omfattas av direktivet samt
upphandling av vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Tillämpningsområdet
l § Detta kapitel gäller i fråga om
L upphandling av koncessioner som avser sådana tjänster som anges i
bilaga 3 (sociala tjänster och andra särskilda ~änster) och

Dokumentation, underrättelse och fdrvaring av handlingar
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8 § En upphandlande myndighet eller enhet ska dokumentera
genomförandet av cn upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig
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enligt detta kapitel fullgör kontrakten i enlighet med tillämpliga miljö-,
social- och arbetsrättsliga skyldigheter, bör upphandlande myndigheter
och enheter vidta de lämpliga åtgärder som är förenliga med
bestämmelserna i detta kapitel.

fOr att motivera myndighetens
upphandlingens samtliga skeden.

eller

enhetens

beslut

Bilaga 2

under Bilaga 2

Överprövning

Allmänna bestämmelser om överprövning
4 § Efter ansökan aven leverantör som anser sig ha lidit eller kunna
komma att lida skada flIr allmän fdrvaltningsdomstol överpröva l. en
upphandling, och 2. giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en
upphandlande myndighet eller enhet och en leverantör.

9 § Vid upphandling enligt detta kapitel ska den upphandlande
myndigheten snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och
anbudsgivarna om sådana beslut som avses i 10 kap. 12 och 13 §§ och
lämna sådana upplysningar som avses i 10 kap. 12-14 §§.

Behörig domstol

10 § När en upphandling enligt detta kapitel har avslutats ska en
upphandlande myndighet eller enhet som inte Olnfåttas av arkiviagen
(1990:782) på betryggande sätt förvara anbudsansökningar och anbud
med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt
anbuds förteckningar, sammanställningar, sådana dokument som avses i
8§ och liknande dokument.
Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet
tilldelades.

5 § En ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsrätt i
vars domkrets den upphandlande myndigheten eller enheten har sin
hemvist. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Överprövning av en upphandling
6 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten har brutit mot de
grundläggande principerna i 4 kap. I § eller någon annan bestämmelse i
denna lag och detta har medfOrt att leverantören har lidit eller kan
komma att lida skada, ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om
eller att den får avslutas fdrst sedan rättelse har gjorts.
Överprövning aven upphandling får inte ske efter det att avtal har
slutits mellan den upphandlande myndigheten eller enheten och en
leverantör.

Avtalssplirr, överprövning, skadestånd och upphandlingsskadeavgift
11 § Bestämmelserna om avtalsspärr, överprövning och skadestånd i 16
kap. och om upphandlingsskadeavgift i 17 kap. gäller vidupphandlingar
enligt detta kapitel.

Avtalssplirr

Allmänna bestämmelser om avtalsspärr
1 § Om en upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att skicka en
underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 10 kap. 12 § eller 15 kap. 9 §
och underrättelsen har skickats med ett elektroniskt medel, får den
upphandlande myndigheten eller enheten inte ingå avtal (avtalsspärr)
fOrrän tio dagar har gått från det att underrättelsen skickades.
Om lmderrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt
medel till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte
ingås förrän 15 dagar har gått från utskickandet. Om en upphandlande
myndighet eller enhet i underrättelsen har angett en längre avtalsspärr än
den föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås fOrrän efter utgången
av den angivna perioden.

Förlängd avtalsspärr
8 § Om en ansökan om överprövning aven upphandling har gjorts,
fortsätter avtalsspärr enligt 1 eller 3 § att gälla under handläggningen i
fOrvaltningsrätten (förlängd avtalsspärr).
Rätten flIr besluta att någon fdrlängd avtalsspärr inte ska gälla.

Interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling
9 § I fall då avtalsspärr enligt 1, 3 eller 8 § inte gäller får r1ltten besluta
att den upphandlande myndigheten eller enheten inte får ingå avtal innan
något annat har bestämts.
Rätten rar avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada
eller olägenhet som åtgärden skulle medfdra kan bedömas vara större än
skadan flir leverantören.

Undantagfrån avtalsspärr
2 § A vtalsspårr gäller inte vid tilldelning av kontrakt efter upphandling
utan foregående annonsering med stöd av 8 kap. 3 och 4 §§.

Tiodagarsfrist
10 § När en fdrlängd avtalsspärr gäller enligt 8 §, får den upphandlande
myndigheten eller enheten inte ingå avtal fdrrän tio dagar har gått från
det att förvaltningsrätten har avgjort målet.
När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt
9 §, rar avtal inte ingås fdrrän tio dagar har gått från det att domstolen har
avgjort målet eller upphävt beslutet. När Högsta fdrvaltningsdomstolen

Avtalsspärr vid förhandsinsyn
3 § Vid förhandsinsyn enligt 8 kap. 6 § får den upphandlande
myndigheten eller enheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från
det att annonsen om fdrhandsinsyn publicerats.
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7 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten under pågående
överprövning aven upphandling ingår ett avtal i strid med l, 3, 8, 9 eller
10 §, ska rätten, på yrkande av leverantören, överpröva avtalets giltighet i
enlighet med 13-15 §§.

16 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

Bilaga 2

har fattat ett beslut enligt 9 § och beslutat att återforvisa målet till lägre Bilaga 2
instans, rar avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från beslutet om
återforvisrnng.
Rätten rar besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

Tidsfrister for ansökan om överprövning av ett avtals giltighet

17 § En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte
annat foljer av andra stycket, ha kommit in till forvaltningsrätten inom
sex månader från det att avtalet slöts.
Ansökan ska doek ha kommit in till forvaltningsr'.!tten innan 30 dagar
har gått :från det att
1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 8 kap. 5 §,
eller
2. den upphandlande myndigheten eller enheten skriftligen har
underrättat anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits
samt har lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar som avses i
10 kap. 14 §.

11 § En ansökan om överprövning aven upphandling ska ha kommit in
till förvaltningsrätten fore utgången aven sådan avtalsspärr som avses i l
eller 3 §.
12 § En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en
upphandling ska ha kommit in till forvaltningsrätten innan tio dagar har
gått fi'ån det att den upphandlande myndigheten eller enheten med ett
elektroniskt medel har skickat en underrättelse om beslutet och angett
skälen fOr detta.
Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt
medel till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, ska en
ansök;ffi om överprövning ha kommit in till forvaltningsrätten innan
15 dagar har gått från utskickandet.

18 § Vid beräkningen av längden aven avtalsspärr samt av
tiodagarsfrister enligt 10 § och tidsfrister för ansökan om överprövning
ska 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid tillämpas.

ÖVerprövning av ett avtals giltighet

Förbud mot överklagande

13 § Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en
upphandlande myndigheten eller enhet och en leverantör är ogiltigt, om
avtalet har slutits utan föregående annonsering enligt 8 kap. l § eller
15 kap. 6 §.
Ett avtal ska också forklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med
bestämmelserna om avtalsspälT i 1, 3 eller 8 §, elt interimistiskt beslut
enligt 9 § eller tiodagarsfristen i 10 § eller om avtalet har slutits före en
underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 10 kap. 12 § forsta stycket eller
15 kap. 9 §. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att de
grundläggande principerna i 4 kap. I § eller någon annan bestämmelse i
denna lag har överträtts och detta har medfört att leverantören har lidit
eller kan komma att lida skada.

19 § Ett beslut som denna lag är tillämplig på
stöd av 10 kap. kommunallagen (1991 :900).

Beräkning av vissa tider

rar inte överklagas med

Skadestånd

14 § Om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska rätten
besluta att avtalet får bestå trots att forutsättningarna för ogiltighet enligt
13 § är uppfYllda.

21 § Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år
från den tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande
myndigheten eller enheten och en leverantör eller har forklarats ogiltigt
enligt 13 § genom ett avgörande som har vunnit laga kraft. Väcks inte
talan i tid, är rätten till skadestånd forlorad.

15 § Bestännnelserna om ogiltighet i 13 § ska inte tillämpas om en
upphandlande myndighet eller enhet genom forhandsinsyn enligt 8 kap. 6
§ har meddelat sin avsikt att upphandla och har iakttagit avtalsspärren vid
forhandsinsyn enligt 3 §.

17 kap. Upphandlingsskadeavgift

Interimistiskt beslut vid överprövning av elt avtals giltighet

AlImlinna bestlimmelser om upphandllngsskadeavglft

16 § Rätten rar besluta att ett avtal inte rar fullgöras till dess något
annat har bestämts.
Rätten rar avstå från att fatta beslut enligt forsta stycket, om den skada
eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än
skadan för leverantören.

1 § Allmän forvaltningsdomstol rar besluta att en upphandlande
myndighet
eller
enhet
ska
betala
en
särskild
avgift
(upphandlingsskadeavgift) om
1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft
fastställt att ett avtal rar bestå, trots att det har slutits i strid med
bestämmelserna om avtalsspärr i 16 kap. 1,3 eller 8 §,
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20 § En upphandlande myndighet eller enhet som inte har fOljt
bestämmelserna i denna lag ska ersätta därigenom uppkommen skada för
en leverantör.
Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en anbudssökande eller
anbudsgivare som har deltagit i en upphandling och som har haft
kostnader för att förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om
åsidosättandet av bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans
eller hennes möjligheter att tilldelas kontraktet.

Bilaga 2

2. allmän rorvallningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft Bilaga 2
fastställt att ett avtal rar bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse
enligt 16 kap. 14 §, eller
3. myndigheten enheten har slutit avtal med en leverantör utan
f6regåcnde annonsering enligt 8 kap. l § eller 15 kap. 6 §.
2 § Tillsynsmyndigheten ska hos allmän fOrvaltningsdomstol ansöka
om att en upphandlande myndighet eller enhet ska betala
upphandlingsskadeavgift i de fall som anges i l § l och 2.
Tillsynsmyndigheten rar hos allmän f6rvaltningsdomstol ansöka om att
en
upphandlande
myndighet
eller
enhet
ska
betala
upphandlingsskadeavgift i de fall som avses i 1 § 3.

10 § En beslutad upphandlingsskadeavgift faller bort, om avgörandet
beträffande avgiften inte har kunnat verkställas inom fem år från det att
avgörandet har vunnit laga kraft.

18 kap. Tillsyn

Behörig domstol

Allmänna bestämmelser om tillsyn

3 § En ansökan om att en upphandlande myndighet eller enhet ska
betala upphandlingsskadeavgift ska göras hos den forvaltningsrätt i vars
domkrets den upphandlande myndigheten eller enheten har sin hemvist.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1 § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
f6reskrifter 0111 vilken myndighet som ska utöva tillsyn över
upphandlingen enligt denna lag.
2 § Vid sin tillsyn får myndigheten inhämta alla nödvändiga
upplysningar for sin tillsynsverksaniliet från upphandlande myndigheter
eller enheter eller den som kan antas vara en upphandlande myndighet
eller enhet. Upplysningarna ska i forsta hand inhämtas genom skriftligt
forfarande. Om det på grund av materialets omrang, brådska eller något
annat tOrhållande är lämpligare, får upplysningarna inhämtas genom
besök hos den upphandlande myndigheten eller enheten.

Avgiftens storlek
4 § Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kronor och
högst 10 000 000 kronor. Avgiften rar inte överstiga tio procent av
koncessionens värde.
Beräknlllgen av koncessionens värde ska ske enligt 5 kap. 2-5 §.

3 § En upphandlande myndighet eller enhet oeh den som kan antas vara
en upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att tillliandal1ålla de
upplysningar som tillsynsmyndigheten begär for sin tillsyn.

Tidsfrister för ansökan om avgift

Föreläggande

6 § En ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt 1 § l eller 2 ska ha
kommit in till forvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då
det avgörande som ansökan grundas på har vunnit laga kraft.

4 § Om det behövs for att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva sin
tillsyn enligt denna lag, får myndigheten forelägga en upphandlande
myndighet eller enhet eller den som kan antas vara en upphandlande
myndighet eller enhet att lämna uppgift, att visa upp en handling eller att
länma över en kopia av handlingen.
Ett foreläggande enligt fOrsla stycket rar överklagas hos alh11än
fOrvaltningsdomstol.
När
ett
tOreläggande
överklagas,
är
tillsynsmyndigheten motpart hos allmän fOrvaltningsdornstol.

8§

Behörig domstol
5 § Tillsynsmyndighetens fOreläggande enligt 4 § får överklagas hos
den forvaltningsrätt i vars domkrets den som foreläggandet riktar sig till
har sin hemvist.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

lIpphandlingsskadeavgiften tillfaller staten.
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5 § Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska
särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.
r ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften rar efterges, om det
finns synnerliga skäl.

7 § När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på l § 3 och
en eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets
giltighet inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, får ansökan inte
göras forrän fristen har löpt ut och samtliga beslut med anledning av
överprövningen har vunnit laga kraft. Ansökan ska ha kommit in till
fOrvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då samtliga beslut
med anledning av överprövningen har vunnit laga kraft.
När .ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets giltighet
inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, ska ansökan ha kommit in
till tOrvaltningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts. Betahling av
avgift l11.m.

~

9 § Upphandlingsskadeavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom
30 dagar från det att avgörandet beträffande avgiften har vunnit laga kraft
eller inom den längre tid som anges i avgörandet.
Om avgiften inte betalas i tid, ska tillsynsmyndigheten länma den
obetalda avgiften till indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i
lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Uppgiftsskyldighet för den upphandlande myndigheten och enheten

Bilaga 2

6 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska till den
myndighet som regeringen bestämmer lämna uppgift om värdet av de
koncessioner som myndigheten eller enheten har tilldelat enligt denna lag
under ett år.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela nännare föreskrifter om
uppgiftsskyldigheten enligt första stycket.

l. Denna lag träder i kraft den I april 2016.
2. Lagen gäller inte för upphandlingar av koncessioner som
påbörjats före ikraftträdandet.
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Slutbetänkande av Genomfämndeutredningen

I delbetänkandet, SOU 2014:51, redovisade Genomförandeutredningen författningsförslag som syftade till att genomföra
delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av
den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande
av direktiv 2004/18/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter
som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG. I
departementspromemorian Nya regler om upphandling, Ds
2014:25, föreslås en ny lag om offentlig upphandling och en ny lag
om upphandling inom försörjnings sektorerna. I promemorian har
Genomförandeutredningens författningsförslag införts i dessa nya
lagar, som alltså utgör en sammanhållen version av det
utredningsarbete som genomförts inom Regeringskansliet och av
Genomförandeutredningen.
I utredningens uppdrag ingick även att överväga en lag om
upphandling av koncessioner i enlighet med Europaparlamentets
och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om
tilldelning av koncessioner, vilket direktiv innehåller regler om
tilldelning av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner. I nu
föreliggande slutbetänkande redovisar utredningen sitt förslag till
en sådan lag.
Frågan om direktivreglering av förfarandet vid tilldelning av
koncessioner har varit föremål för kommissionens överväganden
under lång tid. Tidigare försök att åstadkomma sådana direktiv har
inte kunnat slutföras. Först genom parlamentets och rådets beslut
under våren 2014 föreligger ett sådant direktiv.
Direktivet omfattar tilldelning av både byggkoncessioner och
tjänstekoncessioner. Det som är utmärkande för en koncession är
att vederlaget för anskaffningen utgörs av rätten att utnyttja

Sammanfattning
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endast för sådana tilldelningar som uppgår minst till ett tröskelvärde om 5 186000 euro, dvs. drygt 45 mnkr. Vad gäller vissa s.k.
sociala tjänster och andra sådana tjänster av mera personlig natur
gäller enligt direktivet endast reglerna om offentliggörande och
rättsmedel. Direktivet innefattar också undantag för vissa
verksamheter inom t.ex. elektronisk kommunikation, vatten och
verksamheter som är direkt konkurrensutsatta.
Eftersom det är fråga om ett självständigt direktiv för koncessioner genomförs reglerna i konsekvens med tidigare lagstiftningsarbete genom en särskild slag, på samma sätt som sedan år 2007
gäller för upphandling av varor m.m. (LOU), för upphandling
inom försörjningssektorerna (LUF) och sedan 2011 för upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Utredningen föreslår alltså att direktivet genomförs genom en särskild
lag om upphandling av koncessioner (LUK). Lagtexten utgör ett så
direktivnära genomförande som möjligt. LUK ansluter därutöver
också helt till den lagtekniska struktur som förestavas av de nya
upphandlingslagar som föreslås i departementspromemorian Ds
2014:25.
Mycket av det som LUK innehåller motsvarar alltså vad som
föreslås gälla också för övriga upphandlingsområden vad avser
allmänna principer, uteslutning av leverantörer, val av anbud, och
miljöhänsyn och sociala hänsyn samt hänsyn till arbetsrättsliga
förhållanden och villkor.
Eftersom direktiven - och alltså också LUK - dock innebär att
det för koncessionsupphandlingens del inte finns några detaljerade
förfaranderegler ens för sådana upphandlingar som uppgår till eller
överstiger det betydande tröskelvärde som nämnts ovan har
utredningen funnit att det inte vore ändamålsenligt att föreslå en
motsvarighet till dagens regler för s.k. direktupphandling som
gäller för övriga upphandlingsområden och som avser dels upphandlingar under tillämpligt tröskelvärde, dels vissa särskilda
tjänster. Det innebär att utredningen föreslår endast grundläggande
regler för förfarandet också avseende sådan upphandling.
I de nya upphandlingsregler som föreslagits i utredningens
delbetänkande och i departementspromemorian lämnas utrymme
för upphandlande myndigheter och enheter att vid upphandlingar
ta miljöhänsyn och sociala hänsyn m.m. på ett tydligare sätt än vad
som redan gäller i dag. Det synes rimligt att bedöma att det

11

52

byggnadsverket eller tjänsterna som är föremål för koncessionen
eller av dels en sådan rätt, dels betalning. Det är alltså fråga om en
överenskommelse med en leverantör om att denne får möjlighet att
ta betalt för sin leverans genom att helt eller delvis få ersättning för
den genom t.ex. att ta ut en avgift från dem som nyttjar byggnadsverket eller tjänsten. Ett exempel kan vara att en entreprenör anlagt
en väg och tar ut vägavgift eller att en restaurang åtagit sig att t.ex.
driva en personalmatsal hos en myndighet och har möjlighet att ta
betalt av restaurangens gäster.
Byggkoncessionerna har redan tidigare varit i någon mån
direktivreglerade genom direktivet om offentlig upphandling, vilket
genomförts genom nu gällande lag om sådan upphandling. Tjänstekoncessionerna är däremot uttryckligen undantagna från nu
gällande upphandlingsdirektiv, men omfattas dock av de allmänna
principerna för upphandling vilka härleds ur fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Genom nu
föreliggande direktiv kommer emellertid både bygg- och tjänstekoncessioner att utsättas för viss särreglering vad avser tilldelning
av sådana koncessioner.
Direktivet har samma struktur som övriga direktiv inom skilda
upphandlingsområden. Vad som dock är ett tydligt särdrag hos
direktivet är att det inte innehåller några detaljerade regler över
huvud taget utan i stället ger de upphandlande myndigheterna och
enheterna full frihet att organisera förfarandet för val av koncessionshavare i enlighet med de allmänt hållna reglerna i direktivet.
Dessa regler går i huvudsak ut på att EUF-fördragets allmänna
principer ska iakttas, dvs. om likabehandling, icke-diskriminering,
ömsesidigt erkännande, öppenhet och proportionalitet. Genom
direktivet kommer också upphandling av koncessioner att kunna
bli föremål för överprövning i enlighet med vad som anges i
specialregleringen därom, dvs. enligt de s.k. rättsmedelsdirektiven.
Vad gäller förfarandet är det alltså myndigheten eller enheten
som har att bestämma hur detta ska gå till, så länge de allmänna
principerna iakttas. Däremot är det ett oavvisligt kravatt principen
om öppenhet iakttas genom att tilldelningen dels offentliggörs i
förväg, dels att tilldelnings beslutet också offentliggörs samt
slutligen resultatet av förfarandet.
Trots att det är fråga om direktivregler som innefattar endast
grundläggande och allmänna hänsyn har direktivet gjorts tillämpligt
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utrymme som redan tidigare funnits nu i direktivet dels tydligare
utformats, dels blivit större. Motsvarande större utrymme har
överförtS från direktivet till det i detta slutbetänkande föreliggande
förslaget.
LUK utgör alltså ytterligare en upphandlings lag, med avvikelser
från de övriga upphandlings lagarna endast i de avseenden som
huvudsakligen föranleds direkt av direktivets ordalydelse. Reglerna
i övriga delar motsvarar vad som också föreskrivs i de andra upphandlingslagarna, vilket bl.a. innebär att den direktivbundna
specialregleringen beträffande överprövning, upphandlingsskadeavgift m.m. blir tillämplig för upphandling av koncessioner.
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Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Uppföljning av tidigare granskning av
chefsavveckling
Förslag till beslut

Ledningskontorets utlåtande lämnas som svar på revisionens rapport.

Bakgrund

PWC har följt upp en tidigare granskning av chefsavveckling inom Region
Gotland. Uppföljningen visar att det återstår vissa delar att åtgärda i de
nämnder som granskats.
Dessutom vill revisionen ha en belysning av hur RS säkerställer
utvecklingssamtalens kvalitet.
Bedömning

De nämnder som granskats har det totala arbetsgivaransvaret. Detta inkluderar
också ansvar för att de riktlinjer som gäller för regionen tillämpas på ett fullgott
sätt. Ledarkontrakten utgör en del i styrsystemet och ska tillämpas inom
samtliga förvaltningar. Detsamma gäller genomförande av medarbetarsamtal.
Uppföljning av medarbetarsamtal görs i regionens årliga medarbetarenkät
vilken visar att 90% av regionens medarbetare omfattats av sådana samtal.
Kvaliten i samtalen är svårare att följa upp utöver den upplevda. I
medarbetarenkäten ställs en del fördjupande frågor om innehåll i samtalen där
resultatet visar att här finns en del att förbättra. Översyn av stödmaterial till
chefer för att förbättra förutsättningarna att genomföra goda medarbetarsamtal
pågår kontinuerligt. Uppföljningen visar att detta arbete ska fortsätta.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Ärendenr RS 2014/595

Region Gotland

Ledarkontrakten är en del i regionens styrsystem och ska finnas för samtliga
chefer. De flesta chefer har sådana kontrakt men revisionens granskning visar
att det krävs en riktad uppföljning vilken lämpligen kan göras i samband med
årsredovisningen.
Uppföljningen av de individuella ledarkontrakten är ett verktyg för samtal om
resultat och eventuella behov av förändringar. Det bör stå klart för samtliga
chefer (och medarbetare) att brister i genomförandet av sitt uppdrag kan leda
till att uppdraget omprövas. Arbetsrätten reglerar vilka konsekvenser som kan
bli aktuella och detta tas upp i dialogen med den det berör. Berörd chefkan
också få stöd från sin fackliga organisation där det finns.
Avseende samlat grepp på kompetens försörjning av chefer och medarbetare
återkommer ledningskontoret i den pågående översynen som görs av PWc.
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Uppföljning av tidigare granskning av chefsavveckling

PwC:s bedömning är fortfarande att det borde vara en fördel att tydliggöra
konsekvenserna om man som chef inte klarar sina åtaganden.

•

"Säkerställa att samtliga chefer har ett ledarkontrakt"

Sedan 2010 har målet med att ge samtliga chefer ett ledarkontrakt närmats. Vi
noterar att inom BUN har alla chefer ett kontrakt. Inom HSN kommer samtliga
chefer ha ett kontrakt under 2014. I GVN har samtliga chefer på nivå 1 ett
ledarkontrakt. Dessa har dock inte uppdaterats under detta är (sedan
förvaltningschefen slutat). Det inte varit en prioriterad fråga. TJ. förvaltningschef
har haft samtal med samtliga chefer utifrån deras respektive uppdrag.
PwC bedömer att det är naturligt och självklart att samtliga chefer har ett
ledarkontrakt både sett till ett arbetsgivar- som ett enskilt perspektiv.

•

"Utveckla och kvalitetssäkra utvecklingssamtalen"

Inom BUN har alla chefer sedan 2013 individuella kompetensutvecklingskontrakt.
Kvaliteten på medarbetarsamtalen har utvecklats under åren. Inom HSN svarade 85
% av medarbetarna att de har ett medarbetarsamtal. Detta samtal får dock låga
betyg. GVN arbetar för att utveckla och kvalitetssäkra medarbetarsamtalen mellan
chefer så att de upplevs som förberedda och strukturerade och som resulterar i en
individuell utvecldingsplan.
PwC bedömer att detta område är i stort sett under kontroll i de tre granskade
nämnderna.

Region Gotland

PwC
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2.

Inledning

2.1.
Bal(grund
Bakgrunden till revisorernas uppdrag åt Komrev år 2010 var följande:
"Utvecklingen inom kommunens olika verksamheter är snabb och dynamisk kompetens och kvalitet är strategiska begrepp. Kraven är i tilltagande och ibland
dessutom svåra att förena, t. ex obalans mellan uttalat uppdrag och tillgängliga
ekonomiska resurser. Chefs kompetensen måste framför allt bedömas utifrån vilka
resultat som skall uppnås i verksamheten och som ytterst skall vara till nytta för
patienten/medborgaren. De ökande kraven på chefs- och ledarskap ökar betydelsen
av att det som ett led i kommunens chefsförsörjningsprogram också finns en
medveten avvecldingsstrategi. Detta är en viktig del i chefsansvaret.

I Gotlands kommun har det genomförts avveckling av chefspersoner vid ett antal
tillfållen senaste året. I samband med dessa har det uppstått diskussion bland
allmänheten om avtalsvillkoren. Revisorerna uppfattar att dessa frågor kan
innebära risk för badwill för kommunen om de inte hanteras på ändamålsenligt
sätt. Revisorerna vill nu genomföra en granskning av vilken policy kommunen har
och hur denna praktiseras."

2.2.

Syfte och revisionsf,.ågol~

Revisionsfrågan 2010 var: "Den övergripande revisionsfrågan är om förutsättningar
finns för att avveclding av chefspersoner sker på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn
till policy och avtal samt att risken för badwill minimeras."
Kontrollfrågor 2010: "Följande kontrollfrågor skall besvaras
•
•
•
•

2.3.

finns en chefspolicy och i vilken utsträckning innefattar den avveclding
finns individuella chefsavtal och är de tydliga vad avser avveckling
genomförs kontinuerliga medarbetarsamtal där resultat och prestationer
diskuteras och bedöms, fortsatt eller avslutat chefskap
finns nödvändiga stöd- och utbildningsresurser".

M et-od och avgl~änsning

Metod 2010: "Granskningen har genomförts genom läsning och analys av
styrdokument och övrig relevant dokumentation samt intervjuer med chefer inom
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt
Gymnasie- och vuxenutbildningsfårvaltningen. Totalt har ett ls-tal intervjuer
genomförts."
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3.

Uppjöljningsresultat

3.1.

Syfte och metod i uppföUningen

Tanken med uppföljningen är att undersöka vilka förändringar jförbättringar som
ägt rum sedan 2010. Utgångspunkten för detta arbete är de förbättringsfårslag som
redovisades under sammanfattningen:
•

på samma sätt som skett föl' regiondirektör jförvaltningschef tydliggöra vad
som gäller då avdelnings- och enhetschef vid återkommande misslyckanden
i uppdraget i förhandling väljer att lämna kommunen

•

säkerställa att samtliga chefer har ett ledarkontrakt

•

fortsätta utveckla och kvalitetssäkra medarbetarsamtalen mellan chef till
chef så att de upplevs som förberedda och strukturerade och resulterar i en
individuell utvecklingsplan

Intervjuer genomförs med personalcheferna inom hälso- och sjukvårdsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt
regionens HR-direktör.

Resultat
"Återkommande misslyckanden i uppdraget"
Enligt intervjuade är det för närvarande inte aktuellt att förtydliga vilka
konsekvenser det får om man som avdelnings- eller enhetschef misslyckas i
uppdraget. Frågan kan möjligen bli aktuell för den nye regiondirektören att
behandla.

Barn- och utbildningsnämnden: Om det fortfarande inte fungerar med chefen
efter vidtagna stödinsatser förs en diskussion om en icke chefstjänst alternativt
avgångsvederlag. Det finns i dagsläget inget behov av tydliggörande.
Gynll1asie- och vuxenutbildningsnämnden: Man har hittills inte gjort ett
förtydligande av konsekvenserna. Enligt personalchefen kommer man inte heller att
göra det.
Hälso- och sjukvårdsnämnden: Inom hälso- och sjukvården har man infört
samma skrivning i chefskontrakten som skett för regiondirektörjförvaltningschef.
Man har tydliggjort konsekvenserna vad som gäller vid återkommande
misslyckanden i uppdraget. Detta har förvaltningen gjort utifrån revisorernas
synpunkter vid förra granskningen.

Region Gotland
PwC

4 av 6

60
Uppföljning av tidigare granskning av chefsavveckling

PwC:s kommentar: Vi anser fortfarande att det är väsentligt att synliggöra vilka
konsekvenser som kan bli fallet om exempelvis en chef inte klarar att hålla
budgeten.

"Säkerställa att samtliga chefer hm' ett ledal'kontrakt"
3.2.2 .
Barn- och utbildningsnämnden: Sedan 2013 har alla chefer inom BUN
ledarkontrakt.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Alla chefer på nivå 1 (rektorer)
har ett ledarkontrakt. Dessa har dock inte uppdaterats under detta år (sedan
förvaltningschefen slutat). TJ. förvaltningschef har haft samtal med samtliga chefer
utifrån deras respektive uppdrag. Eftersom rekryteringen av ny förvaltningschef
avbrutits har frågan om uppdaterade ledarkontrakt ännu inte prioriterats.
Personalchefen menar att det rent praktiskt inte har någon betydelse. På nivå 2 har
man inga kontrakt (biträdande rektor, administrativ chef på Folkan, biträdande
rektor Folkan). Personalchefen menar att de borde ha det. Man avvaktar
omorganisationsfasen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden: Alla chefer har inte ett ledarkontrakt. Det finns
dock en gemensam mall. Orsaken till att alla inte har ett ledarkontrakt beror på
styrkortet. Det blev ca 20 sidor om allt skulle inkluderas och ingen ledare ville
slaiva på det, Nu har förvaltningen omarbetat kontrakten så att ex vad som gäller
en ledare inom sluten vård - vad säger styrkortet då? I stället har man reducerat
antalet sidor till 4. Av ca 55 chefer har drygt 40 kontrakt och målet är att alla ska ha
kontrakt under 2014.
PwC:s kommentar: Ledningskontoret uttalade sig vid förra granskningen att
detta var en prioriterad fråga och att alla chefer skulle ha ledarkontrakt 2011. Det
förefaller därför lite märkligt när två av de granskade nämnderna inte har
genomfört detta ännu.

"Utveckla och kvalitetssäkl'a utvecklingssamtalen"
3. 2 .3.
Barn- och utbildningsnämnden: Sedan 2013 har alla chefer individuella
kompetensutvecklingskontrakt. Kvaliteten på medarbetarsamtalen har utvecklats
under åren.

Gyml1asie- och vU'"'I(enutbildningsnämnden: Enligt personalchefen fortsätter
man arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra medarbetarsamtalen mellan chef
till chef så att de ska upplevas som förberedda och strukturerade samt att de
resulterar i en individuell utvecklingsplan. Enligt personalchefen har man kontroll
på detta område.
Hälso- och sjukvårdsnämnden: I den senaste medarbetarenkäten svarade 85 %
att de har ett medarbetarsamtal. Detta samtal får dock låga betyg.
PwC:s kommentar: Det är bara barn- och utbildningsnämnden som har utvecklat
kompetensutvecklingskontrakt för alla chefer.
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2014-06-11

Lars Ake Claesson

Cm-in Hultgren

Cel'tifiel'ad kommunall'evis01'
Projektledare

Cel'tifie1'Qd kommunall'evisOl'
Uppdragsledare
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Ärendenr RS 2014/246
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lotten von Heijne
Ritva Norrby

Datum 16 december 2014

Regionstyrelsen

Tjänstegarantier för Barn- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Ledningskontoret får i uppdrag att i samband med det pågående
styrkortsarbetet undersöka om ~änstegarantier rent allmänt bör ingå i
kvalitetsstyrningen och i så fall ta fram riktlinjer för arbetet och formerna för
~änstegarantier.

Bakgrund

Simon Härenstam (M) har i en motion föreslagit att Region Gotland
undersöker möjligheten att införa ~änstegaranti för barn- och
utbildningsnämnden i likhet med de som används i Helsingborgs kommun.
Motionen har lämnats till BUN för remiss (2014/600,BUN 19 november
§104), där nämnden anser att förslaget om ~änstegarantierna bör hanteras i
samband med framtagandet av ett nytt styrkort för Region Gotland.
En ~änstegaranti är en av kommunen offentligt deklarerad standardnivå som
beskriver vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens *nster utifrån
befintliga resurser, metoder, organisation och kompetens. Genom att
tydliggöra ~änsterna, garantera en viss kvalitetsnivå samt att systematiskt
åtgärda de brister som uppstår i verksamheten syftar garantierna till att öka
förtroendet för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna. Tjänste garantier är därmed en del av styrsystemet.
Region Gotland har provat aktivt arbetet med ~änstegarantier redan under
senare delen av 2000- talet. Arbetet har dock under senare år bedrivits i mindre
omfattning och inte använts fullt ut som ett verktyg i styrningen. Samma
utveckling ser man i nationella nivån.
I Helsingborg ingår ~änstegarantierna som en tydlig del av styrnings-, kvalitetsoch uppföljningssystemet vilket innebär att de olika förvaltningarnas garantier
följs upp och det årliga resultatet presenteras i årsredovisningen enligt ett
fårgsystem som anger om garantin är helt, delvis eller inte uppfylld. Man har
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Ärendenr

KS 2014/246

Region Gotland

också ett enhetligt system för hur man går till väga om man inte uppfattar att
garantin är uppfylld.
Ledningskontorets bedömning

I Region Gotland används balanserad styrkort som grundmodell för styrning
och ledning. I det arbete som nu pågår med att utveckla och omarbeta
styrkortsmodellen inför kommande mandatperiod bör frågan om
~änstegarantier tas med och inte vara en fråga som hanteras endast av Barnoch utbildningsnämnden.
Ledningskontoret står bakom Barn- och utbildningsnämndens förslag som
finns i remissvaret om att ledningskontoret får uppdraget att i samband med
styrkortsarbetet undersöka om ~änstegarantier fortsättningsvis bör ingå i
kvalitetsstyrningen och i så fall ta fram riktlinjer för arbetet och formerna för
~änstegarantier.

2 (2)
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Region

Gotland
Barn- och utbildningsnämnden' 2014-11-19
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-05

Protokoll

BUN § 104
Au § 90

Remiss frän regionstyrelsen. Motion - tjänstegaranti för barn- och
utbildningsnämnden
BUN 2014/600
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-10·15

Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Förvaltningens tjänsteskrivelse inlämnas som nämndens yttrande över motionen.

Simon Hörens/am (M) har i en motion föreslagit att Region Gotland undersöker
möjligheten att införa tjänstegaranti för barn- och utbildningsnämnden i likhet med de
som används i Helsingborgs kommun.
Regionstyrelsen har remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Bam- och IItbildningsfo"roaltningen har utarbetat tjänsteskrivelse av vilken det framgår att i
Helsinborgs kommun ingår tjänstegarantin som en tydlig del av styrnings-, kvalitets- och
uppföljningsarbetet.Detta innebär att de olika förvaltningarnas garantier följs upp och
det årliga resultatet presenteras i årsredovisningen enligt ett fårgsystem som anger om
garantin är helt, delvis eller inte uppfylld. Hclsingborgs kommun har också ett enhetligt
system för hur man går tillväga om garantin inte uppfattas vara uppfylld.
I Region Gotland används Styrkort som en grundmodell för styrning och ledning.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att frågan om tjänstegarantier bör tas med i
det arbete som nu pågår med att utveckla och omarbeta styrkortsmodellen, inför
kommande mandatperiod, och att frågan inte är en fråga som ska hanteras endast hos
barn- och utbildningsnämnden. Vidare föreslår förvaltningen att ledningskontoret får
uppdraget att i samband med styrkortsarbetet undersöka om tjänstegarantier
fortsättningsvis bör ingå i kvalitetsstyrningen och i så fall ta fram riktlinjer för arbetet
och formerna för tjänstegarantier.

Arbetsutskottet föreslog att förvaltningens tjänsteskrivelse inlämnas som nämndens
yttrande över motionen.

Expedieras
Regionstyrelsen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ärendenr BUN 2014/600
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per Olof Sahlberg

Datum

15 oktober 2014

Barn- och utbildningsnämnden

Motion. Tjänstegaranti för barn- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut

Förvaltningens

~änsteskrivelse

inlämnas som nämndens yttrande över

motionen "Tjänstegaranti för Barn- och utbildningsnämnden"
Bakgrund

En tjänstegaranti är en av kommunen offentligt deklarerad standardnivå som
beskriver vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens tjänster utifrån
befintliga resurser, metoder, organisation och kompetens. Genom att
tydliggöra tjänsterna, garantera en viss kvalitetsnivå samt att systematiskt
åtgärda de brister som uppstår i verksamheten syftar garantierna till att öka
förtroendet för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna. Tjänstegarantier är därmed en del av kommunens kvalitetssystem. I vissa kommuner
används begreppet Kvalitetsgarantier eller Servicegarantier.
Arbetet med kvalitetsgarantier var aktivt i Gotlands kommun under senare
delen av 2000-talet men har under den senaste mandatperioden inte haft någon
framskjuten plats i det regionövergripande kvalitetsarbetet och därmed inte
heller i de olika förvaltningarna.
Tjänstegarantier kan vara ett sätt att tydliggöra några områden där man finner
det extra viktigt att beskriva en kvalitetsnivå. Inom utbildningsområdet finns
också tydliga lagkrav som beskriver verksamhetens mål och en tjänstegaranti
bör ses som ett komplement till de lagkrav som ställs på verksamheten.
I garantierna utlovas oftast att åtgärder ska vidtas om inte garantin följs. Ofta
handlar det om att man lovar att skyndsamt åtgärda eller att återkoppling ska
ske till den som anser att garantin inte uppfyllts. Det finns också exempel på att
kommuner beskriver att man kan ha rätt till t ex avgiftsbefrielse om det handlar
om väntetid som överskrivits gällande placering i barnomsorg etc.
Genom att studera kommunernas hemsidor finner man att många kommuner
tycks ha varit aktiva i arbetet med tjänste- eller kvalitetsgarantier i slutet av
2000-talet och att arbetet de senaste åren inte varit så aktivt eftersom
dateringen på många garantier är några år gamla. I vissa kommuner redovisas
inte heller någon uppföljning vilket gör det svårt att se effekten av garantierna
och om man lyckats eller inte i sina ambitioner avseende utlovade tjänster.
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Ärendenr BUN 2014/600

Region Gotland

Bedömning

Motionären önskar att Region Gotland undersöker möjligheten att införa
~änstegarantier för Barn- och utbildningsnämnden i likhet med de som
används i Helsingborgs kommun. I Helsingborg ingår ~änstegarantierna som
en tydlig del av styrnings-, kvalitets- och uppföljningssystemet vilket innebär att
de olika förvaltningarnas garantier följs upp och det årliga resultatet presenteras
i årsredovisningen enligt ett fårgsystem som anger om garantin är helt, delvis
eller inte uppfylld. Man har också ett enhetligt system för hur man går till väga
om man inte uppfattar att garantin är uppfylld.
I Region Gotland används Styrkort som grundmodell för styrning och ledning.
I det arbete som nu pågår med att utveckla och omarbeta styrkortsmodellen
inför kommande mandatperiod bör frågan om tjänstegarantier tas med och
inte vara en fråga som hanteras endast av Barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildnings förvaltningen föreslår att ledningskontoret får uppdraget
att i samband med styrkortsarbetet undersöka om ~änstegarantier
fortsättningsvis bör ingå i kvalitetsstyrningen och i så fall ta fram riktlinjer för
arbetet och formerna för tjänstegarantier.

Anders Jolby
Skoldirektör
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Visby 2014-04-28

Motion:
Till:

Tjänstegaranti och Barn- och utbildningsnämnden
Regionfullmäktige Gotland

Tjänstegarantier är konkreta och överskådliga beskrivningar av olika kommunala
~änster. De talar om vad du kan förvänta dig av kommunens service och de är också
en del av kommunernas kvalitetsarbete.
Vanligast, enligt SKL, är garantier som rör vård och barnomsorg, men det finns
kommuner som utvecklat garantierna även på andra områden.
Ett exempel på detta är Helsingborgs kommun som nu använder tjänstegarantier för
Barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg har fem tjänstegarantier, från förskola till
gymnasium. De omfattar bland annat tillgången till digitala forum, estetiska och
kulturella upplevelser samt områdena läsa, skriva och räkna.
Jag anser att Region Gotland har mycket att vinna om man inför tjänstegarantin för
Barn- och utbildningsnämnden, framförallt för att du som förälder ska veta vad du kan
förvänta dig av skolan och vilket stöd ditt barn har rätt till.

Jag yrkar härmed att
A

Region Gotland undersöker möjligheten att införa tjänstegarantier för Barnoch utbildningsnämnden i likhet med de som används i Helsingborgs
.' kommun

(c:':: ,

pL

0
(/~~

~~årenstam (m)
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Ärendenr RS 2014/572
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lena Johansson

Datum 2014-12-15

Regionstyrelsen

Motion Rädda Bromma Flygplats
Förslag till beslut
Motionen bifalls i delen om skrivelse till Stockholms stad för att markera Bromma
flygplats betydelse för Gotland. Länsstyrelsen och regionstyrelsen har tidigare skrivit i
frågan till infrastrukturministern.

Bakgrund
Gustaf Hoffstedt (m) och Simon Härenstam (m) vill i en motion att regionstyrelsen
skriver till regeringen och till Stockholms stad för att markera Bromma flygplats betydelse för Gotland.
Majoritetspartierna i Stockholms stad har föreslagit en avveckling av Bromma flygplats
till år 2022, om inte förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras.
Nu gällande avtal mellan staten och staden gäller till år 2038. Idag är det i rusningstrafIk i stort sett fullt på både Arlanda och Bromma. Arlanda har inte kapacitet att ta över
Brommatraftken när den är som mest efterfrågad och omfattande. För att möta efterfrågan behövs båda flygplatserna.

Bedömning
Flygtraftken till Bromma är mycket viktig för Gotland. En stängning av Bromma skulle leda till kraftigt försämrade förbindelser och skulle allvarligt skada tillgängligheten
till Gotland. Även trafIken till Arlanda är naturligtvis också viktig. De båda flygplatserna fyller dock olika funktioner och kompletterar varandra utifrån resenärernas behov. Arlanda kan inte ersätta Bromma. Till detta ska läggas att utrymme för Brommatraftken inte fInns på Arlanda.
Konsekvenserna för Gotland vid en stängning av Bromma flygplats gjorde att länsstyrelsen och regionstyrelsen gemensamt, i oktober, skrev till infrastrukturministern om
Bromma flygplats betydelse för Gotland (http://www.gotland.se/81457). I den delen
är således motionärernas förslag genomfört. Även till Stockholms stad bör regions tyn förmedla den stora betydelse Bromma flygplats har för tillgängligheten till Got\.

land.
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Motion:
Till:

Rädda Bromma Flygplats
Regionfullmäktige Gotland

Under det senaste halvåret har det framkommit att framtiden för Bromma flygplats är
oviss, trots att det finns ett avtal mellan staten och Stockholms stad som borde säkra
verksamheten till år 2038. Det beror på att det finns politiska krafter hos bägge dessa
avtalsparter som verkar för en omprövning av avtalet. Om båda parterna är överens
om att man vill något annat med Bromma än att där driva en flygplats är det
naturligtvis möjligt att förhandla fram ett annat avtal.
Bromma flygplats betydelse för Gotland går knappast att överskatta. Gotland behöver
en snabb och enkel affärsförbindelse till Stockholm. Mångfalden av flygplatser och
flygbolag har gjort att priserna har pressats nedåt, inte minst till fromma för
privatresenärer. Därtill medger Bromma flygplats korta restider när det är riktigt
bråttom, som vid organtransporter och sjuktransporter.
Arlanda fyller också en viktig uppgift för Gotland, men utgör inget samlat alternativ.
Den främsta orsaken till det är att Arlanda av kapacitetsskäl inte kan överta de små
och medelstora flygplanens trafik när den är som viktigast; under morgnar och sena
eftermiddagar/tidiga kvällar. Därtill ökar kostnaden, tidsåtgången samt
miljöbelastningen för den resenär som inte ska flyga vidare utan direkt ta sig till
Stockholm. Bränsleåtgången VBY-BMA är c:a 500 liter och VBY-ARN c:a 570 liter,
alltså en skillnad på c:a 70 liter, vilket på årlig basis mätt med dagens Brommatrafik
skulle ge 740 000 kg mer CO2
Vi menar att det är av stor vikt att Region Gotland påtalar Bromma flygplats betydelse
för Gotland till parterna, d.v.s. regeringen och Stockholms stad. Detta bör lämpligen
ske med ett brev till dem undertecknat regionstyrelsens ordförande.
Vi yrkar därför
att

Gotlands regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att författa och
skicka ett sådant brev till regeringen och Stockholms stad.

Visby den 13 oktober 2014

Gustaf Hoffstedt (M)

Simon Härenstam (M)

2
Ärendenr

RS 2014/578

Handlingstyp Brev
Datum 20 oktober 2014

Infrastrukturmi nister
Anna Johansson

Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Sverige behöver Bromma flygplats!
I egenskap av regionstyrelsens ordförande och landshövding på Gotland ser vi
oss nödgade att kontakta dig med anledning av förslaget att avveckla Bromma
flygplats före 2022. För oss är det här en avgörande fråga för regionens
utveckling.
Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor. Det innebär att tillväxten i
hela Sverige är beroende av goda förbindelser med Stockholm. Det gäller för
Gotland precis som för andra regioner runt om i Sverige, men samtidigt är
Gotlands situation unik genom att vi är helt beroende av två trafikslag för våra
förbindelser med resten av landet. Några alternativ till fårje- och flygtrafiken
finns helt enkelt inte.
När nu politiker i Stockholm sätter mycket lokala intressen före riksintresset
vill vi förklara vilken avgörande betydelse Bromma flygplats har, både för
Gotland och för resten av landet.
Omkring 300 000 personer flyger varje år mellan Visby och Stockholms två
flygplatser. Två av tre flygresenärer från Gotland till Stockholm väljer att flyga
till Bromma, trots att både utbud och priser är ganska jämförbara. Mer 90
procent av Brommaresenärerna har Stockholmsregionen som slutmål, eller
utgångspunkt. Bland de som reser via Arlanda är det betydligt fler som har
andra slutdestinationer, och som byter flyg på Arlanda.
Det är således olika typer av resande på de två flygplatserna, vilket har en
viss betydelse när vi börjar titta på kapacitetsproblemet.
Det största problemet är nämligen att Arlanda helt enkelt inte räcker till för
den trafik som i dag går till Bromma flygplats. Bromma klarar 23 starter och
landningar i timmen, en kapacitet som utnyttjas fullt ut under morgon- och
eftermiddags timmarna. Arlanda har kapacitet för 84 starter och landningar, och
under högtrafik finns utrymme för omkring 10 nya flygrörelser.
Som internationell flygplats styrs dessutom Arlandas tilldelning av start- och
landnings tider från Eurocontrol i Bryssel. Möjligheterna för jämförelsevis små
inrikeslinjer att komma in under högtrafik får nog betraktas som små.
En stor del av Brommatrafiken kommer då att hamna på andra tider än då
resenärerna vill åka. Lite mer än hälften av Brommaresenärerna reser i tjänsten,
många av dem över dagen. Alternativet till att, som i dag, landa på Bromma
flygplats klockan 8 kan alltså bli att landa på Arlanda klockan 11. Behöver vi
påpeka att det inte är riktigt samma sak?

3
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Några konkreta exempel:
• Hos Svenska Spel, vars två kontor ligger bara några minuters resväg från
flygplatserna i Bromma respektive Visby, reser i genomsnitt 20
medarbetare varje dag mellan arbetsplatserna. Från dörr till dörr tar det
omkring en timme att ta sig från det ena kontoret till det andra. Flera
statliga myndigheter har stor verksamhet på Gotland, något som också
är helt beroende av snabba och smidiga förbindelser med Stockholm.
•

Gotlands största privata arbetsgivare, betalnings företaget Payex, uppger
att Bromma är avgörande för att företaget ska kunna behålla
huvudkontoret på Gotland.

•

Turismnäringen riskerar att drabbas indirekt genom att utbud och
konkurrens minskar, vilket driver upp priserna. Företagare inom
besöksnäringen är beroende av att kunna vara fysiskt närvarande i
Stockholm för att sälja in konferenser, möten och liknande. Gotlands
förenade besöksnäring, GFB, säger i ett uttalande att "Nationellt finns
en strategi om att besöksnäringen skall fördubblas till år 2020. Förslaget
om att lägga ner Bromma flygplats visar på en stor okunskap om
besöksnäringens villkor. Det går inte att från regeringshåll säga att man
stöttar Strategi 2020 samtidigt som man tar beslut som klart försvårar för
en lång rad regioner i Sverige."

Den kraftiga utvecklingen av inrikesflyget de senaste årtiondena har varit
mycket positiv för tillväxten runt om i Sverige. Denna utveckling har drivits
nästan uteslutande från Bromma flygplats och är beroende av två flygplatser.
Något realistiskt alternativ till Bromma flygplats finns inte i dagsläget - Skavsta
ligger allt för långt från Stockholm för att vara attraktivt för korta, snabba
inrikesresor. Mark att bygga bostäder på finns på andra håll i
Stockholmsregionen. Plats för en ny inrikesflygplats finns däremot inte, det
visade tidigare försök i bland annat Tullinge. En nedläggning av Bromma
flygplats skulle innebära många förlorade arbetstillfillen på Gotland.
Bara den osäkerhet som nedläggnings förslaget skapar är problematisk för de
mest flygberoende regionerna. Vi vädjar: stoppa detta utvecklings fientliga
förslag snarast!

Cecilia Schelin Seidegärd
Landshövding

Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN

Åke Svensson
Regionstyrelsens ordförande

Region

Gotland
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Ärendenr RS 2014/354
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Camilla Ekelund

Datum 20 november 2014

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Uppmuntra ett småföretag varje månad
hela året
Förslag till beslut

Medborgarförslaget bifalls med följande ändringar:
- Att utse ett företag vid fyra tillfållen per år med början 2015.
- Att ledningskontoret och näringslivs enheten uppdras att utarbeta formerna
och kriterierna för arbets- och urvalsprocessen.
Förslag

Jan Alamo har i ett medborgarförslag till regionfullmäktige föreslagit att Region
Godand ska uppmuntra ett småföretag varje månad hela året. Som motivering
anges att de allra flesta företagen på Godand är goda förebilder och Region
Godand kan medverka till att de lyfts upp i sitt idoga arbete. Det kan ske
genom att kommunalrådet delar ut regionens designade företagsdiplom till
ledningen och bjuder personalen på kaffe och tårta på plats på företaget vid
utdelandet. Näringslivsenheten föreslås fungera som jury.
Bakgrund

De godändska småföretagen har mycket stor betydelse för Godands utveckling
och tillväxt. Entreprenörskap är ett prioriterat utvecklingsområde för Region
Godand. Att lyfta upp framstående och duktiga småföretagare bidrar till att
stärka och inspirera såväl det enskilda företaget som andra företagare.
Bedömning

Förslaget att Region Godand ska lyfta fram och uppmärksamma goda
förebilder bland godändska företagare bedöms som positivt.
För att garantera kvalitet i arbets- och urvalsprocessen samt skapa intresse för
de företag som utses, är bedömningen att ett företag utses vid max fyra
tillfållen per år istället för tolv. Näringslivsenheten föreslås få uppdraget att ta
fram former och kriterier för hur detta ska gå till.
Ledningskontoret fö~slår därmed att medborgarförslaget bifalls med ovan
angivna ändringar.
.
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Uppmuntra ett småföretaQ varie månad hela året!

•
•
•
•

Motivering
Skriv här varför du anser att region fullmäktige 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
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

2014-06-1
N

nförtydligande

Jan Alama
Adress
SöderväQ 44 A
Postadress

621 58 Visb
·an.alama hatmail.cam

E-postadress
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Ärendenr RS 2014/482
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Bo Magnusson

Datum 21 januari 2015

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Trådbunden internet- o
telefonuppkoppling inom äldrevården m.m. för
elöverkänsliga
Förslag till beslut

Vad gäller att införa särskilda skyddsåtgärder för elöverkänsliga föreslår
ledningskontoret att medborgarförslaget tillstyrks såtillvida att de
kommuninvånare som anser sig vara drabbade av elöverkänslighet skall få
möjlighet att få sina fall individuellt prövade av socialnämnden utifrån
socialtjänstlagens möjligheter att erhålla bistånd för förbättring av sin livsmiljö.
Med stöd av Strålsäkerhetsmyndighetens uttalanden föreslår Ledningskontoret
att medborgarförslaget vad gäller att införa trådbunden Internet- och
telefonuppkoppling inom äldrevården, äldreboenden, alla för- grund- och
gymnasieskolor samt Visby, lämnas utan åtgärd.

Bakgrund

I ärende Rs 2014/79 ang medborgarförslag om Anpassade boendeformer för
elöverkänsliga framför ledningskontoret
”Elöverkänslighet som begrepp är en kontroversiell fråga. Om man gogglar på Wikipedia
kan man läsa att Riksdagen behandlat drygt 160 motioner som rört elöverkänslighet och
dess erkännande som folksjukdom. I Sverige drivs frågan av Elöverkänsligas förbund, en
handikapporganisation som erhåller statsbidrag. Utan att i detalj gå in på resultatet av den
forskning som bedrivits inom området kan man konstatera att det råder en stor oenighet om
elöverkänslighet kan betraktas som en fysisk sjukdom eller om det även finns psykologiska
faktorer till uppkomsten av de problem de drabbade råkar ut för. Det är därför mer korrekt
att karaktärisera elöverkänslighet som en funktionsnedsättning. Det finns också stöd för
detta synsätt i Europarådets resolution 1815 från år 2011 där det poängteras att
medlemsstaterna har ett ansvar utifrån försiktighetsprincipen att vidta alla rimliga åtgärder
för att minska människors exponering för elektromagnetiska fält.”

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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I anslutning till nu aktuellt medborgarförslag har tagits tillvara de synpunkter
och råd som framförs av den statliga nationella Strålskyddsmyndigheten.
Myndighetens uppdrag är bland annat att arbeta pådrivande och förebyggande
för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och
i framtiden.
Strålsäkerhetsmyndigheten har under 2013 informerat Sveriges kommuner och
skolledningar om den bedömning som myndigheten gör när det gäller
strålskyddsrelaterade hälsorisker med trådlösa datornätverk, det vill säga att
exponeringen för radiovågor från trådlösa datornätverk inte innebär några hälsorisker.
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Ommyndigheten/Aktuellt/Nyheter/Ofarligt-med-tradlosa-datornatverk-urstralskyddsynpunkt/
I information till skolor och skolledare 2013 anges ”
Men det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågorna
från trådlösa datornätverk. Anledningen är att den som vistas i närheten av ett trådlöst
datornätverk endast exponeras för mycket låga nivåer av radiovågor. Detta gäller även när
barn eller vuxna vistas längre tider i lokaler där trådlösa datornätverk är installerade.
Det finns därför inga strålskyddsskäl för att undvika att installera trådlösa datornätverk i
varken skol- eller hemmiljö. Det anser Strålsäkerhetsmyndigheten och i stort sett alla
världens strålsäkerhetsmyndigheter, och även Världshälsoorganisationen (WHO).
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Pressmeddelanden/2013/brev-tillskolleldare-angaende-tradlosa-natverk.pdf
Samma förhållande, att det inte finns strålskyddsskäl att undvika att installera
trådlösa datornätverk, torde gälla också äldreboenden och sjukhus.
Senast i maj 2014 har Strålskyddsmyndigheten sammanfattningsvis redovisat
”Ny forskning tyder inte på några hälsorisker med att använda mobiltelefoner eller trådlösa
datornätverk. Det framgår av en forskningssammanställning som
Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd har gjort.”
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Ommyndigheten/Aktuellt/Nyheter/Mobiltelefoni-ny-forskning-tyder-inte-pahalsorisker/
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Ärendenr RS 2014/482

Region Gotland

Bedömning

Med hänvisning till att den statliga nationella myndigheten med ansvar för
strålsäkerhet tydligt uttalar att det ”finns inga vetenskapligt grundade
misstankar om hälsorisker med radiovågorna från trådlösa datornätverk” gör
ledningskontoret ingen annan vetenskaplig bedömning.
Ledningskontoret anser Strålskyddsmyndighetens utlåtande ger stöd för att inte
vidta generella åtgärder med anledning av medborgarförslaget.
Vad gäller medborgarförslagets önskan att införa särskilda skyddsåtgärder för
elöverkänsliga hänvisas till förslag i liknande ärende (Rs 2014/79). I det ärendet
förslog SON (SON 2013 § 37) att personer som anser sig vara drabbade av
elöverkänslighet skall erhålla samma möjlighet att som andra personer med
funktionshinder få sitt fall prövat av socialnämnden utifrån socialtjänstlagen.
Ledningskontoret anser att det är rimligt med samma ställningstagande i detta
ärende.
Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser alt 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 medborgarfdrslag 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.

{El

Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

bl

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 fOrslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag.
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Från Elsie Hansson
Fröje1 Göstafs 271
623 55 Klintehamn
Till

2014-08-29

Regionfullmäktige
i Region Gotland
621 81 Visby

Medborgarf6rslag om infarande av trådbunden Internet- och
telefonuppkoppling inom äldrevården, äldreboenden, alla förgrund- gymnasieskolor, Visby lasarett, samt att infora
särskilda skyddsåtgärder for elöverkänsliga.

Vi exponeras för elektromagnetisk strålning från trådlös teknik dygnet runt,
årets alla dagar. Strålsäkerhetsmyndighetens fastställda referensnivå skyddar
endast mot termiska effekter. D v s omedelbara uppvärmningseffekter av 6
minuters exponering. Vi ska inte kunna bli kokta av strålningen.
Det finns dock inget referensvärde fOr biologisk påverkan och skadenivå,
vilket kan ske vid nivåer som kan vara flera tusen gånger lägre än den strålningsnivå vi dagligen belastas med i vår "normala miljö".
Vi har under historiens gång haft ett antal miljökatastrofer som t.ex. skandalerna med DDT, asbest och hormoslyr. Myndigheterna hävdade att dessa
gifter var ofarliga, trots varnande forskningsstudier och rapportering från
drabbade.
Nu verkar det som historien upprepar sig i och med den elektromagnetiska
strålningen. Myndigheterna hävdar att det är ofarligt, samtidigt som det finns
gott om studier som visar på mycket allvarliga hälsorisker (Se BILAGOR)
och mängder med vittnesmål från personer som drabbats av olika symtom
på grund av strålningen och vars symtom stämmer överens med forskningen.
Det är vetenskapligt känt att barn är känsligare än vuxna för alla typer av
miljöproblem, men även sjuka äldre har högre känslighet fOr t ex elektromagnetisk strålning Enligt rARe (WHO) är elektromagnetisk strålning möjligen
cancerframkallande, klass 2b. Professor Lennart Hardell har t ex i sin forskning visat att om barn använder mobiltelfon före 20 års ålder ökar risken för
hjärntumör 7,8 gånger.
EU:s miljöbyrå EEA har gett ut rapporten "Late lessons from early warnings",
där byrån ger exempel på en lång rad hälsolarm som ignorerats av myndig-
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heterna. Vid genomgång av 88 larm var samtliga helt riktiga utom fyra.
Om samhäl1et inte hade ignorerat dessa korrekta larm, skulle liv räddats
och lidande sparats. Det är hög tid att ta denna rapport på stort allvar för att
undvika framtida katastrofer.
I Europarådets resolution 1815 (2011) står det "för barn i allmänhet och
speciellt i skolor och klassrum, prioritera trådbundna intemetanslutningar,
samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet" .
Dessutom" att ägna särskild uppmärkamhet åt elöverkänsliga människor som
lider av ett syndrom som medför överkänslighet mot elektromagnetiska fålt
och att skydda dem, inklusive att inrätta strålnings fria zoner som inte täcks
av trådlösa nätverk".
Riksdagens utredningstjänst skriver i en utredning (Dnr 2012:365) att Resolutioner är inte folkrättsligt bindande utan ska snarare ses som en kraftfull rekommendation som parterna genom sitt medlemsskap i intmationella organisationer på förhand förbundit sig att följ a. Man brukar därför säga att de är politiskt bindande.
Denna resolution är ett mycket tungt vägande skäl för att följa mitt medborgarförslag.
Med hänvisning till de forskningsrapporter som flnns med i bilagan och det
ovan skrivna begär jag att Region Gotland använder trådbunden Internet- och
telefonuppkoppling istället för trådlös teknik inom äldrevården, äldreboenden,
alla för- grund- gymasieskolor , Visby lasarett samt att införa särskilda
skyddsåtgärder för elöverkänsliga personer.
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Elektromagnetisk strålning från Wi-fi, datorer, trådlösa telefoner, surfplattor, mobilmaster,
mobiltelefoner, mm, har under de senaste 15 åren ökat kraftig i samhället. Många studier visar
att det finns allvarliga hälsorisker med elektromagnetisk strålning. När det gäller hur Wi-Fi
påverkar människan finns det nästan inga studier alls och det gäller även hur barn påverkas
långsiktigt av elektromagnetisk strålning. Alltfler människor vittnar om allvarliga Mlsoproblem på
grund av den trådlösa tekniken och många läkare och vissa utländska myndigheter anser att
barn inte ska utsättas för elektromagnetisk strålning på grund av de risker som finns.
I arbetsmiljöiagen står det:

Kap 1 1 § "Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i
övrigt uppnå en god arbetsmiljö."
J

Kap 2, 1§ "Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte
utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall."
Kap 3, 2 § "Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant
som kan leda till ohälsa eller Olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller
olycksfall undanröjs."
Nedan följer ett litet urval av de många tusen studier om riskerna med elektromagnetisk strålning
som finns.
Cancer kan uppkomma på grund av DNA-skador
http://www.1177.se/SkanelTema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Fakta-om-cancerNad-arcancer/?ar=True
Flertal studier har visat att elektromagnetisk strålning skadar DNA.
http://www.ncbi.nfm.nih.gov/pubmed/22405939?dopt=Abstract
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/21732071 ?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nfm.nih.gov/pubmed/16458332?dopt=Abstract
http://www.ncbLnfm.nih.gov/pubmed/8627134?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/22397269?dopt=Abstract
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/12160887?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15869902?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Dubmed/9261542
Oxidativ stress kan vara en orsak till cancer.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Oxidativ stress
Elektromagnetisk strålning ökar den oxidativa stressen.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19396408?dopt=Abstract
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/20833106
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20824388?dopt=Abstract
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/1987982J.
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/11437466
Cancer är vanligare i närheten av mobil master, tv- och radiomaster. Att använda Wi-Fi i skolan
genererar mer strålning än en mobil mast i skolans absoluta närhet.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cancer%20incidence%20?n.d%20mortalit~%20and%

20proximity%2Oto%20TV%20towers
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Adult%20and%2Qchildhood%20Ieukemia%20near%
20a%20high-power%20radios%20stations%20in%20Rome .
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gubmed/8982016
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/118?8150
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=lncidence%200f%20cancer%20in%20the%20vicinity
%200f%20Korean%20AM%20radio%20transmitters
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ecological%20study%200n%20residensces%20in%
20the%20vicinity%200f%20AM%20radio%20broadcasting%20towers%20and%20cancer%20de
ath
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mascarinec%20G%2G%20cooper%20j
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2288S3S3?dopt=Abstract
Användning av mobiltelefoner ökar risken för hjärntumörer.
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/19328536
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20589S24?dopt=Abstract
http://www.monanilsson.se/documenUhardell-unga.pdf
IARG (WHO) klassificerar elektromagnetisk strålning som möjligen cancerframkallande.
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011 /pdfs/pr208 E.pdf
Boende nära mobil master får förändrade hormonnivåer.
http://www.weepinitiative .org/news/eskander-et-al-20 ii.pdf
Flertal studier har visat att symtom som huvudvärk, minnesproblem, yrsel, sömnproblem,
koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och värk är vanligare ju närmare en mobil mast man
bor.
http://brain-surgerv.us/Khurana et al IJOEH-Base Station RV.pdf
http://www.monanilsson.se/documenUforskningnov08.pdf
Användare av mobiltelefoner löper en ökad risk att drabbas av huvudvärk, irritabilitet och
koncentrationsstörningar.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/iS620607
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/1i102297
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/i 0912374
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mobile+phone+use+and+subjective+symptoms.++G
omparison+of+symptoms+experienced+by+users+of+analogue+and+digital+mobile+phones
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Symptoms++experienced+by+users+of+digital+cellu
lar+phones%3A+a+pilot+study+in+a+French+engineering+sch001
Användare av mobiltelefoner löper ökad risk att drabbas problem med hörseln.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mobile+phone+relatedhazards+and+subjective+hea
ring+and+vision++symptoms+ in+the+Saud i+population. +I
Ju mer strålning foster, barn, ungdomar och djur utsätts för och ju mer mobiltelefonen används
desto större är risken för beteendeproblem.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=exposure%20to%20radiofreguensy%20electromagnetic%20fields%20and%20behavioura1%20problems%20in%20bavari
an%20children
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23i13292?dopt=Abstract
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/18467962
Ju mer unga vuxna använder dator och mobil desto större är risken för att utveckla depression
och sömnbesvär. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/2824S/1/gupea 2077 28245 i.pdf
Barn absorberar dubbelt så mycket strålning som en vuxen.
http://informahealthcare.com/doilabs/1 0.31 09/15368378.2011.622827
Personer som exponeras för elektromagnetisk strålning löper en ökad risk för att begå
självmord. http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/1 0924428
Möss som utsätts för elektromagnetisk strålning löper ökad risk att utveckla oro.
http://www.ncbi.nlm.nih .gov/pu bmed/22616S82?dopt=Abstract
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Flertal studier har visat att spermier skadas av elektromagnetisk strålning.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=effects%20of%20cellular%20phone%20emissions%
20on%20sperm%20motility%20in%20rats
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/17482179
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20236367?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20560711?dopt=Abstract
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/21951197?dopt=Abstract
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/21486411
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/17655195
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=radio%20frequency%20electromagnetic%20radiation
%20(RF-EMR}%20from%20gsm%20(O.9%2F1.8%20GHz)
Möss som utsätts för elektromagnetisk strålning blir infertila.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=rf%20radiationinduced%20changes%20in%20the%20prenatal%20development%20of%20mice
Elektromagnetisk strålning skadar hjärnan.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19230827?ordinalpos= 1&itool=EntrezSystem2. PEntrez. Pu
bmed.Pubmed ResultsPanel.Pubmed SingleltemSupl.Pubmed Discovery RA&/inkpos=1&log$
=relatedarticles&logdbfrom=pubmed
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/20353343?dopt=Abstract
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/21861693?dopt=Abstract
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/20691167?dopt=Abstract
hUp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20546709?dopt=Abstract
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/18821198?dopt=Abstract
hUp://www.ncbLnlm.n ih.gov/pubmed/19230827?ordi nalpos=8&itool=EntrezSystem2. PEntrez. Pu
bmed.Pubmed ResultsPanel.Pubmed DefaultReportPanel.Pubmed RVDocSum
Elektromagnetisk strålning påverkar minnet negativt.
hUD://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18044737?dopt=Abstract
httD://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22564535?dopt=Abstract
http://www.nature.com/srep/2012/120315/srep00312/full/srep00312.html
Elektromagnetisk strålning påverkar sköldkörtelhormoner negativt.
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/15917150
Elektromagnetisk strålning ökar risken för Alzheimer.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8960730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17559686
http://www.ncbi.nlm.nih .gov/pu bmed/23523687
Elektromagnetisk strålning påverkar hjärtat.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heart%20rate%20variability%20in%20workers%20e
xposed%20to%20medium-freguency%20electromagnetic%20fields
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18593477?dopt=Abstract
httD://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18450804?dopt=Abstract
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/10212373
http://www.youtube.com/watch ?v=pmw nCJW s4&1 ist=U Uxs 1UgZ6DivWUfG 1dX3TELw&index=

2
Elektromagnetisk strålning påverkar ögat.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=effects%20of%20mobile%20phones%20on%20oxid
ant%2Fantioxidant%20balance%20in%20cornea%20and%20Iens%20of%20rats&cmd=DetailsS
earch
Elektromagnetisk strålning gör att de röda blodkropparna klumpar ihop sig vilket kan leda till
huvudvärk, yrsel och koncentrationssvårigheter.
http://www.youtube.com/watch ?v=L 7E36zGHxRw&1 ist=UUxs1 UgZ6DivWUfG 1dX3TELw&i ndex=
~
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Personer som sitter framför en dator eller läs platta som är uppkopplad mot trådlöst Internet kan
utsättas för över 50 000 JjW/m 2 . Den internationella Bioinitiative Report från 2012
rekommendation är max 3 JjW/m 2 •
http://wwvv.maxicom.se/res/Diagram/pcwifistralning.gif
http://maxicom.se/res/Diagram/iPad-straalning.pdf
http://maxicom.se/Ny-Biolnitiativ-rapport.pdf
Gränsvärdet för elektromagnetisk strålning skyddar enbart mot direkta akuta
uppvärmningseffekter, inte mot exponering dygnet runt i flera år.
http://wwvv.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Magnetfalt--tradlos-tekniklReferensvarden/
Europarådets Resolution 1815 (2011) "De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och
deras inverkan på miljön"
http://www.vagbrytaren.org/EU-resolution%201815%20-2011 0527-sv.pdf
American Academy of Environmental Medicine, rekommendationer angående elektromagnetisk
exponering. http://aaemonline.org/AAEMEMFmedicalconditions.pdf
Den ryska nationella kommitten för icke-joniserande strålning anser att mobiltelefonanvändare i
framtiden kan drabbas av minnesproblem, ökad irritabilitet, sömnproblem, ökad känslighet för
stress, mm.
http://wwvv.scribd.com/doc/18363669/CH ILDREN-AN D-MOBI LE- PHONES-THE-HEALTHOFTHE-FOLLOWING-GENERATIONS-IS-IN-DANGER
http://wwvv.avaate.org/article.php3?id article=2156
Den internationella Bioinitiative Report från 2012 om elektromagnetiska fält är en
sammanfattning av mer än 1800 forskningsrapporter i ämnet.
http://www.bioinitiative.org
I Freiburg-uppropet redovisar en grupp tyska läkare sina erfarenheter av hälsoproblem orsakade
av mobiltelefoni och trådlösa telefoner. De kräver stopp för vidare utbyggnad och att DECTstandarden för trådlösa telefoner ska göras om för att minska strålningen.
http://wwvv.vagbrytarenstockholm.se/halsoproblem/upprop/freiburg.htm
130 läkare i tyska staden Bamberg anser att elektromagnetisk strålning kan leda till huvudvärk,
oro, förvirring, irritation, koncentrationsstörningar, minnesstörningar, inlärningssvårigheter, yrsel,
allergier, mm. http://www.vagbrytarenstockholm.se/halsoproblem/upprop/bamberg-rapport.htm
Sammanfattning:
1. Elektromagnetisk strålning skadar DNA och leder till ökad oxidativ stress vilket kan bidra
till cancer.
2. Cancer är vanligare ju närmare en mobilmast, tv-mast eller radiomast man bor.
3. Personer som utsätts elektromagnetisk strålning i yrket löper en ökad risk för cancer.
4. Spermier skadas av elektromagnetisk strålning.
5. Elektromagnetisk strålning skadar hjärnceller och påverkar minnet negativt.
6. Elektromagnetisk strålning kan öka risken för psykisk ohälsa.
7. Elektromagnetisk strålning ökar risken för Alzheimer.
8. Risken för huvudvärk, minnesproblem, yrsel, koncentrationssvårigheter, sömnproblem,
nedstämdhet och värk ökar ju närmare en mobil mast man bor.
9. Elektromagnetisk strålning kan påverka hjärtat.
10. Utländska myndigheter varnar för att barn kan skadas av trådlös teknik.
11. Utländska läkare varnar för att elektromagnetisk strålning kan skada människor.
12. WHO anser att elektromagnetisk strålning är möjligen cancerframkallande.
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Ledningskontoret

1 (1)

Ärendenr RS 2014/665
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Äsa Högberg

Datum 2014-12-04

Regionstyrelsen

Revidering av Avgiftsregler för förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg, med avseende på Lovfritids
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Avgift för lovfritids för höst-, sport- och påsklov införs

•

Avgiften tas ut per dag, enligt gällande maxtaxa för barnomsorg

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att
införa avgift för lovfritids. Under förutsättning att detta beslutas kommer
lovfritids som försöksverksamhet att införas från och med höstterminen 2015
och ska utvärderas efter spordovet 2016. Lovfritids ska erbjudas de elever som
inte har en ordinarie fritidshemsplanering under höst-, sport- och påsklov.
Lovfritids ska gälla elever vars föräldrar arbetar eller studerar och ansökan ska
vara rektor tillhanda minst en månad i förväg.
Bedömning

Ledningskontoret har inget att invända mot nämndens förslag, men då de
ekonomiska konsekvenserna av beslutet är svåra att bedöma är det väsentligt
att barn- och utbildningsnämnden utvärderar försöksverksamheten efter
spordovet 2016.
(/'//~~
ÄGSKONTORET
,,/

\

\

p~r

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Region

Gotland
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Region

Gotlan
Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19
Barn- och

Protokoll

BUN § 105
Au § 93

Revidering av "Avgiftsregler för förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg", med avseende på "Lovfritids"
BUN 2014/511
(- Barn- och utbildrungsnämnden, 2014-06-10, § 50)
- Forvaltrungens tjänsteskrivelse
- Regionfullmäktiges beslut 2014-10-24, Rf § 34, delades ut

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut i Fullmäktige
• Barn- och utbildningsnämnden föreslår region fullmäktige att besluta införa avgift för
lovfritids för höst-, sport-, och påsklov.
• Avgiften tas ut per dag, enligt gällande max taxa för barnomsorg.
(För närvarande 42 kronor per dag.)

Barn- och utbildningsnämndens beslut, under förutsättning av beslut i
regionfullmäktige, enligt ovan
• Lovfritids införs från och med höstterminen 2015 och utvärderas efter spordovet
2016.
• Lovfritids erbjuds de elever som ej har en ordinarie fritidshemsplacering under höst-,
sport- och påsklov.
• Ansökan ska vara rektor tillhanda minst en månad i fönräg och är bindande.
• Lovfritids gäller elever vars föräldrar arbetar eller studerar_

Förvaltningen har av barn- och utbildningsnämnden fått i uppdrag att utarbeta förslag
till regelverk och revidering av "Avgiftsregler för förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg" (Eg. Inskrivnings- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg på Gotland).
Utöver detta har region fullmäktige, den 27 oktober 2014, beslutat att bam- och
utbildningsnämnden ska utvärdera insatsen löpande för att i god tid, innan
försöksperiodens slut, redovisa eller ge indikationer om verksamheten ska fortsätta i
ordinarie verksamhet.
Region Gotland tillämpar maxtaxa. U tifrån denna princip blir avgiften för lovfritids 42
kronor per dag, utifrån nuvarande maxtaxa. Förvalmingen föresiar att "Lovfritids"
erbjuds de elever som ej har en ordinarie fritidshemsplacering under höst-, sport- och
påsklov. Ansökan bör vara bindande och gälla elever vars föraldrar arbetar eller studerar.
Utdragsbestyrkande:

o
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Ärendenr BUN 2014/511
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Barn- och utbildningsförvaltningen
Karin Sandberg Täpp

Datum

30 oktober 2014

Bam- och utbildningsnämnden

Införande av avgift och regler för "lovfritids".
Förslag till beslut i regionfullmäktige
II

Barn- och utbildningsnämnden föreslår region fullmäktige att besluta införa
avgift för lovfritids för höst-, sport- och pasklov.

" Avgiften tas ut per dag, enligt gällande max taxa för barnomsorg.
(För närvarande 42 kronor per dag.)

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden, under
förutsättning av beslut i regionfullmäktige, enligt ovan
" Lovfritids införs frän och med höstterminen 20t5 och utvärderas efter
sportlovet 2016.
.. Lovfritids erbjuds de elever som ej har en ordinarie &itidshemsplacering
under höst-, sport- och påsklov.
" Ansökan ska vara rektor tillhanda minst en månad i förväg och vara
bindande.
.. Lovfritids gäller elever vars föräldrar arbetar eller studerar.
.. Förvaltningen ges i uppdrag att införa ovanstående beslut i barn- och
utbildningsnämndens Inskrivningsregler- och avgifts regler för kommunal
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg på Gotland.

Bakgrund
Förvaltningen har av barn- och utbildningsnämnden fått i uppdrag att utarbeta
förslag till regelverk och revidering av "Avgifts regler för förskoleverksamhet
och skolbamomsorg" (Eg. Inskrivnings- och avgifts regler för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg på Gotland).
Utöver detta har region fullmäktige, den 27 oktober 2014, beslutat att barn- och
utbildningsnämnden ska utvärdera insatsen löpande för att i god tid, innan
försöksperiodens slut, redovisa eller ge indikationer om verksamheten ska
fortsätta i ordinarie verksamhet.

Besöksadress VIsborgsallen 19

e-post: reglstrator-bun@gotland.se

Postadress SE-62i 81 VISby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-<lS03

Region

Gotland

1 (2)
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ningsförvaltn ingen

Ärendenr BUN 2014/511

2 (2)

Region Gotland

Region Gotland tillämpar max taxa. Utifrån denna princip blir avgiften för
lovfritids 42 kronor per dag, gällande maxtaxa. Förvaltningen föreslår att
"Lovfritids" erbjuds de elever som ej har en ordinarie fritidshemsplacering
under höst-, sport- och påsklov. Ansökan bör vara bindande och gälla elever
vars föräldrar arbetar eller studerar. Ansökan bör även vara rektor tillhanda
minst en månad i förväg för att rektor ska kunna planera fritidshemmets
verksamhet inklusive lovfritids.

Bedömning
Konsekvenserna av införandet av lovfritids som försöksverksamhet är svåra att
bedöma. Detta gäller både omfattningen av antalet elever och hur erbjudandet
påverkar fritidshemmets ordinarie verksamhet. Antalet elever som tillkommer
kan påverka behovet av extra personal. Det kan i förlängningen både påverka
ekonomin och fritidshemmets uppdrag utifrån skollag, läroplan och allmänna
råd med kommentarer i negativ riktning. Detta medför att det är av största vikt
att försöksverksamheten följs upp och utvärderas efter sportlovet 2016.

Anders Jolby
Skoldirektör

/
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/667

1 (1)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Bo Magnusson

Datum 4 december 2014

Regionstyrelsen

Upphörande av samverkan inom CEHIS AB - överlåtelse till
Inera AB
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår besluta att Region Godand undertecknar avtal om
upphörande av samverkan inom Center för e-hälsa i samverkan (CeHis).
Genom undertecknande upphör samtliga rättigheter och skyldigheter enligt
Samverkans avtalet.

Bakgrund

Region Godand har tillsammans med samliga regioner och landsting den 30
augusti 2013 ingått avtal om samverkan avseende nationella It-*nster,
organiserat inom det enkla bolaget Center för e-hälsa i samverkan (CeHis).
Som framgår av bifogat missiv till avtal om upphörande av samverkan inom
CeHis, skall samtliga huvudmän som genom avtal anslutit sig till samverkan
avseende gemensamma IT -~änster, bekräfta att detta avtal upphör att gälla.
Bedömning

Ledningskontoret anser att Region Godand skall bekräfta att
Samverkansavtalet upphör att gälla och att samtliga rättigheter och skyldigheter
i enlighet med Samverkansavtalet i och med dess upphörande är förfallna.
(

vdelning/Enhet

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland
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Johan Assarsson

Senast ändrad
2014-12-01

In r

LANDSTING OCH REGIONER
I SAMVERKAN FÖR E+IÄLSA

Till samtliga landsting och regioner
Styrelserna för CeHis EB och Inera AB beslutade 2013-12-16 att CeHis och Ineras verksamheter
skulle läggas samman i en gemensam organisation. Detta skulle ske i två steg.
1.

Först skulle den del av CeHis verksamhet som bedrivits under SKLs organisationsnummer
överlåtas till Inera AB, vilket skedde 2014-07-03 med retroaktiv verkan per 2014-01-01 .

2.

Därefter skulle den del av CeHis verksamhet som bedrivits i det enkla bolagets namn överlåtas
till Inera AB.

Den sistnämnda överlåtelsen har ännu inte fullföljts utan det har ansetts angeläget att fullt ut utreda
vilka åtaganden och tillgångar som varit och är knutna till det enkla bolaget CeHis. Därför en
begränsad s k due diligence där det i huvudsak kom fram att det fanns kvar tre immateriella tillgångar i
det enkla bolaget (rättigheter som ingår i tjänsterna 1177 Vårdguiden, sammanhållen
vaccinationsinformation och internetbaserat stöd och behandling). För att fullständigt utreda frågan om
immateriella rättigheter knutna till det enkla bolaget CeHis har efter beredning av Ineras jurist och
några j urister från huvudmännen, en förfrågan i detta ärende gjorts hos samtliga huvudmän. Av denna
förfrågan har nu framkommit att ingen känner till några ytterligare immateriella rättigheter i CeHis EB
eller har några anspråk i övrigt på det enkla bolaget CeHis.
Styrelsen för CeHis EB/Inera har därför vid sitt senaste sammanträde, den 12 november 2014, beslutat
att fullfölja överlåtelsen av CeHis EB:s verksamhet till Inera. CeHis EB kommer därefter inte att
innehålla någon verksamhet eller några rättigheter och när överlåtelsen är fullföljd avvecklas.
Inera fick i uppdrag att ta fram ett avtal om upphörande av CeHis, se bilaga.
I nämnda avtalsutkast att hanteringen av frågan sker på samma sätt som vid respektive landstings- och
regions tecknande av samverkansavtalet avseende CeHis EB. Det innebär att beslut och
undertecknande sker på samma sätt som när beslut om samverkansavtalet togs.
Härmed föreslås att respektive huvudman fattar beslut om att upplösa CeHis EB i enlighet med bilagt
förslag till avtal, Inera AB kommer därefter att verkställa denna avveckling och vidta övriga åtgärder
förenliga med bifogat förslag till avtal. Respektive region och landsting kommer därefter erhålla en
kopia av avtalet (inklusive en kopia av samtliga underskrifter). Avtalet i original förvaras därefter hos
Inera.
Påskrivet avtal skickas så snart det är möjligt till: Tomas Kågebrand, Inera AB, Box 17703, 118
93 Stockholm.
Stockholm 2014-12-01

Johan Assarsson
IneraAB

!

Jnera AB

Box 177 03
Ostgötagatan 12
118 93 Stockholm

Tel 08 452 7160
!nfo@lnera se
www mera se

Organisationsnummer

Sid i/i

556559-4230
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AVTAL OM UPPHÖRANDE AV SAMVERKAN INOM CEHIS EB
1.

Bakgrund

1.1

Samtliga Sveriges regioner och landsting (gemensamt kallade "Parterna" och
individuellt "Part") har den 30 augusti 2013 ingått avtal om samverkan avseende
ledning, samordning och administration av gemensamma IT-tjänster genom det
enkla bolaget Center för eHälsa i samverkan ("CeHis EB"). Nämnda avtal
benämns nedan "Samverkansavtalet".

1.2

All CeHis verksamhet har per 2014-01-01 överlåtits tilllnera AB, 556559-4230,
("Inera"), dock med det undantag som anges i punkt 2.2 nedan. Parterna har
kommit överens om att upplösa CeHis EB och avveckla Parternas samarbete
inom CeHis EB.

1.3

I anledning av ovanstående har Parterna kommit överens om följande.

2.

Upphörande av Samverkansavtalet

2.1

Parterna bekräftar härmed att Samverkansavtalet i och med Parternas respektive
undertecknande av detta avtal upphör att gälla och att samtliga rättigheter och
skyldigheter enligt Samverkansavtalet i och med dess upphörande är förfallna.

2.2

I samband med i punkt 1.2 nämnd verksamhetsöverlåtelse tilllnera fastställdes
att det i huvudsak fanns tre immateriella tillgångar i CeHis EB; rättigheter som
ingår i tjänsterna (i) 1177 Vårdguiden; (ii) sammanhållen
vaccinationsinformation; och (iii) internetbaserat stöd och behandling. Samtliga
dessa tillgångar har genom verksamhetsöverlåtelsen överlåtits tilllnera och
Parterna bekräftar härmed att §§ 6 och 7 i Samverkansavtalet, om rätt att få ut
källkod efter CeHis upphörande respektive överlåtelseförbud beträffande
immateriella rättigheter som Part äger till följd av Samverkansavtalet, därför inte
är tillämpliga i anledning av Samverkansavtalets upphörande.

3.

Upplösning av CeHis EB

3.1

Parterna bekräftar att CeHis EB inte har några tillgångar eller skulder och att det
inte föreligger några kvarvarande avtalsrelationer mellan Parterna och tredje
part i anledning av samarbetet inom CeHis EB; det finns således inte några
tillgångar att skifta eller kvarvarande förpliktelser att hantera. CeHis EB är
följaktligen upplöst i och med Parternas respektive undertecknande av detta
avtal.

4.

Övrigt

4.1

Parterna bekräftar härigenom att ingendera Part har något krav gentemot annan
Part i anledning av Samverkansavtalet eller dess upphörande.

I
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5.

Tvist

5.1

Tvist rörande detta avtals tillkomst, innehåll, tolkning eller tillämpning ska slutligt
avgöras av allmän domstol.

6.

Undertecknande m.m.

6.1

Detta avtal har upprättats i 21 likalydande exemplar, varav Parterna erhåller var
sin kopia. Parterna är överens om att Inera ska ombesörja att respektive Part
undertecknar detta avtal samt erhåller kopia av avtalet (inkl. kopia av samtliga
underskrifter) efter att samtliga Parters underskrifter har inhämtats. Avtalet i
original ska förvaras hos Inera.

****
[sida för undertecknande följer]

2/3
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Härmed bekräftas att undertecknad Part har tagit del av och godkänner innehållet i avtal om
upphörande av samverkan inom CeHis EB.

Ort datum

Landsting/Region

Underskrift behörig företrädare

Namnförtydligande

3/3

I

Ledningskontoret

123

1 (4)

Ärendenr RS 2014/700
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 18 december 2014

Regionstyrelsen

Parkeringsstrategi för Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsen ger ledningskontoret i uppdrag att i samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram en parkeringsstrategi för Godand.
Ledningskontoret föreslår att finansieringen av projektet med 750 000 kronor
ska lösas inom ramen för kommande kompletteringsbudget.
Bakgrund

Utvecklingen av bostadsområden och områden för handel präglas ofta aven
diskussion kring parkeringsbehov och lösning för trafikåtgärder för områdets
tillgänglighet. När nya bostadshus och lokaler för verksamheter och handel
uppförs finns krav på att byggherren också iordningställer parkeringsplatser i
tillräcklig omfattning, vanligtvis tillämpas gällande parkeringsnorm. Trots detta
upplevs parkeringssituationen för i synnerhet centrala delarna av Visby tidvis
som problematisk. Inte minst medför det stora antalet besökare under
sommarsäsongen speciella utmaningar att hantera. Nuvarande parkeringstal
härstammar från en parkeringsutredning år 1990 och det finns skäl att, bland
annat utifrån målen kring hållbart resande, aktualisera dessa. Inför kommande
förtätning av bostäder i centrala områden i Visby, exempelvis i Östercentrum,
finns det därför goda argument för att ta fram en parkeringsstrategi för
Godand.
Ärendebeskrivning

Syftet med en parkeringsstrategi är att skapa ett effektivt och hållbart
parkeringssystem för Visby och övriga tätorter på ön. Parkeringsstrategin ska
bidra till att målbilden i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Godand
2025 uppnås, och kopplas till fastställda mål och rikdinjer inom övriga
planprogram såsom översiktsplan för Godand samt fördjupad översiktsplan
för Visby. Målet med projektet är en antagen, förankrad och kommunicerad
strategi. Parkeringsstrategin ska utgöra ett underlag för planering och arbete
med parkeringsfrågor i första hand för Visby, men med tillämpning för övriga
orter på Godand.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Region

Gotland

(
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Parkeringsstrategin ska utgå från följande måkiktlinjer.
1. Miljö och hållbarhet
Viktiga delar för att nå ett ekologiskt samhälle är att inte belasta mark,
vatten och luft med föroreningar, att ha en hållbar infrastruktur och
energianvändning och att minimera bullerstörningar.
2. Attraktiv stadsmiljö
Visbys stadskärna ska utvecklas socialt, kulturellt, kommersiellt och
gestaltningsmässigt till en naturlig, levande och livskraftig stadskärna
för hela Visbyområdet. De vaga, delande och otrygga "mellanrummen"
ska överbryggas.
3. Tillgänglighet
Genom insatser i transportsystemet bidra till en ökad tillgänglighet. Alla
människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på
miljömässigt långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad, arbete,
skola och fritidsaktiviteter.

4. Trafiksäkerhet
De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla. På
Gotland, framför allt i Visby, prioriteras arbetet med att säkra gångoch cykeltrafiken till och från arbetsplatser, skolor och affårscentra.
Underlätta för gång- och cykeltrafikanter att ta sig fram tryggt och
säkert i takt med att biltrafiken i Visby ökar.
5. Hälsa
Genom bland annat fysisk planering, boende och kommunikationer
underlätta för människor att göra hälsofrämjande val .
6. Jämställdhet och trygghet
Män och kvinnor har olika erfarenheter av vardagslivet.
Undersökningar visar exempelvis att kvinnor i högre grad cyklar till
arbetet medan män i större utsträckning arbetar längre från hemmet
och använder bilen mer. Det påverkar hur män och kvinnor rör sig i
den offentliga miljön, och att det i sin tur kan ge upphov till olika
behov. Trygghetsförstärkande åtgärder minskar rädslan och ökar
livskvaliteten. I ett bostadsområde upplevs ofta offentliga områden
som parker, parkeringar, gator och förgårdar som mest otrygga.

Parkeringsstrategin ska gäUa för såväl bil- som cykelparkering, och bl a
innehåUa följande.
a.

Syfte - syfte med parkerings strategin.

b. Mål- relatera till mål och riktlinjer i Vision Gotland 2025 och övriga
planprogram.
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c. Nulägesbeskrivning - kartlägga nuläget, såsom bilinnehav,
parkerings beläggning, avgiftssystem, tidsreglering, tillstånd, gällande
parkeringsnorm samt resvanor.
d. Riktlinjer för parkering - utifrån nulägesbeskrivningen ta fram
inriktningsmål samt mått för måluppfyllelse för parkering. Prioritering
av olika typer/målgrupper för parkering.
e. Parkeringsnorm - utifrån inriktningsmålen ta fram ny parkeringsnorm
för Visby, såsom flexibla parkeringstal.
f.

Atgärdsplan och genomförande - fastställa plan för vilka åtgärder som
krävs, vem som har ansvar för åtgärderna och när detta ska
genomföras.

Parkeringsstrategin ska vara ett underlag till översiktsplanen och ett stöd vid
detaljplanering och bygglov. Den ska också vara ett stöd vid handläggning av
olika parkeringsfrågor i det löpande arbetet. Parkeringsstrategin kan
tillsammans med plandokument för cykel, kollektivtrafik och infrastruktur med
flera, vara ett viktigt stöd för regionens arbete med planering och
samhällsbyggnad.
Ledningskontoret anser att framtagande aven parkeringsstrategi lämpligen sker
i form av ett projekt där lämpliga kompetenser inom och utom regionen
inkluderas. Genomförande ska ske i nära samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen som i sitt dagliga arbete hanterar flertalet av de frågor som
strategin innefattar. Tekniska nämnden och byggnadsnämnden är viktiga parter
och ska inkluderas i processen.
Ledningskontoret gör bedömningen att arbetet med att ta fram en
parkeringsstrategi kommer att ta ungefår ett år i anspråk och att kostnaden för
externa i insatser i form av konsulter och utredningar uppgår till ca 750 tkr.
Kontoret konstaterar att det finns förutsättningar att lösa finansieringen inom
ramen för kompletteringsbudgeten för 2015.
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Bedömning

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att ge kontoret i uppdrag
att i samarbete med samhällsbyggnads förvaltningen ta fram en
parkeringsstrategi för Gotland. Ledningskontoret föreslår att finansieringen av
projektet med 750 000 kronor ska lösas i kommande kompletteringsbudget.

I
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Gotlands mål kopplat till parkering och ett hållbart
transportsystem
Vision Gotland 2025
Övergripande mål:
•

Minst 65 000 invånare bor på Gotland.

• Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.
• Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.
• Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
• Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.
En hållbar livsstil dr en utmaning i fråga om dndrade konsumtionsvanor, minskad mi!Jöpåverkan och ~ffektivare
emt;gianvdndning. Det kråver kll1lskap och engagemang hos enskilda individer. På Gotlandjinm en stor potential i
lokala mervdrden. Om vi jyckas att inom så vitt .rkilda områden som till exempel kultur-, mat-, de.rign-, !and.rrygdsoch naturupplevelser öka utbud och ifteifrågan i ståilet fö'r att öka materiell kon.rumtion .rå får vi också en
migomåssigt hållbar utveckling,
De stora utmaningarnaflir att rygga ett hållbart samhålle på Gotlandgåller enet;g!j(jrJ'ö'rjning, tillgången på rent
dricksvatten och en levande Östersjö: Det gdller att utveckla ett samhålle med giftfria od) reJurJJtlåla kretJfopp och en
god och hålsosam beryggd mi!Jö; hå!!bar.frjrvaltning al! produktil! mark och flirutsdttningar.frjr att bevara olika
natur- och kHltttrmigoer.
Den gotldndrka kollektivtrqfiken erl,?jltder ett Htbud av tHrer som flir ndrvarande utgår till och från de orter som
tt/pekas som serviceorter. En utveckling al! kollektIvtrafiken dr en al) de viktigastefaktorerna.frjr att hela det
gotldndska samhållet ska kunna Htvecklas hållbart, En lösningflir att kunna få fler att åka kollektivt skulle vara
att utveckla så kallade intermodala lösningar. Det handlar om att kunna ta sig enkelt från ett trafikmedel till ett
annat.

Boendet och boendemiljön
• Bostadsutbudet ska vara attraktivt och tillgängligt, med blandade upplåtelseformer och
bostadstyper. Bostadsmiljöerna ska utformas på sådant sätt att det genom nära natur
och rika fritidsmöjligheter bidrar till en god folkhälsa.
Folkhälsa
f'ysisk planeJing, boende och kommunikatiomr, handel och rekreation, skola o.h arbetsliv, kultur ochfJitid, vård
och omsot;g dr alla områden som bidrar till att skapa goda flirutsdttningarflir en hålsrifråiJ?jande livsstil på Gotland.
Ett hå/srifrdmjande arbete betyder att underidtta flir mdnniskor att göra hdlsqfrämjande val och ddJigenom ta eget
ansvarflir att påverka sin hå/sa.

Hållbar energiförsörjning
• Energiförsörjningen ska vara klimatneutral och kännetecknas av högsta möjliga
effektivitet och hushållning.
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Hållbara kommunikationer och kommunikationssystem
Kommunikations!)'stemen (trafiken ot:h infrastrukturen) är avgörande for många människors tillgänglighet till
arbete, studier, Je17iiaJ och fritid liksom for en stor del av näringslivets tillgånglighet till marknader och
produktionsområden. Transporter och resor är inom nåstan alla samhällsområden basen for att kunna driva
verksamheter, produktion och handeL Strukturfijrändringar påverkar transportbehoven och trq/iksystemen måste
kunna anpassas till !!ya behov. Samtidigt kan !!ya transportmo/ligheter ge utrymme for utveckling av !!ya
verksamheter. Tramport!)'stemen årflljaktligen viktiga for att stårka flrutscdtningarna fl'r tillvå>::t, !)'mlsättning,
utvede/ing och vå!ford. De har stor berydelse for en hållbar utveckling sett ttll de ekonomiska och sodala
perJpektiven, dåremot jinmo målkotif/ikter i det ekologiska perspektivet.
För enskilda individer och for nåringslivet Jpelar tillgångligheten i form av kostnad och tidsåtgångfor transporter och
resor stor roll både for näringslivets val av platsfor lokaliseling och/ eller expansion och utveckling 0"0 for enskilda
månniskors val av till exempel bostadsort eller besöksmål En okad tillgänglighet kanframfor allt nås genom
insatser i tramportsektorn men ode,Jå genom en annan lokalisering av verksamheter, beryggelseplaneringen oc0
ut!!yttjandet av !!y tekllZk.

Resa på Godand
• Alla människor på Godand ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt
långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
• De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla.
• Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en lS-årsperiod.
• Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och kollektivtrafIkens
stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på Godand.
På grund av Gotland.r läge är inte regionforstoring något som fullt ut kan !!Jnna Gotland. RegionJör:rtoringens behov
av snabba och såkra tramporter t ex till arbete, utbildning 0"0 av varor,finns dock odeså på Gotland. Gotland
beMver en inomregional regionforstoring, där avstånden blir mo/liga att minska.

KollektivtrafIk, egen bil och trafIksäkerhet
Bra kollektivtrqfik bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling genom att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till
bilen. Fo'r att kollektivtrqfiken ska bli ett verkligt alternativ till plivat bi/åkande krävs dock att den upplevs som
prisvård med Mg ttlrtåthet, tillgånglighet 0"0 bekvåinlighet. Det krävs också en medveten satsningpå såkerhet kring
kollektivtrafiken, framfor allt vid av- och påstigning. Skolbusstrafiken måste sårskilt beaktas tir såkerhets!)'npunkt.
Bilberoendet på landsrygden och i de mindre tåtorterna kommer till stor del att bestå på grund av det spridda
boendemo'nstret. Det år en viktig miljöaspekt att beakta, vilket go'r att det år angeläget att hitta J(ir!!yelsebara
fordonsbränslen.
I Vzsry jilms risk att biltrafiken o'kar i takt med att !!ya handelsområden etablera,l' utanfor stadskårttan.
Utryggnad av kollektivtrafiken och vågnåtet kan tinder/åtta for gång- 0"0 rykeltrqfikanter att ta sig tryggt och såkert
ttll 0"0 från dessa områden.

Cyklister, gående och trafIksäkerhet
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Cjkeln dr ett mi!;övdnligt tramportmedel. Ökat rykiande bidrar också tillJOlMttrad folkhålsa. Gång och
rykeltrafiken dr tått jO/jd av kollektivtrcifiken de trqjikslag som bör prioriteras i arbetetjOr en hållbar utve{,klingpå
Gotland. Tillgdngliga, trygga och vål upPlYsta rykelvdgar dr ett sått att underlåtta jOr gång- och rykeltrafik. På
Gotland, framJör allt i Visry, prioriteras arbetet med att såkra gång- och rykeltrqjiken till och från arbetsplatser,
skolor och qffårscentra. Gångvdgar i anslutning till busshållplatser bör sårskilt beaktas ur trygg- oih
sdkerhets!)lnpunkt, det gdller både jOr landsrygd oi'h tdtort.

Bygg Gotland - Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025
Ekologisk hållbarhet
Ett ekologiskt samhdlle år att hushålla med våra begrdnsade natumsumr. Viktiga delar
år att inte belasta mark, vatten oih luft medjOroreningat~ att ha en hållbar infrastruktur od} enet:gianvdndning och
att minimera bullersfijrningar.
På Gotland har kommunfullmdktige beslutat att Gotlands kommun ska vara en ekokommun. Ekokommunen är
kommunefIs initiativ Oih åtagande jOr en ekologisk Oih ekonomisk hållbar utveikling. Det innebår att utveiklingen
av det gotlåndska samhållet ska fokuseras på mi!;öldnkande, kretJIopp och god resurshushållning.
Kommunfullmdktige har antagit målet att Gotland ska vara ett ekologiskt hållbart samhålle seflm'f år 2025.

Miljökvalitetsmål
• Frisk luft
• God bebyggd miljö
Kommlftlensjysiska planering har dåtfor stor be!ydelse jOr att nå ett ekologiskt hållbart samhålle. l:'~örutom att s!yra
anvdndningen av mark sk,a den också skapa möjligheterjOr bifolkningen att agera hållbart, särskilt ndr det gdller
tramporter o{,h möjligheter att åtenJinna uttjdnta produkter.

Social hållbarhet
Omsot:g om månniskorsjOn'iit;Jlingsmöjligheter oih livskvalitet måste kombineras med omsot:g om det ekologiska
!)Istemet. Att vdma om mdnniskors hålsa och naturresumr dr en jOrutsåttningjOr utveikling Oih vdistånd. En god
livsmi!;ö'Påverkas avet! stort antal samverkande faktorer och omfottar såvål den rentjysiska mi!;ö'n som olika
sodala mpekter i månniskans tillvaro.

Trygghet
I ett bostadJ'område upplevs rfta rffentliga områden som parker, parkeringar, gator och jOt:gårdar som mest otrygga,
T rygghet.iförstdrkande åtgärder minskar rädslan oih ökar livskvaliteten. AnpasJad be/yJl1ing och fler människor i
rörelse utomhus år exempelpå sådant som jOrstårker kånslan av trygghet, BostadJjöretag kan iika tryggheten genom
att t ex anstdlla gårdsvårdar eller utve{,kla olika former av [jdl1!fo'roaltning. _Aven kollektivtrajikenJ hållplatser kan
upplevas otrygga, lik.rom gångtunnlar i tåtotter.

Jämställdhet
Mdn och kvinnor har olika eifarenheter av vardagslivet. Undersökningar visar exempelvis att kvinnor i hö'gre grad
ryklar till arbetet medan mdn i stö'rre utstrdckning arbetar långrejhIn hemmet och anvånder bilen mer. Det
påverkar hur mån oi'h kvinnor rör Jig i den o.ffentlzga miljön, och att det i sin tur kan ,ge UPphOl) till olika behol!.
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Tillgänglighet
En attraktiv boendemifjii måste vara tillgdnglig och sdker.ftir alla invånare. En god tillgdnglighet innebdr en
skyldighet att sårskilt lIiforma den Jjsiska miIJö'n så att bl a barnfamilJer, åldre och personer med fllnktionshinder
inte IItestå"ngs från att ta del i samhållet.
Personer medfllnktionshinder dr idag integrerade i samhdllet och en god tillgdnglighet dr en for1ltsdttningför ökad
vå!fård ot:h delaktighet.ftir dessa gtupper. Det kan t ex gålla mötesplatser, trottoarer, qffentliga lokaler, och blIssar
m.m. som ska vara tillgångliga .ftir alla grttpper.

Klimatförändringar (Transporter)
Tramportsektorn i Sverige stod 2005 för ca 30 procent av alla IItslåppen av våxthllsgaser och andelen dr stigande.
Av deJJa 30 procent består drygt 90 protent av inrikes vdgtramporter. Trenden år att transportvofymerna minskar
medan transporternas långd ökar. Gods transporteras allt långre.
Tramportsektorn år med andra ord ett '!Ycke!område att.ftirsö"ka åstadkomma flråndn"ng inom, oavsett vilken
framtidsbzld man !Joker verkar mest rimlig eller tilltalande. Insikten kring detta Jklllle klltl11a skapa '!Ya
förtttsdttningar för att rygga samhdl!.rstrttktllrer ,rom under,rtödjer ett energiiffektil}t beteende, exempelvi,r en
,ramhdllsplanering som konsekvent prioriterar gång-, rykel- odJ kollektilitrqfik i ,rtålletför bilre,rande oth dår
indtament skapas jO"r att eniittajjsiska reJor med injormation,r- oth kommunikatiomteknik i de fall det dr möjligt.

Hälsa och säkerhet
Buller
Ljud pålJerkar o,r,r på olika sått och har be!JdelJe för vår hdl,ra och.ftJr mÖjligheten till en god livskvalitet. Buller i
,ramhållet dr ett liåxande problem såvål i utomhusmi!;ö" som inomhu,r.
Hålsoe/lekter av samhållJbttller år enligt VåddshåJ.roorganisationen bl a bömlskador, talintetjerens,
kommunikationsstö"rning oth sömnstö"rning. Dåmtö"verförekommer iffekter på p!JkqJjsiologi,rka och mentala
junktioner samt på prestation oth beteende.

Luft
Det nationella mi!;ömåletf'ri,rk luft fyder. ''Ltd/en skall vara så ren så att månniskors hålsa samt djur, våxter och
kulturvården inte skadas. "

• Långsiktigt ska nivåerna av svaveldioxid och halterna av kvävedioxid minska på Gotland
Bebyggelseutveckling
Val av ryggplats har stor be!Jdelseför hur de vardagliga transporterna till oth från hemmet, arbetsplatsen, jO"nkola,
skola ochjtitidsaktiviteter kan organiseras. Behovet av tramport mellan olika målpunkter ska beaktas och en vål
utryggd kollektivtrajik samt attraktiva såkra rykelvågal' eftmtrdvas.

Turismens utveckling
Serviceplatser för husbilar
Problematiken kn"ng en allt mer tttbredd vild camping ökar på Gotland. På vissa plat,rer dr bela,rtniJ~J1,en mycket
hård ttnder sommarmånaderna. Httsbilar och husvagnar, som står uppståiIda under en långre tid år i httvudsak de
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som har storst negativ påverkan. En ökad ifteifrågan av trppstållningsplatser och se17Jicestationerjeir husbilar ställer
kravatt på sikt finna lämpliga platserjämtfl"rdelade o'ver ön. En av dessa ska vara lokaliserad till Visf?yområdet.

Infrastruktur - Transport och kommunikation
Kommunens infrastruktutplanen'ng år en viktig del iden jjwska planeringen. Hår lågJ!,J' till stor del grunden och
mi!Jligheterna att uppnå en hållbar samhällsutveckling. En bra planerad infrastruktur bidrar till att trygga en ren
och hålsosam mijjö for månniskor, flora och fauna. Den bidrar å'ven till att bibehålla, stärka och tillgångliggöra
sodala strukturer och aktiviteter. Ett tillgångligt samhålle fl'r alla grupper i samhållet ståller stora krav på den
jjsiska utformningen. För att fl'rhindra att grupper såsom äldre, barn och personer medfunktionshinder utestångs
från att ta del av olika samhålleliga junktioner år det av stor vikt att dessa frågor info"rlivas i planeringen på ett
tidigt stadium.

• Vägnätet ska utvecklas så att effektiva och trafiksäkra tranportsträckor både för
persontrafik och godshantering säkerställs.
• Det enskilda vägnätets långsiktiga underhåll ska säkerställas genom aktiva
samfållighetsföreningar.
• För enskilda vägar som har särskilt stor betydelse som genomfartsvägar mellan statliga
vägar bör förslag om statligt övertagande övervägas.
• För att höja trafiksäkerheten och att undvika ytterligare hastighetssänkningar ska
nödvändiga breddningar och uträtningar av länsvägar prioriteras.
• För att höja trafiksäkerheten ska även satsningar på säkra korsningar där det är som mest
angeläget prioriteras.
• Enskilda vägar som är viktiga för turismnäringen bör utvecklas och prioriteras när frågan
om statsbidrag prövas.
I energiplan j?ir ekokommun Gotlandframhålls att energiejlektiva transportlosningar ska dterstråvas. Ett
långsiktigt hållbart transport.rystem måste klara de krav som månniskan och naturen kråver. Hår har rykeln en
given plats. Den har många och !Jälvklara fl"rdelar. den kråver lite utrymme, den år energiJflål, bullrar inte och
me4for inga Itiftpiroreningat: ykeln som transportmedel har odeså berydande positiva iffekter på folkhålsan.

En ökad andel cykeltrafik på längre sträckor kräver samverkan mellan olika aktörer så att
cykeln i högre grad kan fungera som en länk i hela resan, till exempel mellan bostaden och
bussen eller från infartsparkeringen till arbetsplatsen. Cyklister ska därför erbjudas bra och
säkra cykelparkeringar nära viktiga målpunkrer, med möjlighet att låsa fast cykeln i ramen.
Det finns idag inga riktlinjer för behovet av cykelparkering vid olika målpunkter, så som
det finns för bilparkering. Krav på parkeringstal för cykelparkering ska därför ställas i
samband med framtida bygglovgivning.
I detl fl"rc!;irpade öVerJiktJp!anen jör Visry finns bär/an till en rykelplan fl"r Vzsf?y. I dm redovisas ett huvudnår jör
rykelvägar i Virf?y. f<orslaget omfattar cirka 20 km l!Ya rykelvåg,ar. Genom en utf?yggnad av rykelvåg,l1året får man
en sammanhängande struktur som erbjuder säkra skolzJägar och bra mijjlighet till arbetJjJendling, Målet är att
minska biltrcifiken i Visry.
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En fråga for Visrys utverkling av hur Österrentrum kan utvedelas som rentrumkdrna for handel, hur detta kan
kombineras med den viktiga ndrJeJ7Iiren orh hur stadens industriområden kan bli varkrare med grdnska orh tryggare
med en god infrastruktmplanering, dven for dem utan bil.
Om staden utvecklas tdtt och diversifierat minskar behovet av långa dagliga persontransporter orh tillsammans med
ett IItryggt rykelvdgnåt frdmjar detta både stadsmifjiin orh mdnniskors hdisa.
Den okade bilismen orh prioritering av bilens Ji-amkomlighet har i en delfall aven gjort huvudgatorna till bullrande
trcifikapparater med karaktar av leder, som skiljer av orh splittrar snarare dn helar od) binder samman staden.
Att o'verbrygga "mellanrummen" orh sammankoppla behover inte nO'dvdndigtvis be!)lda att dessa områden i forsta
hand ska beryggas. Det kan istållet handla om att utforma en gång- orh rykelvdg, en bilvdg eller att skapa ett
trivsamt grdnstrak eller en park - det vill saga hur vi "helar" var stad.

Parkering
• Ingen mer mark tas i anspråk för permanent markparkering i Visbys centrala delar.
e

Om parkeringssituationen inte anses möjlig att lösa inom befintliga parkeringsytor
bör planering och byggande av parkering i garage genomföras.

Vid en framtida utveckling av stadskärnan som leder till ökning av trafIken kan
parkeringssituationen lösas bland annat med trafIkreglerande parkeringsavgifter och/eller
att parkeringsgarage byggs.
Mål: reversibla ytor för säsongsberoende parkering
Mark kan även reserveras vid infarterna där kollektivtrafIk för trafIkanter till Visbys centrala
delar.
Behovet av parkeringar runt vårdanläggningarna samt en väl utbyggd och tillgänglig
kollektivtrafIk är och kommer att vara angelägen att lösa både i nutid och i ett längre och
hållbart perspektiv.
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Ärendenr RS 2014/656

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 8 januari 2015

Regionstyrelsen

Taxa för transport av bussgods
Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till taxa för transport av gods med kollektivtrafikens
bussar godkänns.
Bakgrund
Tekniska nämnden har 2014-11-19 i § 238 beslutat återinföra tjänsten att transportera
gods i kollektivtrafikens bussar på Gotland och fastställt särskilda riktlinjer för detta,
se nedan. Nämnden har samtidigt antagit ett förslag till avgiftstaxa som ska gälla för
dessa transporter, vilka nämnden föreslår att regionfullmäktige ska fastställa.
Det ska uppmärksammas att denna bussgodshantering endast omfattar transporter
som sker på ön Gotland. Några motsvarande bussgodstransporter till eller från
fastlandet införs inte.
Riktlinjer
Gods hämtas och lämnas endast vid busstation och hos busschaufför vid hållplats.
Paketet ska ha en innehållsdeklaration.
Max vikt på paket är 10 kg.
Storlek på paket: 40cm x 40 cm x 30 cm.
Vilka varuslag ska kunna fraktas
Blommor
Reservdelar
Små paket
Varuslag som inte ska kunna fraktas:
Livsmedel.
Batterier, oljor, sprayburkar, brandfarliga produkter
Skrymmande produkter, större än: 40cm x 40 cm x 30 cm.
Endast varor som inte kräver tillstånd/anmälan ska tillåtas fraktas.
Ny taxa.
1 kg 85 kr
3 kg 110 kr
5 kg 125 kr
10 kg 155 kr
Blombukett 85 kr

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2014/656

Bedömning

Tekniska nämnden har bedömt att nämnden själv kan besluta om denna service ska
erbjudas eller inte eftersom tjänsten inte är lagstyrd och utgör en frivillig tilläggstjänst
som anknyter till den kollektivtrafikverksamhet som nämnden ansvarar för.
Däremot anser nämnden att taxan ska fastställas av fullmäktige. Avgiftsnivån synes
vara anpassad så att den i stort sett är jämförbar med andra transportalternativ som
finns på marknaden vilka oftast innehåller en större servicegrad än den som erbjuds
genom bussgodshanteringen.
Ledningskontoret delar nämndens bedömning i dessa delar och har inget att erinra
mot vare sig nämndens beslut eller taxeförslaget.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Region

Gotland
Protokoll

Tekniska nämnden 2014-11-19

TN §

238

Riktlinjer för bussgodshantering

AU §
155
TN 2014/201, 2014/TN § 177

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden återinför bussgodshantering i kollektivtraflken enligt av
förvaltningens föreslagna riktlinjer.

•

Tekniska nämnden godkänner taxan för gods hantering och föreslår
regionfullmäktige anta taxan enligt tekniska nämndens förslag.

Enligt beslut i TN § 201/2014 flck förvaltningar i uppdrag att ta fram riktlinjer för
bussgodshantering.
Förvaltningen har även tagit fram en ny taxa för bussgodset.
Riktlinjer
Gods hämtas och lämnas endast vid ombud.

Paketet ska ha en innehållsdeklaration.
Max vikt på paket är 10 kg.
Storlek på paket: 40cm x 40 cm x 30 cm.

Vilka varuslag ska kunna fraktas
Blommor
Reservdelar
Små paket
Varuslag som inte ska kunnafraktas:
Livsmedel.
Batterier, oljor, sprayburkar, brandfarliga produkter
Skrymmande produkter, större än: 40cm x 40 cm x 30 cm.
Tillstånd som krävs
Endast varor som inte kräver tillstånd/ anmälan ska tillåtas fraktas.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

f4
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Region

Gotland
Tekniska nämnden 2014-11-19

Protokoll

Forts § 238

Ny taxa.
1 kg 85 kr
3 kg 110 kr
5 kg 125 kr
10 kg 155 kr
Blombukett 85 kr

Protokollsu tdrag:

RSjRF

Justerare:

, Utdragsbestyrkande:

I
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Diarienr RS 2014/701

Ledningskontoret

1 (3)

NYPS ID 186375

Sofia Nordström

Datum 16 december 2014
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Regionstyrelsen

Ansökan om medel ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder till
projekt Gotland i Södra SverigeI GSS 2014
Förslag till beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att bevilja finansiellt stöd till projektet Gotland i
Södra Sverige, GSS 2014 med 50 procent av projektets faktiska
kostnader, sammanlagt högst 900 000 kronor ur anslag 1: 1, medel för
regionala tillväxtåtgärder (1: 1).

•

Beslutet avser perioden 2014-03-01 - 2015-03-31. Skriftlig slutrapport
med utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 2015-05-31.

Bakgrund
Effektiva kommunikationer är viktigt för turismen och en förutsättning för att
kunna nå den nationella strategin 2020 med en fördubbling av besöksnäringen.
För att nå dit behövs en gemensam förstärkning av marknadsföringen i södra
Sverige för att kunna få fler besökare till Gotland och samtidigt bidra med att
stärka regionen Gotland/Småland/ Östergötland.
2010 inleddes ett samarbete med transportörerna på Gotland för att stärka
bilden av Gotland i södra Sverige, där Gotlands ställning inte varit lika stark.
Med erfarenheter från dessa samarbeten finns det goda möjligheter att säkra en
långsiktig närvaro i södra Sverige samtidigt som samverkan kan stärkas med
aktörer på fastlandets östkust. Projektägare är Inspiration Gotland AB.

Syfte
Projektet syftar till att stärka bilden av Gotland i södra Sverige och visa på
möjligheterna att ta sig till ön. Marknadsföringen ska verka för att ytterligare
stärka passagerarunderlaget och långsiktigt trygga Gotlands position i södra
Sverige, främst under sommarsäsongen men på sikt även stärka Gotland som
en året-runt destination.
Syftet är också att hitta långsiktiga strategiska samarbeten med de
orter/regioner som Gotland har transporter till. Främst kommer projektet att

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-62181 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (O) 498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se
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Led ningskontoret

fokusera på fårjelinjernas destinationer, så som Oskarshamn, Västervik och
Nynäshamn samt de större regionerna som Småland och Östergötland.

Mål
Projektet har fyra övergripande mål:
• Ökat antal resande på fårja och flyg för de södra linjerna.
• Samarbetet mellan de olika transportörerna ska stärkas.
• Bilden av Gotland som resmål på sommaren samt övrig tid på året ska
bli tydligare.
• Stärka samverkan med andra destinationer/regioner.

Horisontella mål
Integration: Andelen personer med utländsk bakgrund ökar bland de som
semestrar i området. Genom att visa på mångfald i exempelvis bildval kan
människor med olika bakgrunder känna igen sig och attraheras av
marknadsföringen.
Jämställdhet: Projektet uppskattar att besöksnäringen har en hög grad av
jämställdhet både bland medarbetare och bland affårsledning.
Marknadsföringsmaterial och kampanjer ska kontrolleras för att ge en jämställd
bild som vänder sig till både kvinnor och män.

Genomförande
Projektet ägs av Inspiration Gotland i samarbete med projektfinansiärerna
Gotlandsflyg AB, Destination Gotland AB, Malmö Aviation AB och
Gotlandsbåten AB.
Projektet kommer att arbeta med:
.. Marknadsföring och PR: Här handlar det om att lyfta fram
destinationen Gotland på både nya och etablerade sätt.
Bokningsportalen www.destinationgotland.se blir central landningsbana
för kommersiella produkter och det samlade utbudet på Gotland samt
turistbyråns utbud kommer att finnas genom www.gotland.com.
Annonsering kommer att göras i utvalda media, både tryckta och
internetbaserade. Annonseringsplan tas fram i samband med
projektstarten.
• Samverkan: Här handlar det om att hitta långsiktiga
samverkansformer med de övriga regionerna (Småland och
Östergötland). Fokus kommer att vara på hur man i framtiden ska
kunna stärka alla aktörer genom gemensamma satsningar, både inom
destinationsmarknadsföring såväl som destinationsutveckling.

I
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Ledningskontoret

-

-

K ost na d s- ochfimanslermgs b ud1get perlO
. den 2014 03 -01 - 2015 -03 31
Kostnader
Totalt
2014
2015
Köpta tjänster
Summa kostnader
Finansiering
Anslag 1: 1 Regionala tillväxtåtgärder
Destination Gotland AB
Gotlandsflyg AB
MalmöAviation AB
Gotlandsbåten AB
ISumma finansiering

1700000

100000

1 800000

O 1700000

100000

1800000

880000
380000
280000
80000
80000

20000
20000
20000
20000
20000

900000
400000
300000
100000
100000

O 1700000

100000

18000001

Överväganden
Projektet har stöd i Region Gotlands näringspolitiska program 2012-2015:
utvecklingsområde Bilden av Gotland som handlar om varumärke och ökat
antal besökare.
Projektet syftar även till att uppfylla målet i Vision Gotland 2025 om hållbar
tillväxt och sysselsättning: Gotland ska vara ett etablerat resmål, såväl nationellt som
internationellt, året runt.

Motivering till beslut
Ledningskontoret anser att projektet ligger i linje med relevanta
behovsanalyser. Vidare är det viktigt att samarbeta med närliggande regioner i
syfte att stärka Gotland som destination, året runt.

l

Ledningskontoret

138

1 (2)

Ärendenr RS 2012/298
Handlingstyp Information

Anders Lindholm

Datum 16 december 2014

Regionstyrelsen

Information. Gotlandssnus AB avböjer köp av Visby
Löjtnanten 1 (tidigare del av Artilleriet 1 :33).

Beslut

Informationen godkänns.
Bakgrund

Regionstyrelsen godkände 2012-06-19 köpekontrakt med Startplattan 160236
AB, under namnändring till Godandssnus Production AB, om försäljning av
del av fastigheten Visby Artilleriet 1:33 till en köpeskilling av 2 062 050 kronor.
Samtidigt beviljades tekniska nämnden tilläggsanslag med totalt 1 900 000
kronor för utbyggnad lokalgata samt gång- och cykelväg inom
detaljplaneområdet för del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Löjtnanten och kv
Majoren).
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Ärendenr RS 2012/298

Region Gotland

Vid tidpunkten för regionstyrelsens beslut förutsåg Gotlandssnus ett
kommande behov av nya lokaler för att expandera. Allt sedan regionstyrelsens
beslut har marknadsförutsättningama för Gotlandssnus produkter förändrats.
Företaget ser nu inte längre samma omedelbara möjligheter till expansion och
därmed inte längre ett nära förestående behov av mark för byggande av nya
lokaler. Med anledning därav har Gotlandssnus avböjt att köpa eller teckna
tomträtts avtal för den aktuella industritomten. Ledningskontoret har meddelat
Gotlandssnus att tomten därför återgår till regionens markportfölj och
kommer att kunna erbjudas andra intressenter. Gotlandssnus erbjuds att
återkomma för diskussion kring annan mark lämpad för etablering när man ser
behovet.
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~. "~er'(1:;/
Lindskog

if Regiondirektör

2 (2)

Ledningskontoret

140

1 (1)

Ärendenr RS 2014/401
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Häkan Jonsson

Datum 17 december 2014

Regionstyrelsen

Information. Utvärdering av försök med förlängda
öppettider i Visby sommaren 2014

Bakgrund

Sedan många år har det pågått ett arbete inför och efter somrarna gällande
ordning, trygghet och trivsel i Visby sommartid. Arets sommarsituation skiljer
sig från tidigare med att möjligheten att ha öppet till kl 03.00 på restaurangerna
gavs i enlighet med tidigare beslut i RS ( § 102, 2014-03-27). Det beslutet
kopplades till en beställning aven separat extern utvärdering gällande
ordnings- och trygghetsläget. CAN, Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning, har fått uppdraget och deras preliminära bild vid
avrapportering är att den extra tiri:unen inte inneburit några betydande negativa
konsekvenser beträffande ordningen. I sin slutsats lyfter man fram att utökade
öppettider på krogen inte alltid behöver innebära mer våld, speciellt inte om
man vidtar de förebyggande åtgärder som gjorts och de markerar också vikten
att bibehålla intensiteten i det förebyggande arbetet. .
Förutom minnesanteckningarna från uppföljningsmötet om sommaren
(genomfört 24 november) bifogas som separata handlingar rapporten från
CAN (vid rnissivskrivningsdatum 17 dec finns ännu bara en preliminär
presentation - slutgiltig rapport ska levereras senast innan årsskiftet) samt
rapporter från Polismyndigheten, Miljö- och hälsoskyddsnämnden (§ 130,
MHN 2014-11-25), Innerstadsföreningen och Svenska Kyrkan.
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längre öppettider på krogen i Visby
- en utvärdering av försöket sommaren 2014
EN PRELIMINÄR SLUTRAPPORT 2014-12-22

Thor Norström, Mats Ramstedt & Johan Svensson
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BAKGRUND
Den 27 mars 2014 tog Regionstyrelsen på Gotland ett beslut om att genomföra ett försök med
förlängt öppethållande på nattklubbar i Visby under sommaren 2014. Försöket innebar att
nattklubbarna under försöksperioden kunde stänga en timme senare, 03 i stället för 02. I
föreliggande rapport redovisas den utvärdering av försöket som Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning (CAN) fick i uppdrag att utföra.
TIDIGARE ERFARENHETER AV FÖRLÄNGT ÖPPETHÅLLANDE PÅ KROGEN
Det finns starka skäl som talar för att förlängt öppethållande på krogen kan väntas leda till mer
våld. Förlängt öppethållande leder sannolikt till ökat drickande, ofta i form av
berusningsdrickande, vilket i sin tur är kopplat till en förhöjd risk för våld. Det finns dock även
mekanismer som kan verka i motsatt riktning. Förlängt öppethållande kan innebära att
hemgången från krogar blir utspridd över en längre tidsrymd, vilket bör minska konfliktrisk på
grund av trängsel utanför krogarna och köbildning för taxi. Mot denna bakgrund är det kanske
inte förvånande att resultaten från existerande forskning är motstridiga. I en översikt över den
internationella litteraturen på området identifierade Rossow & Norström (Rossowand
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Norström 2012) nio studier som skattat effekten av förändrade öppettider på våld. I fem av
dessa studier gick resultaten i förväntad riktning (förlängda öppettider, ökat våld), i två studier
gick resultaten inte i förväntad riktning, och i två studier fann man ingen signifikant effekt. Till
bilden hör att de flesta av dessa studier använde en svag design, till exempel att man saknade
kontrollområde. Studien av Rossow & Norström lRossow and Norström 2012) baseras på
analyser av data för 18 norska städer som under perioden 2000-2010 hade förändrat
öppethållande på krogen. Enligt resultaten ledde en förlängning av öppethållandet med en
timme till en ökning i våldet nattetid på cirka 16%. Hänsyn hade då tagits till våldsutvecklingen i
kontrollområden. Som exempel på en välgjord studie som finner gynnsamma effekter av
förlängda öppettider kan nämnas Green et al. (Green, Heywood et al. 2014). Studien fokuserar
på den liberalisering av öppettider som genomfördes i England och Wales 2005. Utvärderingen
visar på en minskning av antalet trafikolyckor nattetid jämfört med kontrollområdet
(Skottland), vilket tolkas som en effekt av den minskade trafikanhopning man fick genom att
inte alla gäster lämnade krogen samtidigt.
I föreliggande studie hade det förstås varit önskvärt att utgå ifrån tidigare svenska erfarenheter
av utökade öppettider eftersom det finns skäl att tro att konsekvenserna kan vara
kontextbundna. Sverige ligger exempelvis långt framme när det gäller förebyggande arbete i
krogmiljö genom den internationellt uppmärksammade så kallade STAD-metoden, som numera
är spridd i nästan alla Sveriges kommuner (Trolldal 2009). Metoden bygger på utbildning av
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restaurangpersonal, tillsyn och samverkan mellan olika aktörer och har i fler vetenskapliga
utvärderingar visat sig leda till minskat krogrelaterat våld (t. ex. Wallin m.fl. 2003). Det är inget
orimligt antagande att de eventuella negativa effekterna av utökade öppettider blir svagare i en
sådan kontext.
Dessvärre har inga vetenskapliga utvärderingar gjorts av de försök med förlängda öppettider på
krogen som genomförts i Sverige under senare år. I Kalmar där sex krogar fick förlängt från 02
till 03 under 2012 konstaterades att antalet anmälningar om misshandel på krogen halverades
mellan åren 2007 till 2013 och att de utökade öppettiderna på inget sätt hade motverkat denna
nedåtgående trend. Polisen i Kalmar gjorde även bedömningen att det snarare blivit lugnare på
nätterna genom att hemgången blev mer utspridd och man betonade betydelsen av god
samverkan med kommunens alkohol handläggare, näringsidkarna och inte minst
ordningsvakterna (Barometern, 2013).
Ett annat exempel är Västerås kommun som också utökade öppettiderna från 02 till 03 på
försök under 2013. Här tillsattes en mer omfattande utvärdering som inte bara samlade in
brottsstatistik utan även synpunkter från yrkesverksamma och boende i Västerås (Västerås
stad, 2014). Analysen av brottsstatistik utgick ifrån en jämförelse mellan 2011 och 2013 och
visade att det visserligen hade skett en viss förskjutning av de anmälda våldsbrotten från 01-03
till 03-05, men att det totala antalet våldsbrott på helgnätter hade sjunkit från 283 till 256. Man
noterade ingen skillnad i utveckling för brott inomhus och utomhus. I övrigt rapporterades från
krögare att det blivit lugnare vid stängningsdags och att en majoritet bland boende och
yrkesverksamma var positiva till försöket.

I Göteborg har sedan några år tillbaka en motsatt diskussion förts, nämligen om krogar som har
öppet till 05 ska stänga tidigare eller inte. År 2013 beslutades om en kompromiss som gick ut på
att förkorta öppettiderna på fredagar till 03 från och med den 15 augusti 2013 medan det blev
fortsatt tillåtet att ha öppet till 05 på lördagar. Förändringen har utvärdrats i en masteruppsats i
kriminologi som visade att polisanmälda våldsbrott minskade på fredagsnätter från 127 till 90
fall men ökade från 83 till 106 något på lördagsnätter (Wingren, 2014). Även om resultaten
pekade på en minskning av våldet på fredagar (till skillnad på lördagar) kvarstår vissa
frågetecken, bl.a. att en nedgång i våld på fredagar noterades även innan öppettiderna
förkortades.
Sammantaget pekar aktuella svenska erfarenheter åt lite olika håll men ett gemensamt drag för
utvärderingarna är att man inte har skattat effekten av ändrade öppettider i en modell som
kontrollerar för den allmänna våldstrenden under försöksperioden.
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UTVÄRDERINGENS UPPLÄGGNING
Försöket med förlängt öppethållande i Visby pågick under perioden 9 juni 2014 -17 augusti
2014 (vecka 24-vecka 33). Sammanlagt sex nattklubbar hade ansökt och fått tillstånd att utöka
öppethållande från klockan två till klockan tre.
Inför försöket förstärktes de preventiva insatserna på olika sätt. För det första angav
ledningskontoret, som föreslog försöksverksamheten, att det övergripande målet med försöket
måste vara att fokusera på en fortsatt allmän sänkning av berusningsnivån och därmed en
fortsatt minskning av ordningsstörning och otrygghet i det offentliga rummet. En viktig
komponent i att sänka berusningsnivån var metoden" Ansvarsfull alkoholservering" (AAS) som
syftar till att minska våld som är kopplat till alkoholserveringen på krogen. En lyckad och
uppskattad utbildning i AAS genomfördes under sommaren för krogpersonal i Visby. Vidare
förstärktes rutinerna mellan Polismyndighet och krögarnas ordningsvakter runt den
kontinuerliga återrapporteringen om respektive natt i samband med att beslut fattades om
serveringstillstånd till klockan 03.00. En ytterligare förstärkning av det preventiva arbetet var
att 03-tillstånden villkorades med att innehavaren måste ha en skriftlig policy för verksamheten
beträffande alkohol och droger.
Kvantitativ utvärdering av interventioen
För att skatta försökets effekt på våld jämför vi våldsfrekvensen under interventionsperioden
med våldsfrekvensen under motsvarande period åren 2010-2013 i Visby (avgränsat som Visby
innanför ringmuren, inre hamnen och Östercentrum). Interventionsperioden omfattar sålunda
10 veckor, och preinterventionsperioden 40 veckor.
Som utfallsmått valde vi polisrapporterade våldsbrott som inträffat inomhus eller utomhus
nattetid (00-06). Vid denna typ av analyser är det viktigt att kontrollera för den generella
utvecklingen av våldsbrott. Det är vidare viktigt att kontrollvariabeln är så lik utfallet som
möjligt under preinterventionsperioden. En vanlig metod är att använda våldsfrekvensen i ett
angränsande område som kontrollserie, vilket vi dock inte fann tillämpligt i det aktuella fallet.
En fruktbar ansats som tillämpats i ett antal studier är att man bildar en så kallad syntetisk
kontrollserie i stället för att välja en enda kontrollserie (Abadie, Diamond et al. 2010). Den
syntetiska kontrollserien är en vägd summa av flera potentiella kontrollserier där vikterna valts
på ett sätt som maximerar likheten mellan utfallet och den syntetiska kontrollserien. I vårt fall
är antalet potentiella kontrollserier begränsat till två andra våldsindikatorer: misshandel
inomhus dagtid (06-24) och misshandel utomhus dagtid i Visby. Vikterna baserades på en
regressionsanalys mellan utfallsmåttet och dessa två indikatorer under
4
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preinterventionsperioden (tabell 1). Som vi ser i tabell 2 är korrelationen mellan utfallsmåttet
och den syntetiska kontrollserien något starkare än korrelationerna mellan utfallsmåttet och de
två serier som ingår i den syntetiska serien.

Tabell 1. Regressionsanalys med våldsbrott nattetid som output och två indikatorer på
våldsbrott dagtid som input. Baserat på preinterventionsperioden (n=40). R2 =O,375
Indikator
Våldsbrott dagtid, innomhus
Våldsbrott dagtid, utomhus

Estimat
0,641
1,275

SE
0,336
0,361

p
0,065
0,001

Tabell 2. Korrelationer mellan utfallsmått (våldsbrott nattetid) och tre olika indikatorer på
våldsbrott dagtid. Baserat på preinterventionsperioden (n=40).
Indikator
Våldsbrott dagtid, in nom hus
Våldsbrott dagtid, utomhus
Syntetisk kontrollserie

Korrelation
0,456
0,591
0,638

Interventionseffekten skattades med metoden "difference in differences" (Di D). Denna ansats
används ofta inom ekonometri för att evaluera policyförändringar (Angrist and Krueger 1999)
som införts i form av kvasi-experiment. OiD-modellen hade följande utseende:

v=

b1Natt

+ b2 Förlängt + b3 Natt * Förlängt + e

V är våldsindikatorn där observationerna för natt respektive dag (den syntetiska kontrollserien)
har polats till en enda serie. Natt är en indikatorvariabel som har värdet 1 för försöksgrupp
(natt) och O för kontrollgrupp (dag). Förlöngt är en indikatorvariabel som har värdet 1 under
försöksperioden och Oannars. Natt*Förlängt är en interaktion som har värdet 1 i
försöksgruppen under interventionsperioden och Oannars. Den centrala parametern är b3 som
ger en skattning av interventionseffekten. Tidsdummies inkluderades för att kontrollera för
andra faktorer som påverkar våldet (time fixed-effects). Robusta standardfel användes, vilka ger
en mer konservativ skattning av den statistiska signifikansen.
Kvalitativ utvärdering av interventionen
Vi har även genomfört intervjuer med olika nyckelpersoner för att belysa erfarenheter av
försöket som inte kommer fram genom tillgänglig statistik. I syfte att fånga olika erfarenheter
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har intervjuer genomförts med representanter för: Polis, Socialtjänst, Taxiverksamheten,
boende i Visby innerstad, krögare, en representant från Visby innerstadförening, en
alkoholhandläggare vid region Gotland samt en vaktchef på en restaurang som deltog i
försöket. Totalt genomfördes tio intervjuer. Samtliga intervjuade hade innehaft samma position
föregående sommar, i de flesta fall mångårig erfarenhet av Visby sommartid, antingen som
yrkesverksamma eller boende. De intervjuade rekryterades på förslag från folkhälsostrateg
Håkan Jonsson vid region Gotland.
Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer under augusti månad 2014, med
undantag för alkoholhandläggaren som intervjuades vid ett senare tillfälle och via telefon.
Intervjuerna tog mellan 20 minuter och en timme att genomföra. Intervjuerna spelade in på
band. I resultatredovisning presenteras de intervjuades yttranden i kursiv stil. Transkriberingen
av de intervjuades utsagor är, så långt som möjligt, direkta citat, i vissa fall anpassade till
skriftspråk.
RESULTAT

Kvantitativ del
Som framgår av figur 1 uppvisar våldet under sommarmånaderna en trend vis nedgång sedan
2010; detta gäller våldet både dagtid och nattetid. De lägsta nivåerna noteras för 2014.
Modellskattningen bekräftar den grafiska bilden; interventionseffekten (som fångas av
interaktionen Natt* Förlängt) är starkt statistiskt signifikant med en minskning på 3,3
rapporterade våldsbrott nattetid per vecka jämfört med preinterventionsperioden. Detta
motsvarar en minskning på 71 %.
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Figur 1. Polisrapporterade våldsbrott nattetid (00-06)= fyrkanter (blått), och dagtid (syntetisk
kontrollvariabel)= cirklar (rött)
Tabell 3. Skattning av interventionseffekten

Natt
Förlängt
Natt* Förlängt

Estimat
3,542
-0,846
-3,308

SE
0,574
1,361
0,795

p
<0,001
0,537
<0,001
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Kvalitativ del
Inför försöket
I intervjuerna ställdes en fråga om, och i så fall hur, myndigheterna, Polis, Socialtjänst och
alkoholhandläggarna, har planerat/ förändrat sitt arbetssätt som en följd av att några
restauranger i Visby skulle ha öppet till 03. Representanten från Socialtjänsten menade att så
inte var fallet. Alkoholhandläggaren menade att så var fallet på grund av att de planerade att
genomföra fler inspektioner under försöksperioden. Polisen hade genomfört förändringar just
mot bakgrund av förlängningen av öppettiderna. Utöver det faktum att Polisen fått anpassa
arbetsscheman till de förlängda öppettiderna så har de också arbetat för att förbättra
samarbetet med restaurangerna och ordningsvakterna i Visby.

Vi har haft en grupp som inom ramen för 03-öppet har haft till uppdrag att göra krogkontroller
tillsammans med kommunen, samverka mer med ordningsvakterna, stötta personalen på
krogarna genom att försöka vara på plats och prata med dem när det gäller servera och inte
servera/ ../ Sammanfattningsvis gör vi denna satsning för att vi inte skall ha stora balanser efter
sommaren som skall utredas. Det har varit mer kvalitativt fokus på insatsen i år. Vi skall helt
enkelt inte vänta på att någon fylla ramlar på oss utan vara mer proaktiva och stötta vakterna i
deras arbete och uppdrag.
Denna bild bekräftas också av den vaktchef som intervjuats:

Vi har gått en utbildning i år som alla vakter i Visby, det gäller inte bara detta ställe, och
direktiven är att vi skall vara hårdare mot dem som har förhöjd berusning, vi skall vara mycket
hårdare i dörren och inne på stället. Det har vi också full uppbackning på från ägaren. Han säger
det till oss också att: gå runt, ta ut dem som inte skall vara här och så vidare.
Detta samarbete är dock inte något nytt initiativ då Polisen menar att man inför varje
sommarsäsong har haft liknande möten och utbildningar. Dock tycks det som att detta arbete
vitaliserats i och med försöket med förlängda öppettider. Ett exempel på det är att Polisen inför
sommaren 2014 också strävat efter att få förbättrade händelserapporter från ordningsvakterna
i syfte att bättre kunna bedöma hur ordningen varit på restaurangerna.

Vi har också börjat jobba mer med ordningsvakterna så att vi har gemensam syn på de
rapporter som de lämnar till oss. Detta har gjort att vi fått mycket mer kvalitativa rapporter från
ordningsvakterna och de visar ju också att de mycket mer kvalitativt jobbar med de här
frågorna, att få ned berusningsnivån på stället.

Erfarenheterna från försöket med förlängda öppettider
En av de centrala frågorna är om de förlängda öppettiderna skapat ökade problem i form av
våld, bråk eller annan oordning. Det finns flera studier som pekar på att förlängda öppettider
ökar våldsbrottslighet. Men det finns också anledning att tro att detta inte kommer att inträffa i
Visby. Ett av huvudskälen till detta antagande är att det är ett fåtal av restaurangerna som har
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förlängda öppettider, flertalet har öppet till 02. De olika stängningstiderna kan på så sätt
minska folkansamlingar vid en specifik tidpunkt och på så sätt minska risken för våld och bråk.
Från Polisen menar den intervjuade att en minskad intensitet i arbetsbelastningen kan ha skett
genom en spridning av tidpunkten för restauranggästernas hemgång:

Frågan är ju ändå inte om det inte är så att trycket vid en speciell tidpunkt ändå inte har
minskat. Det finns det ju inte riktigt konkreta belägg för men vissa Poliser som jobbat i sommar
menar ändå att det inte är samma tryck som tidigare. Visst de jobbar längre men det blir en viss
utspridning av händelserna.
De intervjuade restaurangägarna (den ena med alkoholtillstånd till 03 och den andra utan
alkoholtillstånd men med öppet till 04) menar att just ett jämnare flöde av kunder och
minskade anhopningar av kunder är en tydlig effekt av att vissa restauranger har förlängda
öppet tider:
Restaurangägare utan alkoholtillstånd men med öppet till fyra:

Det har blivit mycket enklare fär oss. Som jag sa så blir det mycket enklare för oss att ta hand
om samma mängd gäster på två timmar än om vi skall göra det på en timme och att servera på
en nivå som vi själva vii/leverera på. Det blir därmed mindre problem med köer och annat/.. /
Vi har helt enkelt fått enklare att bedriva en bra verksamhet det ör min absoluta uppfattning.
En restaurangägare med alkoholtillstånd och förlängd öppettid menar att:

En del kommer senare/."; att stänga klacka n två stör mer och bidrar mer till bråk på stan för
att alla skall åka hem samtidigt och de bidrar til/ köer vid korvkiosker och taxi och annat.
Även den intervjuade vaktchefen (från samma restaurang) är av samma uppfattning men
menar också att vissa av gästerna också går hem tidigare vilket bidragit till mer ordnad
stämning vid stängning.

Folk kommer lite senare överlag men sedan så börjar faktisk en del också att gå hem tidigare.
Det börjar droppa av folk vid två halv tre. Så det är samma sak där. Det har blivit en lugnare och
jämnare avgång från stället.
Erfarenheterna från taxi talar också för att det har blivit en lägre grad av arbetsbelastning vid en
specifik tid punkt:

Förarna upplever att det blir en lugnare ström av kunder, en jämnare ström och det gör ju att vi
hinner med på ett helt annat sätt. Det blir inte det här kaoset som det var tidigare att alla skulle
hem samtidigt. Det har inte varit det här kaoset som det var innan då telefonväxeln blir
nedringd. Detta gör att stressen blir mindre hos förarna.
En oväntad bieffekt av de förlängda öppettiderna som den intervjuade från taxi berättar om är
att de, i och med att de hinner med bättre i år, upplever att förekomsten av svarttaxi minskat.
En potentiell nackdel med förlängda öppettider är att störande ljud i form av både musik och
störande människor som är på väg hem förskjuts ytterligare en timme framåt.
9
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En av de boende uttrycker sig enligt nedan:

Man kan säga att nu vet vi att det blir en timmes mer störd nattsömn. I realiteten var det strax
innan två till halv tre som folk höll på att skrika och vråla, krossa glas och annat/"; Och nu är
det så att det håller det på en timme längre. För mig betyder det att från att ha somnat vid halv
tre så somnar jag nu vid halv fyra. Och det är inge bra tid för då börjar det ju ljusna också. Det
blir en ond spiral. Jag tycker försöket har gjort det värre. Det har förlängt Ijudstörningarna och
minskat nattsömnen.
Även innerstadsföreningen har fått har fått ta emot liknande klagomål:

En medlem har påtalat att det blivit betydlig värre i år. Han menade på att det var fler taxibilar
som körde och längre på natten, att det drog ut på tiden så att det blev ytterligare en timmes
mindre sömn för dem som skall jobba nästa dag.
En annan av de boende menar att det blivit lugnare men påpekar också att det beror på var,
specifikt man bor i innerstaden:

Jag tycker nästan att det blivit lite lugnare att det flutit ut lite, personligen tycker jag det. Men
nu bor jag inte direkt vid stora torget, men jag tycker det. Ja, jag tycker nog det i år jämfört med
förra året
De boende som intervjuats har, till viss del skilda uppfattningar och olika erfarenheter av
försöket. Detta beror sannolikt på att det har en avgörande betydelse var man mer exakt bor
inne i Visby innerstad. Risken att bli störd är naturligtvis större om man bor längs med de olika
stråk som används av restauranggästerna eller taxi för att ta sig in eller ut ur staden. En
gemensam erfarenhet som lyfts fram är dock att ljud i form av musik eller människor som är
högljudda är påfrestande för de boende.
Den intervjuade från socialtjänsten menade att de förlängda öppettiderna inte inneburit någon
märkbar förändring vad gäller deras primära målgrupp (ungdomar), eller andra delar av
socialtjänsten:

Erfarenheten är att det {de förlängda öppettiderna] inte märkts och de som jag pratat med på
socialjouren de, säger samma sak att det som händer det händer och det liknar det som hände
förra sommaren eller resten av året. Vi gör inte den kopplingen att det har med förlängda
öppettider att göra.

DISKUSSION
Enligt våra resultat låg våldsnivån på en markant lägre nivå under försöksperioden med
förlängda öppettider i Visby under sommaren 2014 jämfört med motsvarande period under de
fyra föregående åren. En intressant och viktig fråga är naturligtvis hur denna gynnsamma
förändring ska tolkas. På basis av den samlade information som insamlats genom intervjuerna
med olika berörda nyckelpersoner ligger det närmast till hands att se det gynnsamma utfallet
som ett resultat av två faktorer. För det första framhåller flera informanter att man fått en
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jämnare hemgång från krogen vilket minskar risken för ordningsstöranden. För det andra har
försöket initierat/förstärkt ett antal aktiviteter som är dokumenterat effektiva i detta
sammanhang. Exempel på sådana är ansvarsfull alkoholservering och bättre samordning mellan
krog och polis. En viktig bakgrund till implementeringen av dessa aktiviteter är sannolikt det
faktum att man från krognäringen visste att försöket skulle utvärderas, och att ett lyckat utfall
var viktigt för den fortsatta hanteringen av frågan med öppettider.
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Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Hans Lyttkens

Datum 20 januari 2015

Regionstyrelsen

Regional Digital Agenda för Gotland – Förslag till
hantering inom Region Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att fastställa förslaget till intern hantering av
den regionala digitala agendan inom Region Gotland.

Bakgrund

Ett förslag till Regional Digital Agenda har tagits fram för Gotland. Förslaget
bifogas. Det kommer att diskuteras vid en öppen hearing på regionen kl 13-16
den 29 januari. Inbjudan har gått ut brett, inom regionen till ledamöter i
regionstyrelsen och regionfullmäktige samt till ett antal tjänstemän.
Syftet med den regionala digitala agendan är att skapa en helhetsbild av
prioriterade aktiviteter som tillsammans bildar en sammanhållen strategi.
Agendan är också en handlingsplan för hur digitaliseringens möjligheter ska tas
tillvara i länet under resten av årtiondet. Styrande dokument har varit den
digitala agendan för Europa samt den digitala agendan för Sverige
Övergripande styrning av arbetet har skett via RegSam, en samarbetsgrupp där
Region Gotlands regionstyrelseordförande, ett regionråd, ett oppositionsråd
samt regiondirektör ingår liksom landshövding, länsråd samt representanter för
Uppsala Universitet Campus Gotland och Arbetsförmedlingen. Löpande
styrning av arbetet har skett via en operativ styrgrupp bestående av
representanter från Region Gotland och Länsstyrelsen.
Under 2014 har sju strategiska områden tagits fram. En projektgrupp med
representanter för Region Gotland och länsstyrelsen har skapats, med Hans
Lyttkens (IT-strateg Region Gotland) som projektledare. Gruppen har inom
sig tillsatt delprojektledare för de sju strategiska områdena:

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Digitalt stött företagande
e-tjänster
Bredbandsutbyggnad
Ökad IT-användning
e-hälsa
Digitalt stödd samhällsplanering
Digitalt stödd utbildning

Utöver ordföranden har arbetsgrupperna skapats genom att via en Kick Off
för arbetet i juni 2014 öppna för länets offentliga organisationer, privata
företag och allmänheten som representeras av deltagare från lokala
sockenutvecklingsgrupper.
Regional Digital Agenda för Gotland finns nu i en första version. Denna
version kommer inte att remissbehandlas. Istället kommer en hearing kring
dokumentet att genomföras den 29 januari 2015. Tanken är att skapa en öppen
och kreativ dialog samtidigt som processen inför ett fastställande effektiviseras.
I den regionala agendan presenteras 34 insatsområden från de sju
arbetsgrupperna, där totalt 84 delmål ska uppnås. Här finns även förslag på
vem som ska ansvara för det fortsatta genomförandet.
Den 18 december föredrogs ett förslag till ”hearing-version” av agendan för
den operativa styrgruppen. Styrgruppen ställde sig bakom förslaget.
Den 13 januari föredrogs Regional Digital Agenda för Gotland för RS Au som
ett informationsärende. RS Au efterfrågade då ytterligare möjlighet för Region
Gotlands nämnder att yttra sig över förslaget till agenda utöver själva
hearingen. LK åtog sig då att bereda detta och återkomma till RS med ett
förslag till hantering.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att förslaget till agenda bör hanteras som en
internremiss till facknämnderna inom Region Gotland. Detta för att säkerställa
att nämnderna får tillräckligt inflytande över förslaget, som till del har direkt
påverkan på aktiviteter inom nämndernas ansvarsområden.
Förslag till process:
1. RS Au får den 17 februari ett förslag till Regional Digital Agenda för
Gotland, som omarbetats efter hearingen. Detta förslag föreslås
remitteras till regionens facknämnder. Remisstid till 1 april.
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2. RS Au får den 19 maj upp ett slutligt förslag från projektet, omarbetat
efter internremissen.
3. RS tar 28 maj ställning till förslaget, som skickas vidare till RF
4. RF tar 15 juni ställning till förslaget att fastställa agendan.
Mellan dessa möten kommer förslaget omarbetas och projektets två
styrgrupper kommer att ta ställning till de nya förslagen.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande på att använda IT. Detta ska leda till
tillväxt och utveckling. Under 2012 signerade Länsstyrelsen och Region Gotland tillsammans
med dåvarande IT-minister Anna-Karin Hatt en avsikts förklaring om att i bred samverkan ta
fram en Regional Digital Agenda för Gotlands län.
Syftet med den regionala digitala agendan är att skapa en helhetsbild av prioriterade aktiviteter
som tillsammans bildar en sammanhållen strategi. Agendan är också en handlings plan för hur
digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara i länet under resten av årtiondet. Styrande dokument
har varit den digitala agendan för Europa samt den digitala agendan för Sverige

Styrning
Övergripande styrning av arbetet har skett via RegSam, en samarbetsgrupp där Region Gotlands
regionstyrelseordförande, ett regionråd, ett oppositions råd samt regiondirektör ingår liksom
landshövding, länsråd samt representanter för Uppsala Universitet Campus Gotland och
Arbetsförmedlingen. Löpande styrning av arbetet har skett via en operativ styrgrupp bestående
av representanter från Region Gotland och Länsstyrelsen.

Projektet och insatsomräden
Under 2014 har sju strategiska områden tagits fram. En projektgrupp med representanter för
Region Gotland och länsstyrelsen har skapats, med Hans Lyttkens (IT-strateg Region Gotland)
som projektledare. Gruppen har inom sig tillsatt delprojektledare för de sju strategiska
områdena. Utöver ordföranden har arbetsgrupperna skapats genom att via en Kick Off för
arbetet i juni 2014 öppna för länets offentliga organisationer, privata företag och allmänheten
som representeras av deltagare från lokala sockenutvecklingsgrupper.

Första versionen klar
Regional Digital Agenda för Gotland finns nu i en första version. Denna version kommer inte
att remissbehandlas. Istället kommer en hearing kring dokumentet att genomföras den 29
januari 2015. Tanken är att skapa en öppen och kreativ dialog samtidigt som processen inför ett
fastställande effektiviseras.
I den regionala agendan presenteras 34 insatsområden från de sju arbetsgrupperna, där totalt 84
delmål ska uppnås. Här finns även förslag på vem som ska ansvara för det fortsatta
genomförandet.
Visby den 19 december 2014

Cedlia ScheIiII Seidegård
Landshövding Gotlands län

Ake SVetlSSOfl
Region Gotland, ordförande regionstyrelsen
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Bakgrund
Europeiska kommissionen lanserade 2010 strategin Europa 2020. Den digitala agendan för
Europa är ett av sju huvudinitiativ som ingår i strategin. Den svenska regeringen presenterade
året efter "IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige". Agendan är en sammanhållen
strategi som syftar till att samhällets befintliga resurser ska nyttjas bättre. Den omfattar ett antal
områden där IT ska användas på nya och smartare sätt. Den nationella agendan öppnar i sin tur
för att regionala digitala agendor ska skapas för att genomföra de nationella målen samtidigt
som hänsyn tas till de regionala behoven och förutsättningarna.
Under Almedalsveckan 2012 signerades en avsikts förklaring att ta fram en Regional Digital
Agenda för Gotland av Åke Svensson, regionstyrelsens ordförande i Region Gotland, av Cecilia
Schelin Seidegård, landshövding samt av dåvarande IT-minister Anna-Karin Hatt.
Under 2014 skapades styrgrupper och projektgrupp för att genomföra avsikts förklaringen. I juni
2014 genomfördes en Kick-Off för projektet. Vid Kick-Offen skapades arbetsgrupper för de
sju strategiska områden som agendan skulle omfatta. Grupperna skapades genom att
representanter för den offentliga sektorn, för privata företag samt för allmänheten via de
socken föreningar som skapats i samband med bredbandsutbyggnaden på Gotland fick anmäla
intresse för att delta i ett eller flera av de sju områdena. Sedan dess har ett intensivt arbete
försiggått i arbetsgrupperna. Resultatet föreligger nu i detta utkast till Regional Digital Agenda
för Gotland.

områden
De sju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

strategiska områdena som ingår i den gotländska agendan är:
Digitalt stött företagande
e-tjänster
Bredbandsutbyggnad
Ökad IT-användning
e-hälsa
Digitalt stödd samhällsplanering
Digitalt stödd utbildning

Dessa sju strategiska områden är sedan indelade i 34 insatsområden. Inom dessa insatsområden
ska totalt 84 delmål uppnås under perioden 2015-2020. För varje område föreslås vem som ska
vara ansvarig för insatsen. Ar 2020 är ambitionen att Gotland ska ha uppnått målen och vara ett
samhälle där IT-verktygen är en viktig beståndsdel för att skapa ett samhälle som invånarna och
näringslivet upplever är väl fungerande.
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Horisontella mäl
.. Jämställdhet, jämlikhet och mångfald
Den service gotlänningarna erbjuds ska vara jämställd. Möjligheter att utvecklas ska vara
likvärdiga, oberoende av om gotlänningen är kvinna eller man. När vi talar om jämställdhet,
jämlikhet och mångfald i den digitala agendan utgår vi från de nationella och regionala målen. Vi
vill med den regionala digitala agendan bidra till att främja lika rättigheter och möjligheter
oavsett kön, köns överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Den regionala digitala agendan vill bland annat skapa och utveckla digitala verktyg inom skolan
som gynnar flickors och pojkars möjligheter till yrkes- och utbildningsval. Det kan bidra till val
baserade på intressen mer än könsbundna traditionella val. Den digitala tekniken ger också
ökade möjligheter till information och dialog oavsett språk och kultur. Digitala tjänster och
förmedlade upplevelser genom digital teknik underlättar för alla att delta i undervisning, kulturoch idrottsaktiviteter samt samhälls dialog och debatt.

.. Miljömässig hållbarhet
Region Gotlands initiativ och åtagande med Ekokommun Gotland involverar alla på Gotland.
Utmaningen är att i bred samverkan nå ett ekologiskt hållbart samhälle med hållbar tillväxt på
Gotland till år 2025.
Den regionala digitala agendan bidrar till miljömässig hållbarhet. Med digitala metoder och
tjänster minimerar vi transporter och papp ers konsumtion. Människor och aktiviteter blir mer
platsoberoende vilket gynnar miljön genom minskat resande.

Social hållbarhet
Det övergripande målet för det folkhälsopolitiska området på Gotland är att gotlänningarna ska
ha bra hälsa och må bäst i landet samt att hälsan är jämlikt och jämställt fördelad. Två
målområden är prioriterade: delaktighet och inflytande samt livsmiljö och levnadsvanor.
II

Den digitala agendan kan bidra till att dessa mål uppnås. Genom ökad IT-användning kan
invånarna göras delaktiga i ett socialt sammanhang. De ges möjlighet till att i det gemensamma
digitala rummet få möjlighet till att utöva fritidsaktiviteter, digitalt förmedlade kulturupplevelser
och digitalt stödd idrottsutövning. Det ökar också möjligheterna att inhämta gemensam
kunskap för fler. Enkla och intuitiva e-tjänster ger ett ökat antal personer möjlighet att
kommunicera med den offentliga sektorn.

Principiella utgångspunkter för den gotländska agendan
Fyra principer har varit viktiga utgångspunkter vid framtagandet av agendan:
•

Digitaliseringen ska utgå ifrån medborgarnas behov och sätta behoven i centrum

•

Digitaliseringen ska effektivisera och underlätta för alla parter

•

Digitaliseringen ska värna den personliga integriteten

•

Digitaliseringen ska ge förutsättningar för utveckling och ökad kvalitet

4
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Finansiering
I december 2014 godkände Europeiska kommissionen det regionala strukturfonds programmet
för Småland och Öarna. Detta program kan vara en finansieringskälla för delar av den digitala
agendan. I programmet står följande att läsa om Insatsområde 2 - Att öka tillgången till,
användningen av och kvaliteten på IKT: Den Jfijrre delen av aVJatta mede! inom temat kommer dock att
allokeraJ till investering.rprioriteten att Jtärka lIT-tillämpningar fiir ej?irvaltning, e-lärande, e-integration, ekultlIr och e-hälJovårdfiir att nå en effektivare och bättre r1fentlig Jektor, en ökad digitaliJering i näringJlivet och
fiirbättra tiligång till E-Jamhället flir alla. Denna text stämmer mycket väl överens med innehållet i
den gotländska agendan.
Andra strukturfonds program kan också vara tänkbara finansieringskällor. Här blir regional
fondsamordning viktig. Utöver strukturfonderna kan extern finansiering bestå av ett antal andra
anslag, program, fonder och initiativ.

Genomförande av agendan
Regional Digital Agenda för Gotland har tagits fram aven projektgrupp med deltagare från
Länsstyrelsen och Region Gotland. En arbetsgrupp har skapats för vart och ett av de sju
strategiska områdena. Styrgrupper har varit RegSam samt den operativa styrgruppen.
Samma organisation föreslås övergripande ansvara för genomförandet av agendan. För att
hantera administrationen av arbetet föreslås projektgruppen förstärkas med en
projektadministratör. I agendan framgår sedan vilken organisation som ansvarar för respektive
insatsområde och delmål.

ng och utvärderi
Genomförandet av Regional Digital Agenda för Gotland kommer att följas upp löpande. En
årlig uppföljningsrapport ska redovisas för projektets styrgrupper.
Delar av agendan kommer också att utvärderas. Sådan utvärdering kan ske till exempel genom
Uppsala universitet, genom konsulter eller via utvärdering som genomförs av interna resurser
vid någon av de offentliga organisationer som ingår i eller finansierar agendan.
I de fall delar av agendan finansieras (helt eller delvis) av externa medel, kommer krav på
uppföljning och utvärdering att ställas av finansiärerna.
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Agendans sju strategiska omr§den
1)

Digitalt stött företagande

sid 7

2)

E-tjänster

sid 10

3)

Bredband

sid 13

4)

Ökad IT-användning

sid 15

5)

E-hälsa

sid 17

6)

Digitalt stödd samhällsplanering

sid 21

7)

Digitalt stödd utbildning

sid 25
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1.

Digitalt stött företagande

Företag påverkas på många sätt av digitaliseringen, bland annat när det gäller att utveckla nya
produkter och tjänster. Digitaliseringen kan också bidra till en effektivare produktion, att nå nya
marknader samt möjligheter att expandera och utveckla marknadsföringen och
kundkontakterna.
Huvudmål
Genom att utveckla och använda digitala lösningar bidra till tillväxt och ökad attraktionskraft
för näringslivet och Gotland.
Ansvarig organisation och befattning/roll

Tillväxtansvariga på Region Gotland och Länsstyrelsen i samverkan med det företagsfrämjande
systemet, näringslivet och utbildningssektorn.

Insatsområde 1

Kompetensutveckling och utbildning

Huvudmål: Stärkt konkurrenskraft för näringslivet genom ökad förståelse för och användning
av den digitala tekniken samt tillgång till kvalificerad IT-kompetens.
Delmål 1)
Öka företagens generella IT -kompetens
En ökad generell IT-kompetens hos de gotländska företagen innebär dels stärkt
konkurrenskraft för de enskilda företagen, dels bättre förutsättningar att utveckla
och nyttja digitaliseringen möjligheter för hela länet. Delmålet uppnås genom att
främja utbildningar för företagare till exempel inom e-handel, marknadsföring
eller som digitala "start-up paket" för nya företag.
Klardatum: 2020
Delmål 2)

Öka tillgången till kvalificerad IT -kompetens.

Det behövs tillgång till kvalificerad IT-kompetens för att företag ska kunna
utveckla nya digitala produkter och tjänster och kunna konkurrera, kanske på en
global marknad. Delmålet uppnås genom att Uppsala universitet utvecklar utbudet
på Gotland av IT-utbildningar. Företag och myndigheter kan, enskilt och i
samverkan, genomföra insatser för att anställa kvalificerad IT-kompetens och
därmed stärka Gotlandas attraktionskraft för den här typen av arbetskraft.
Klardatum: 2020
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Insatsområde 2

Kreativ, innovativ och tillgänglig miljö

Huvudmål: Gotland erbjuder en kreativ, innovativ och tillgänglig miljö för människor och
företag som vill utveckla och använda IT-lösningar i sin affårside eller för distans arbete.

Delmåll)
Skapa mötesplatser och evenemang
Det är viktigt för små företag med teknisk och innovativ höjd att kunna samverka
med andra företag. Genom tätare kontakt mellan företag stärks branschsamverkan
och attraherar fler företag i branschen. Delmålet uppnås genom att det
företagsfrämjande systemet och andra aktörer skapar mötesplatser och evenemang
för företag som utvecklar och använder digitalisering som affårside.
Klardatum: 2020
Delmål 2)
Stärka Gotlands attraktionskraft
Stärka Gotlands attraktionskraft som plats för att starta upp och utveckla ITföretag, för företag som är beroende av kreativ och kvalificerad IT-kompetens
eller för medarbetare att arbeta på distans från. Det handlar också om att
marknadsföra Gotland nationellt och internationellt som en attraktiv plats för
dessa företag och medarbetare. Delmålet uppnås genom god samverkan mellan
exempelvis Inspiration Gotland, Uppsala universitet campus Gotland, UU
Innovation, Science Park Gotland och näringslivets organisationer.
Klardatum: 2020
Delmål3)
En attraktiv miljö för företagande
Myndigheter kan bidra till att skapa en kreativ, innovativ och tillgänglig miljö.
Dels som arbetsgivare, dels genom främjandeinsatser, men också genom att i sin
myndighetsutövning förenkla för företag. Som arbetsgivare behöver myndigheter
attrahera IT-kompetens för att utveckla och använda digitala lösningar.
Innovationsupphandling kan användas för att stimulera utvecklingen inom det
privata näringslivet. Förenkla för företag, bland annat genom att erbjuda företag
e-tjänster, bidrar till bättre service för företag. Delmålet uppnås genom att
myndigheter enskilt och i samverkan bidrar till en tillgänglig och attraktiv miljö
för människor och företag som utvecklar och använder IT-lösningar.
Klardatum: 2020
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Insatsomräde3

Nya ideer, innovationer och marknader

Huvudmål: Stödja företag att utveckla nya produkter och tjänster samt hitta nya marknader.
Delmäll)
Öppna innovationsprocesser
Det krävs allt mer kunskap och kompetens för företag att hålla sig
konkurrenskraftiga i dagens snabba, digitala utveckling. Ett sätt är att arbeta med
det är genom så kallade öppna innovationsprocesser, som är en möjlighet för
företag att utvecklas och bli konkurrenskraftiga i en allt mer digitaliserad värld.
Detta kan ske exempelvis genom samverkan mellan universitet, näringsliv och det
företags främjande systemet.
Klardatum: 2020
Delmäl 2)
E-handelsportaler
Det pågår en snabb utveckling ave-handeln och för företag är det en möjlighet
att nå nya marknader. Delmålet uppnås genom att främja gemensamma
e-handelsportaler för gotländska företag.
Klardatum: 2016

Virtuellt byggande
Delmäl 3)
Virtuellt byggande, vilket bland annat handlar om att ta fram tredimensionella
modeller under ett byggprojekt, har potential att skapa effektivare byggprocesser.
Delmålet uppnås genom att initiera en pilotstudie om att nyttja och utveckla
konceptet virtuellt byggande i planering, projektering och byggande av
infrastruktur och bostäder på Gotland.
Klardatum: 2016
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2.

E-tjänster

E-tjänster innebär tjänster som erbjuds och hanteras via digitala lösningar. Utvecklingen går
mot att detta framöver kommer att vara huvudkanalen mellan offentliga organisationer och
invånare, besökare, näringsliv med flera. Detta avses leda till snabbare och bättre tjänster
samtidigt som resurs åtgången för administration kan minskas.
Huvudmål

Huvuddelen av invånarnas, besökarnas och näringslivets 1 "strukturerade kommunikation" (till
exempel direkta ärenden) med de offentliga organisationerna sker genom e-tjänster år 2020. De
offentliga aktörerna är i huvudsak Region Gotland, Länsstyrelsen samt Uppsala Universitet
Campus Gotland.
Ansvarig organisation och befattning/roll

Region Gotlands IT -strateg är sammanhållande, projektgrupp med representanter för andra
organisationer.

Insatsområde 1

Öppna data

Öppna data kan förenklat sägas vara information som är tillgänglig utan inskränkningar och
som ofta publiceras i ett standardformat så informationen blir enkel att hantera. Data kan
komma från offentlig sektor och privata aktörer.
Huvudmål: Genom att publicera öppna data kan den offentliga sektorn uppfylla sitt uppdrag
på ett mer effektivt sätt, samtidigt som andra aktörer kan förbättra och utveckla tjänster. Det
finns många entreprenörer som har ideer om nya tjänster och lösningar, om de får tillgång till
relevant, korrekt och aktuell information. Region Gotland, Länsstyrelsen samt ett antal statliga
myndigheter med verksamhet på Gotland är aktuella som producenter. Prioriterat är geobaserad
information.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Respektive offentlig organisation ansvarar för
sina data. Insatsområdet hålls ihop av delprojektledaren för e-tjänster.
Delmål 1)
Öppna data har börjat publiceras
Klardatum: 2015
Delmål 2)
Principbeslut om att tillhandahålla information som inte är
känslig som Öppna data har fattats av respektive offentlig organisation.
Klardatum: 2018
Delmål 3)
Öppna data finns definierade och publicerade i enlighet med
delmål2.
Klardatum: 2020

I

Sammanfattas i fortsättningen med termen intressenterna
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Insatsområde 2

"Mina Meddelanden" driftsätts vid de gotländska
offentliga verksamheterna

Huvudmål: "Mina Meddelanden" införs för ett antal typer av meddelanden. Åtagandet avser i
första hand de gotlandsplacerade organisationerna Region Gotland, Länsstyrelsen och Uppsala
Universitet Campus Gotland. Syftet är att ge invånarna en digital kommunikation från den
offentliga sektorn som dels är säker, dels är samlad i en digital kanal per medborgare.
Ansvarig organisation och befattning/ roll: Respektive offentlig organisation ansvarar för
sina data. Insatsområdet hålls ihop av delprojektledaren för e-tjänster.
Delmäl 1)
Systemet är infört och har börjat användas
Klardatum: 2016
Delmäl 2)

Systemet är infört för minst fem meddelanden per
organisation
Klardatum: 2020

Insatsområde 3

Digital medborgardialog

Huvudmål: En digital medborgardialog mellan Regions Gotlands förtroendevalda och
intressenterna skapas. Forum och tjänster skapas så att intressenterna ges möjlighet att både få
insyn i den politiska processen och ges möjlighet att lägga förslag i och tycka till om olika frågor.
Därmed skapas ökad transparens och delaktighet.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, ledningskontoret/I1~-strateg
samt en grupp förtroendevalda utsedd av Regionstyrelsen.
Delmäl1)
Prindpdokument skapas
Princip dokumentet skapas kring önskad utveckling och principer som ska gälla
inom området Digital medborgardialog. Dokumentet beslutas politiskt inom
Region Gotland
Klardatum: 2015
Delmäl 2)
Minst två tjänster har tagits fram inom området Digital
medborgardialog .
Tjänsterna har skapats inom områden där efterfrågan finns. De bidrar till en
bättre dialog mellan förtroendevalda och intressenter, vilket i sin tur ger höjd
kvalitet i besluten och skapar ökat förtroende mellan parterna.
Klardatum: 2016
Delmäl 3)
Medborgardialogtjänster används av samtliga nämnder
Klardatum: 2018
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Insatsområde 4

e-tjänsteplattform driftsätts hos Region Gotland

Huvudmål: Att skapa förutsättningar för en helhet där den digitala kommunikationen från
intressentens perspektiv enkelt och lätthanterligt samlas på en plats.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, ledningskontoret/IT-strateg.
Delmåll)
e-tjänsteplattformen upphandlad och installerad
Plattformen ska kunna hantera kommunikation via olika digitala kanaler.
Plattformen ska vidare vara möjlig att effektivt koppla ihop med befintliga och
framtida verksamhets system inom regionen. En utgångspunkt är att så långt
möjligt prioritera öppna gränssnitt och öppen källkod.
Klardatum: 2015
Delrnål 2)
e-tjänsteplattformen driftsatt för de vanligaste tjänsterna
Klardatum: 2018
Delrnål 3)
e-tjänsteplattformen drifts att för 90 % av tjänsterna
Klardatum: 2020

Insatsområde 5

System för samåkning och kollektivtrafikinfo
driftsätts för hela Gotlands befolkning

Huvudmål: Att införa ett system som möjliggör för invånarna att hitta bra lösningar för resor.
Det kan handla om såväl samåkningsforum som god info om vilken kollektivtrafik sorn kan
användas. Syftet är att ge invånarna ökad service samtidigt som miljöbelastningen från trafiken
minskas. Samordning ska ske mellan detta insatsområde och Öppna Data-arbetet.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, IT-strateg och miljöstrateg,
LK. Arbetsgrupp där landsbygds företrädare ingår.
Delrnål 1)
Systemet är infört och har börjat användas
Klardatum: 2015
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3.

Bredband

För att hela Gotland ska kunna delta i den samhälleliga utvecklingen krävs ett planlagt och brett
arbete med att säkra digitaliseringen. Oavsett om det handlar om företagarnas behov, elevers
utveckling eller medborgarens möjligheter att bidra till den lokala samhällsdebatten, så krävs det
att fiber- och mobilnät klarar kraven från användare och leverantörer.
Huvudmål
Fiber- och mobila nät på Gotland är redundanta och robusta (trafiken kan vändas, om nätet till

exempel grävs av) och allmänt tillgängliga så att de kan bära dagens och morgondagens digitala
tjänster.
Ansvarig organisation och befattning/roll

Bredbandsansvariga på Region Gotland och Länsstyrelsen i samverkan med lokala
fiberförerungar, marknadsaktörer och Post- och Telestyrelsen

Insatsområde 1

Hela Gotland har möjlighet att ansluta sig till fiber

Huvudmål: Fibernätet är utbyggt på hela ön.
Delmåll)

Färdigställt fibemät på hela Gotland
Klardatum: 2016
Delmål 2)

Koppamätet är avvecklat och Gotland är en kopparfri ö.
Klardatum: 2020

Insatsområde 2

Redundant och robust fibernät

Huvudmål: Sockennäten används för utbyggnad av ett redundant fibernät som ger en
robusthet som bär dagens och morgondagens samhällstjänster.
Delmåll:

Gotland är först i världen med att ha ett öppet och
marknadsneutralt samhällsnät
De lokala näten är sammanbyggda till en redundant slinga (där trafiken kan
vändas åt olika håll) vilket skapar en hög driftsäkerhet.
Klardatum: 2017
Förslag på finansiering: marknadens parter och invånarna
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Delrnäi 2:
Teistationer och framtida användare av trygghetstjänster har
avbrottsfri kraft (UPS).
För att överbrygga elavbrott har telestationerna avbrotts fri kraft (UPS) och
användare av samhällets trygghets tjänster har UPS:er i hemmen. Genom att
målen nås klaras de krav framtida digitala samhälls tjänster ställer på stabilitet i
elnätet.
Klardatum: 2017

Insatsområde 3

Stabilt mobilnät

Huvudmål: Det mobila nätet på Godand har kapacitet året runt för såväl telefoni som mobilt
surfande.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Bredbandsansvariga på Region Godand och
Länsstyrelsen tillsammans med lokala fiberföreningar och marknadsaktörerna
Delmäll:
De lokala näten har kompletterats med hotspots och WLAN.
Kompletteringen stärker möjligheterna att utnyttja digitala tjänster mobilt där
det mobila nätet är svagt och för att göra punktinsatser vid större event eller
specifika turistmål.
Klardatum: 2017
Ansvarig organisation: Marknadsaktörerna

Gotland är pilotområde i Sverige för framtida mobila
satsningar.
Klardatum: 2020
Delmäl2:

Insatsområde 4

"Samverkansparaply" för fiberaktörer

H uvudmål: Det finns ett samverkans paraply för samverkan som ansvarar för övervakning,
drift, underhåll och utveckling av Godands fibernät. Samverkansparaplyet omfattar samdiga
aktörer som driver fibernät på Godand.
Klardatum: 2015
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Godand och Länsstyrelsen,
bredbandsansvariga hos respektive organisation, tillsammans med lokala fiberföreningar och
marknadsaktörerna
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4.

Ökad IT-användning

Merparten av befolkningen använder idag IT och Internet. Samtidigt står cirka en miljon
människor utanför. Eftersom IT kommer att bli huvudingången till såväl samhällstjänster som
till fritidsaktiviteter är det angeläget att öka användningen. Samhället behöver därför bidra till att
ge fler människor möjlighet och skapa intresse för att använda digitala kanaler och redskap.
Huvudmål
Alla på Gotland har möjlighet att tillgodogöra sig digitala samhällstjänster och kan nyttja det
digitala utbudet för gemensamma upplevelser. En större andel av befolkningen har börjat nyttja
detta utbud.
Ansvarig organisation och befattning/roll
Bredbandsansvariga på Region Gotland och Länsstyrelsen.

Insatsområde 1

Nya digitala kanaler för samhällsinformation

Huvudmål: Alternativa digitala kanaler (t ex smart-TV) för samhällsinformation utreds.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Bredbandsgruppen som etablerats i samband
med framtagningen av den Regionala Digitala Agendan.
Klardatum: 2015

Insatsområde 2

fler och mer attraktiva ingångar för de som valt
bort datorn

Huvudmål: Fler och mer attraktiva digitala ingångar med en kombination av ämnen och teknik
har skapats för dem som tidigare valt bort datorn. Detta har lett till att en ökad andel av
befolkningen nu nyttjar utbudet och möjligheterna.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland och Länsstyrelsen,
bred bands ansvariga på respektive myndighet tillsammans med andra aktörer och lokala
grupper.
Kartläggning har genomlörts
Studie av hur gruppen ser ut samt identifierat ett antal möjliga digitala

Delmåll:

ingångar.
Klardatum: 2015
Delmål 2:

Ett antal digitala ingångar har skapats
Dessa har börjat användas utifrån huvudmålet.
Klardatum: 2018
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Insatsområde 3

Gemensamma lokaler med enhetliga
tekniklösningar

Huvudmål: Det finns gemensamma lokaler som är utrustade med enhetliga tekniklösningar där
det genomförs digitalt stödda aktiviteter.
Tre klass rums uppsättningar
Det finns minst tre "klassrumsuppsättningar" som kan hyras in för gemensamma
övningar.
Klardatum: 2016
Delmäl 1:

En uppkopplad lokal i varje socken
Det finns fiberuppkoppling, projektor och minst en dator tillgänglig i minst en
gemensam lokal i varje socken.
Klardatum: 2018
Delmäl 2:

Insatsområde 4

Goda exempel på IT-stödda projekt för folkbildning,
kulturutövning eller idrott

Huvudmål: Goda exempel har framtagits och genomförts i syfte att locka till ökad ITanvändning enskilt och gemensamt.
Måluppfyllelse mäts genom: mätning av andel av den godändska befolkningen som använder
IT.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Godand och Länsstyrelsen,
bredbandsansvariga på respektive myndighet tillsammans med andra aktörer och lokala
grupper.

Tre olika pilotprojekt är genomförda
Minst tre pilotprojekt är genomförda med olika ämnesinriktning, t ex
folkbildning, kulturutövning eller idrott. Det handlar om form, innehåll och
teknik. Projekten sker lokalt, samordnat och parallellt på flera platser på ön, med
stöd av kunniga ungdomar, mentorer och inspiratörer.
Klardatum: 2015
Delmäl1:

Struktur för förvaltning och utveckling
Delmäl2:
En lokal struktur skapas för att förvalta och utveckla de IT-stödda lösningarna,
som bland annat tagits fram inom pilotprojekten.
Klardatum: 2020
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5.

e-hälsa

År 2030 vet vi att antalet personer i behov av vård och omsorg kommer vara markant större än
idag medan antalet personer som kommer arbeta med vård och omsorg riskerar att inte räcka
till. För att klara av framtidens utmaningar behöver vi ta itu med dem nu. En del av lösningen är
att bygga ut de digitala tjänsterna för en trygg omsorg. En annan del är att förenkla och
effektivisera olika administrativa tjänster genom att digitalis era dem.
Huvudmål

Hälsa, vård och omsorg är med stöd av digitalisering individanpassat och tillgängligt för alla.
Ansvarig organisation och befattning/roll

Socialförvaltningens e-hälsosamordnare och hälso- och sjukvårdsförvaltningens
verksamhets chef, MIT

Insatsområde 1

Hemtjänst 2030

Huvudmål: Hemtjänsten 2030 erbjuder en god och individuell omvårdnad med digitala
lösningar som ett naturligt komplement till fysiska möten och omvårdnadspersonalen har tid att
vara hos de kunder som behöver det.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, Socialförvaltningen
Delmål 1)

Förstudie Hemtjänst 2030

Klardatum: 2016
Hemtjänst 2030
"Hemtjänst 2030" är bilden av framtidens hemtjänst och ger en vägledning för
vilka steg som ska tas för att nå dit. Projektet har redan 2020 resulterat i
Delmål 2)

förändrade arbetssätt, kompetensutveckling av personalen samt utnyttjat
digitalisering till att kombinera ny teknik och nya arbetsformer.
Klardatum: 2020
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Insatsområde 2

Trygghetstjänster

Huvudmål: Säkra och attraktiva trygghetstjänster erbjuds till de brukare/patienter där tekniska
lösningar kan vara ett komplement eller alternativ till fysiska möten.
Ansvarig organisation och befattning/ roll: Region Gotland, Socialförvaltningen
Digital nattillsyn
Delmåll)
I dag får många brukare ett nattligt besök för att kunna känna sig trygga även på

natten. Digital nattillsyn innebär att brukare får nattillsyn via kamera som
komplement till fysiska besök. Detta ger trygghet, ökad delaktighet och bättre
nattsömn för brukaren. Ett pilotprojekt angående Digital nattillsyn har
genomförts. Målet för pilotprojektet är att i samtliga fall där digital nattillsyn kan
anses vara en likvärdig insats med hembesök, erbjuds brukaren digital nattillsyn.
Klardatum: 2015
Delrnål 2)

Området e-hemtjänst har kartlagts
:r:vIinst fem trygghetstjänster som bör utvärderas har identifierats
Klardatum: 2018
Delmål3)

Minst tre trygghetstjänster erbjuds och används av brukarna

på Gotland
Klardatum: 2020

Insatsområde 3

Förenklade ansökningar

Huvudmål: Att erbjuda e-tjänster som ger ökad delaktighet och förenklar ansökningsprocessen
av olika tjänster inom hemtjänst, omsorg om funktionsnedsatta och inom individ- och
familjeomsorgen. E-tjänsterna underlättar för såväl brukare som handläggare.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, socialförvaltningen
Delmåll)

Minst tre e-tjänster som förenklar för brukaren att ansöka om
olika tjänster är inIörda
Klardatum: 2016
Delrnål 2)
E-tjänster med integration till socialförvaltningens
verksamhetssystem är införda
Klardatum: 2018
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Insatsområde 4

e-tjänster för hälso- och sjukvården via 1177
Vårdguiden

Huvudmål: Invånarna kan följa sina sjukvårdskontakter via en gemensam ingång.
Ansvarig organisation och befattning/ roll: Region Godand, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Delmäl 1)
Min journal på nätet
Klardatum: 2020
Delmäl 2)
Följa min remiss
Klardatum: 2020
Delmäl3)

Se mina provsvar
Klardatum: 2020

Insatsområde 5

Tidbokning

Huvudmål: Tidbokning till ett besök inom hälso- och sjukvård kan göras via Mina
vårdkontakter.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Godand, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Delmäl1)

Webbtidbok har inlörts rör primärvården
Klardatum: 2015

Delmäl 2)

Webbtidbok har inlörts lör tandvården
Klardatum: 2016
Delmäl3)

Webbtidbok har inrörts lör mammografiscreening
Klardatum: 2016
Delmäl 4)

Webbtidbok har införts för större delen av specialistvårdens
mottagningar
Klardatum: 2020
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Insatsområde 6

Internetbaserad vård och behandling

Huvudmål: Internetbaserad vård och behandling finns som komplement eller alternativ för att
kunna erbjuda en individanpassad vård.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Godand, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Delrnäi 1)

Kognitiv beteendeterapi på nätet
Klardatum: 2016
Delmäl2)

Vård på distans

Användning av minst tre olika typer av behandlingar/mätningar i hemmet. Detta i
syfte att förenkla för patienten samtidigt som vården effektiviseras och
kvalitets förbättras.
Klardatum: 2020
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6.

Digitalt stödd samhällsplanering

All samhällsplanering ska utgå från en kommunikation med invånare och andra intressenter.
Genom att kommunikationen även sker via digitala kanaler kan samhällsplaneringen breddas
och effektiviseras. Samhällsplanering baseras i stor utsträckning på kartor. Digitaliseringen
fokuserar på att göra kartorna mer tillgängliga för allmänheten.
Huvudmål

Invånare, besökare och näringsliv är delaktiga i och känner förtroende för samhällsplaneringen.
Genom digitala lösningar, där fokus ligger på att öka tillgängligheten, förenkla informationen
och effektivisera processerna, uppnås en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Genom att
bredda deltagandet i samråds processer och medborgardialoger, samt att genomföra riktade
samarbeten med till exempel skolor och handikapporganisationer, ökar delaktigheten i och
förståelsen för samhällsplaneringsprocessen.
Ansvarig organisation och befattning/roll

Region Gotland, samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltnings chefen.

Insatsområde 1

Ökad delaktighet i samhällsplaneringen

Huvudmål: Ökad medborgardialog och breddat deltagande av olika grupper i
samhällsplaneringsprocessen, i syfte att få större delaktighet och säkra en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltnings chefen
Ökad digital informationsspridning
Mobila interaktiva bord/skärmar används för att visa pågående samhällsprojekt,
vilket ökar den digitala informationsspridningen och intresset för samhällsplaneringens frågor.
Klardatum: 2015
Delmål 1)

Nya digitala samrådsprocesser
Region Gotland använder nya informationskanaler för samråd i planprocessen
och når genom digitala lösningar ut till fler målgrupper. Detta leder till ett mer
jämlikt samråd och en större bredd av deltagare.
Klardatum: 2016
Delmål 2)
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Digital karttjänst för medborgardialoger
En ny karttjänst för medborgardialoger används som möjliggör kommentarer,
bilder och berättelser om olika platser i länet. Tjänsten stärker medborgarinflytandet bland grupper som vanligen inte deltar i samhällsplaneringen vilket
kan leda till en förbättrad och breddad tillgång till personliga och sociala
planeringsunderlag.
Klardatum: 2018
Delmål 3)

Ökat barnperspektiv i samhällsplaneringen
Genom digitala lösningar har samarbetet ökat mellan skolorna och
samhällsplaneringsfunktionerna vid samhällsbyggnadsförvaltningen och
Länsstyrelsen. Elever och lärare får kunskap om och är direkt delaktiga i
samhällsutvecklingen.
Klardatum: 2020
Delmål 4)

Insatsomräde 2

Förbättrad tillgänglighet

Huvudmål: Ökad tillgänglighet till samhällsinformation. Genom att med digitala tjänster i
högre grad ge tillgång till och presentera myndigheternas information. Detta resulterar i en ökad
insyn i, och kunskap om, samhällsfrågor rörande exploatering och bevarande.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
förvaltningschefen
Digital översiktsplan med fördjupningar
En effektivare planeringsprocess och utökad extern dialog utvecklas genom att
översiktsplanen, med fördjupningar och tematiska tillägg, finns tillgänglig digitalt.
Klardatum: 2016
Delmåll)

Delmål 2)
Digital naturvärdeskarta
Naturvärdeskartan över Gotland presenterar öns naturvärden i ett internt

handläggnings sys tern och en extern webbkarta, vilket underlättar och förbättrar
samhällsplaneringen.
Klardatum: 2016

Digitala kulturvärden
Gotlands kulturvärden presenteras i ett internt handläggnings sys tern och en
extern hemsida, vilket underlättar och förbättrar samhällsplaneringen.
Klardatum: 2016
Delmål3)

Digital cykelplan
Cykelplanen för Visby finns framtagen i syfte att öka trafiksäkerhet, tillgänglighet,
trygghet, miljö och hälsa.
Klardatum: 2016
Delmål 4)
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Delmäl 5)

Digitaliserade historiska kartor
Med tillgång till digitaliserade historiska kartor över Gotland kan

bebyggelseutvecklingen följas, vilket underlättar och förbättrar
samhälls planeringen.
Klardatum: 2020
Delmäl 6)

Prioriterade teman presenteras digitalt

För Gotland viktiga tematiska områden, som rekreation och klimatanpassrung,
presenteras i ett internt handläggrungssystem och en extern webbkarta. Den
digitaliserade informationen underlättar och förbättrar samhällsplaneringen.
Klardatum: 2020

Insatsomräde 3

Förenklad samhällsinformation

Huvudmål: Invånare, besökare och näringsliv känner till och använder sina olika möjligheter
att påverka samhällsutvecklingen. Genom mer lättförståelig information, kommurucerad i delvis
nya kanaler, ökar kunskapen om samhällsplaneringsprocessen.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Samhällsbyggnadsförvaltrungen,
informationsansvarig
Delmäl 1)

Ökad medvetenhet genom förenklad information
Informationen om samhällsplanering på Region Gotlands och Länsstyrelsens
hemsida är uppdaterad, likriktad och förenklad, vilket ökar medvetandet om och

deltagandet i samhällsplaneringsprocessen.
Klardatum: 2016
Delmäl 2)

Fler medier attraherar nya målgrupper
Aktuell samhällsinformation presenteras via moderna medier, till exempel filmer

och/ eller spel. Detta kan nå nya grupper och öka intresset för samhällsplanering.
Klardatum: 2016
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Delmäl 3)

3D-presentationer

3D-presentationer används som ett naturligt verktyg i den interna exploateringsoch planeringsprocessen, i syfte att effektivisera densamma och att tydligare
kommunicera förslag till exploatering och detaljplaner externt.
Klardatum: 2016
Delmäl 4)

Digital tjänst för besöksmål
En tjänst med information om besöksmål, med tillhörande information om
tillgänglighetsanpassning, möjliggör för fler att ta del av Gotland och öns
besökmål.
Klardatum: 2017
Delmäl 5)

Följ ditt ärende
En digital tjänst ger kunden möjlighet att följa sitt ärende, till exempel att
lovansökan inkommit, att handlingarna är kompletta, var i granskningskedjan
ärendet befinner sig och slutligen att ärendet är klart. Tjänsten ger kunden insyn i
processen och underlättar handläggningen.
Klardatum: 2018
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7.

Digitalt stödd utbildning

Den digitala utvecklingen inom utbildningsområdet sträcker sig från förskola till universitet. I
alla skolformer underlättar digitaliseringen för såväl pedagoger som elever. Digitaliseringen
handlar om allt från att tillhandahålla de verktyg som finns till att skapa ett hållbart samhälle.
Huvudmål

Gotländska elever och studenter är bland de främsta med att använda modern teknik. De
utvecklar sin digitala kompetens enligt en genomtänkt strategi som innefattar samtliga
skolformer från förskola till universitet. Detta ger dem verktyg att uppnå goda studieresultat.
Ansvarig organisation och befattning/roll

Region Gotland, barn- och utbildnings förvaltningen, gymnasie- och
vuxenutbildnings förvaltningen. Uppsala Universitet, studieförbund med flera fristående
aktörer.

Insatsområde 1

Datorer till alla

Huvudmål: Alla elever och studenter har tillgång till egna datorer eller surfplattor.
•
•

1 till l-dator används överallt på alla gymnasiets nationella program
1 tilll-surfplatta används överallt på grundskolans åk 7 - 9.

• Tillgång till surfplatt för åk 1-6.
• Tillgång till surfplatta/ dator för förskoleelever.
• IZrav på egen dator för alla studenter på Komvux, Folkhögskolan och universitetet.
Måluppfyllelse mäts genom: andel elever och studenter som har fått datorer/ surfplattor
enligt ovanstående
Klart: 2015

Insatsområde 2

Nätverk till alla

Huvudmål: .Alla elever och studenter har tillgång till ett snabbt och säkert nätverk.
Klardatum: 2015
Delmål 1)

Alla skolor och universitet har tillgång till fiber.

Delmål 2)

Alla skolor och universitet har ett utbyggt trådlöst nät.

Delmål 3)

Nätet är robust och behandlas som verksamhetskritiskt.

Måluppfyllelse mäts genom:
•
•

andel skolor som har tillgång till fiber och trådlöst nät
nätet är tillgängligt minst 98 % av skoltiden
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Insatsområde 3

Det digitalt utrustade klassrummet

Huvudmål: Det digitalt utrustade klassrummet som är sista länken mellan
pedagoger/läromedel till elev, ska vara enhetlig standard för att pedagogerna enkelt ska kunna
koppla upp sig - samma procedurer oavsett plats.
Måluppfyllelse: Mäts genom andel klassrum som är utrustade enligt "det digitalt utrustade
klassrummet"
Klardatum: 2016
Delmåll)
Tekniskt utrustade klassrum
Alla klassrum är tekniskt utrustade med bra hjälpmedel för ljus, ljud och nät. Med
dagens teknik är det projektorer eller Smartboards i kombination med
ljudanläggning. I framtiden kan vi förvänta oss större skärmar eller annan lösning.
Delmål 2)
Stabilt, öppet och tillåtande nät
Ett stabilt öppet väl fungerande nät finns, som tillåter all kommunikation, det vill
säga människa maskin men även maskin - maskin. (Apple-TV, Airplay, trådlös
skrivare etc.)

Insatsområde 4

Elevens digitala resa

Huvudmål: Alla pedagoger har den kunskap som krävs för att göra medvetna val av
pedagogiska metoder där digitala verktyg är en självklarhet. "Elevens digitala resa" är en
sammanhängande vision för hur gotländska barn, ungdomar och vuxna utvecklar sitt digitala
kunnande.
Klardatum: 2017
Delmåll)

Läroplan med utökade IKT-krav

De nationella läroplanerna innehåller hänvisningar till och krav på digital kunskap.
Däremot saknas konkreta målbilder på digital kompetens. Därför har de
gotländska skolorna en gemensam målbild som länkar ihop de olika skolformerna
och årskurserna. I åk 3 ska till exempel eleven kunna detta för att pedagogerna i
åk 4 ska kunna bygga vidare med detta.
Måluppfyllelse: Gemensam målbild finns framtagen mellan skolformerna och
årskurserna.
Delmål 2)

Pedagogerna förstår elevernas behov på mottagande skolform

Pedagogerna har kunskap om vad som förväntas av eleverna hos den mottagande
skolformen. Detta gäller alla pedagoger från förskolan till gymnasiet,
Folkhögskolan och Komvux.
Måluppfyllelse: Tydlig beskrivning av vad som förväntas av eleverna vid
övergång mellan skolformerna
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Delmål 3)

Utbildning och tydliga krav på pedagogerna

Utbildning av pedagoger är en förutsättning för att lyckas med den digitala
tekniken.
et
Kollegialt lärande i fokus, delandekultur realiserad med modern teknik
et
Stadieövergripande TeachMeet arrangeras.
et
Behov och önskan hos finns hos pedagogerna, de använder ny teknik för att
uppnå nya mål. (filma en lab, redigera en "lab.-rapport i iMovie", dramatisera
en pjäs i GarageBand.)
Tidigare har IT-kunnande hos pedagogerna betraktats som ett val hos den
enskilde pedagogen. Friheten att utforma sin undervisning har alltid hållits högt.
Att välja bort IT-verktyg på grund av okunskap är inte acceptabelt. Detta innebär
inte att IT-verktyg alltid är den bästa metoden men att pedagogen skall göra ett
val baserat på kunskap. Den pedagogiska friheten får inte hindras av
begränsningar i teknik och policys.
Måluppfyllelse: 1tIinst fyra halvdagar per termin i pedagogisk IT-utbildning ska
ges. Budgetering av IT-utbildning varje år och i varje skolform
Delmål 4)

Utökad allmän IT -kunskap hos pedagogerna

Pedagogerna har en grundläggande IT-förståelse så att förmågan och
nyfikenheten att ta till sig att nyheter utvecklas. Kontakt med olika standards och
utrustning som idag heter PC, Mac, IPad, Android, Linux.
Måluppfyllelse: Utbildningen innehåller moment om vanliga tekniker inom IT.
Delmål 5)

Gemensam lärportal

De olika skolformerna på Godand använder idag olika lärportaler för
kommunikation mellan pedagog och elev. Vi har utvärderat möjligheten att
använda en gemensam lärportal. Skolans kontakt med vårdnadshavarna är viktig.
Lärportalen är utvecklad för kontakt mellan skola och vårdnadshavare
Måluppfyllelse: Utveckling av lärportal. Eventuellt beslut om gemensam mellan
skolformerna. Kontakten med vårdnadshavarna bekräftas via
enkätundersökningar
Delmål 6)

Cyberlärare utses och samverkar i nätverk

Ett nätverk av pedagoger mellan de olika skolformerna är skapat och ger därmed
en röd tråd genom utbildningssystemet. Detta nätverk med pedagoger med olika
ämnes kompetenser finns tillgängligt för elever, pedagoger och föräldrar via
internet.
Måluppfyllelse: Cyberlärare finns utsedda och samverkar
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Delmål 7)

Stort utbud av distansföreläsningar

Den gotländska skolan använder det stora utbud av föreläsningar från ansedda
lärosäten runt om i världen. Detta ger tillgång till öppna lärarresurser kostnadsfritt
eller till ett rimligt pris.
Måluppfyllelse: Distansföreläsning används inom de högre skolformerna

Insatsområde 5

Ständiga förbättringar

Huvudmål: Förbättrat kvalitets- och processarbete i våra skolor med hjälp av modern teknik.
Klardatum: 2020
Delmåll)

Kompetens ska vara tillgänglig och nära

När undervisningen hindras på grund av tekniska problem eller okunskap så
försvinner värdefull lektionstid. Därför har vi stödresurser bland kolleger och i
vissa fall specialister som med kort varsel finns tillgängliga för våra pedagoger och
elever.
Måluppfyllelsen: Stödorganisation finns på plats nära användarna (1 t1-center,
IT-pedagog, IT-vaktmästare etc)
Delmål 2)

Skolfederation - single sign on

Gotland är anslutet till Skolfederationen. I skolfederationen ingår de flesta
läromedels förlag, tidskrifter mm. Eleverna har en (1) inloggning och
skolfederationen ger behörighet till de läromedel som vi tecknat abonnemang för.
Måluppfyllelse: Vi är anslutna till skol federationen och våra abonnemang
hanteras via dem
Delmål 3)

Gemensam inloggning för alla skolor och universitet genom
Eduroam

Idag finns ett samarbete mellan universitet och högskolor i hela världen där
inloggningen från ett lärosäte kan användas på en mängd andra lärosäten. Om
detta är tillämpbart även för övriga skolformer bör undersökas.
Målupp fyllels en: Möjligheten att koppla på F-Gy3 på Eduroam är undersökt.
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Insatsområde 6

IT-pilotskolor

Huvudmål: IT -pilotskolor är etablerade. Förutsättningar har skapats för några skolor eller
program/linjer att bli IT-pilotskolor där nya arbetssätt och metoder för lärande - stödda av den
digitala tekniken - utvecklas.
IT-pilots kolor är etablerade för:
• En skola inom varje F-3, 4-6, 7-9
• Ett studie förberedande program på gymnasiet
• Ett yrkesförberedande program på gymnasiet
• En linje på folkhögskolan
• En inriktning på Komvux
Måluppfyllelse: IT-pilotskolor utsedda
Klardatum: 2018

Insatsområde 7

Digitalt pedagogiskt centrum

Huvudmål: Ett regionalt digitalt pedagogiskt centrum är etablerat. Ett regionalt digitalt
pedagogiskt centrum bidrar till att alla Gotlands skolor får ta del av den digitala utveckling som
sker. Det digitala centrat är drivande i olika nätverk för att samla, dela och sprida goda exempel
och insatser. Det bedriver även gemensamma utvecklings- och kompetenshöjande projekt.
Centret följer utvecklingen i vår omvärld och hur man använder IKT praktiskt i undervisningen.
Måluppfyllelse: Centret finns etablerat.
Klart: 2017

Insatsområde 8

IT-kunskap som en del i SFI-utbildningen

Ingen ska komma efter och alla ska ha möjlighet att komma ifatt. Avståndet mellan de som har
IT-kompetens och de som inte har det ökar efterhand som utbildningssystemet och övriga
samhället utvecklas. Detta gör att hindren växer för de som önskar utbilda sig som vuxna.
Samma gäller för våra invandrare.
Huvudmål: IT-kunskap är en viktig del av den undervisning som erbjuds inom SFI-systemet.
Måluppfyllelse: IT-kunskap är en del av SFI-undervisningen.
Klardatum: 2017
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Insatsområde 9

Utbildningsaktiviteter i samverkan med
samhällsbyggnadsförvaltningen

Andra myndigheter arbetar med frågor som intresserar skolans elever på många olika sätt. Som
exempel kan nämnas samhällsbyggarna som bjuder in elever i samband med presentation av
översiktsplaner och annat. Samhällsbyggnadsområdet är ett bra exempel för eleverna när
samhället arbetar aktivt med IT-stöd.
Huvudmål: Samarbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen har utvecklats, vid till exempel
trafikplanering, grönstruktur och planprocessen. Eleverna ges då möjlighet att själva genomföra
projekt.
Klardatum: 2015
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Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Annette Glover

Datum 2014-01-08

Regionstyrelsen

Nominering till ledamot i Övervakningskommittén för det
gränsregionala samarbetsprogrammet Central Baltic 2014-2020

Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att nominera Åke Svensson till ordinarie
ledamot i Övervakningskommittén till Central Baltic 2014-2020

•

Beslutet avser perioden 2015-01-01--2020-12-31

Bakgrund

Sveriges, Finlands, Estlands och Lettlands regeringar har till Europeiska
kommissionen lämnat ett förslag till gränsöverskridande program, Central
Baltic, inom ramen för Europeiskt Territoriellt Samarbete. Programmet
godkändes av kommissionen den 16 december 2014.
De fyra regeringarna har kommit överens om att inrätta en gemensam
övervakningskommitté. Totalt ska övervakningskommittén bestå av 24
ledamöter, varav sex från varje land.
Koordinationsgruppen i Sverige kommer att lägga fram ett gemensamt förslag
enligt följande: en ordinarie ledamot från Region Gotland med en ersättare
från Region Gävleborg samt en ordinarie ledamot från Region Östergötland
med en ersättare från Regionförbundet Sörmland. De övriga två platserna går
enligt regeringsbeslutet till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Per Lindskog
tf regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Ärendenr RS 2014/464
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsenheten

Datum 16 januari 2015

Regionstyrelsen

Svar till Gotlands vatten råd angående Region Gotlands
policy för enskilda avlopp
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
•

att Vattenråden på Gotland tillsänds svar enligt upprättat förslag.

Bakgrund

Vattenråden på Gotlands har i ett brev till regionstyrelsen 16 juni 2014 lämnat
synpunkter på Region Gotlands hantering av frågor kring enskilda avlopp. Av
skrivelsen framgår att vattenråden är kritiska till att Regionen driver på
anläggandet av infiltrationsbäddar. Dessa riskerar, enligt vattenrådens
bedömning, att skada Gotlands grundvatten. Vidare har vattenråden formulerat
ett antal krav som bland annat rör redovisning av bakomliggande
faktaunderlag, att Regionen endast ska godkänna lösningar som medger
kontroll av utgående vatten samt att Regionen stryker generella krav och istället
gör individuella bedömningar.
Ledningskontoret har berett Miljö- och hälso skydds nämnden tillfålle att
kommentera kritiken och besvara de frågor vattenråden ställer.
Bedömning

Ledningskontoret förslag till svar till Vattenråden på Gotland baserar sig på
miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar. Nämnden har som
tillståndsgivande myndighet ett stort inflytande över vilken teknik de
gotländska fastighetsägare väljer när det gäller enskilda avloppslösningar och

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Region

Gotland
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Handlingstyp Svar
Datum 11 november 2014

Vattenr§den p§ Gotland
c/o Lennart Niklasson

Region Gotlands policy för enskilda avlopp
Vattenråden på Gotland har lämnat synpunkter på Region Gotlands hantering av
frågor om enskilda avlopp. Av skrivelsen till regionstyrelsen, daterad 16 juni
2014, framgår att Vattenråden är kritiska till att Regionen driver på anläggandet
av infiltrationsbäddar. Dessa riskerar, enligt Vattenrådens bedömning, att skada
Gotlands grundvatten. Vidare har Vattenråden formulerat ett antal krav som
bland annat rör redovisning av bakomliggande faktaunderlag, att Regionen
endast ska godkänna lösningar som medger kontroll av utgående vatten samt att
Regionen stryker generella krav och istället gör individuella bedömningar.
Regionstyrelsen har inhämtat synpunkter från miljö- och hälsoskyddsnämnden,
som är tillståndsgivande myndighet för enskilda avloppslösningar. Detta svar
baserar sig på nämndens utlåtande. Inledningsvis vill vi också beklaga att detta
svar kommer sent. Er skrivelse blev olyckligtvis registrerad på fel förvaltning. På
grund av semestertider tog det tid innan felet upptäcktes och skrivelsen kunde
omregistrerades i regionstyrelsens diarium, vilket var en förutsättning för att den
skulle nå den av regionstyrelsen utsedda kontaktpersonen för vattenråden.
Bakgrund

Vilken typ av avloppsanläggning som är lämpligt att anlägga vid nybyggnation
eller vid förbättring av befintlig anläggning diskuteras livligt i olika forum. Den
absolut vanligaste typen av anläggning har sedan 1980-talet varit infiltration eller
markbädd. På senare år har infiltrationers respektive markbäddars funktion
ifrågasatts vad gäller rening av näringsämnen och då framförallt fosfor.
Ifrågasättandet är befogat då senare tids forskning tyder på att fosforreningen i
dessa anläggningar kan vara grovt överskattad. Det flnns ett behov av mer

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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forskning. Det ska dock poängteras att rening av biologiskt material samt
bakterier fortfarande anses vara god om anläggningen är rätt placerad och
anlagd.
Vi befInner oss idag vid en brytpunkt mellan användandet av äldre och ny teknik.
Region Gotlands miljö- och hälsoskyddsnämnd anser att inflltrationer i dagsläget
är en kostnadseffektiv lösning för enskilda hushåll som ger en bra rening av
framförallt bakterier. Nämnden ser däremot en framtid med betydligt mer
kretsloppsanpassade avloppslösningar för enskilda avlopp. Hur dessa lösningar
kommer att se ut är svårt att säga, men det kommer förmodligen att innebära
separering av avlopps fraktioner med utsläpp av ett mer harmlöst avloppsvatten i
marken, utan risk för förorening av grundvatten eller vattendrag.
Vägledande dokument

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är den myndighet i Sverige som har till
uppgift att vägleda länsstyrelser och kommuner i frågan om enskilda avlopp som
är dimensionerade för färre än 200 personekvivalenteri . HaV har i uppdrag av
regeringen att ta fram vägledande dokument såsom föreskrifter och allmänna
råd. 2006 kom Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. De allmänna råden är inte bindande utan
fungerar som vägledande material och är vedertagna och implementerade i
kommuner över hela Sverige. Vidare fInns vägledande domar och praxis från
överprövande myndigheter till stöd för tolkning av miljöbalken. Exempelvis
tidsbegränsas inte avloppstillstånden generellt till 15 år längre, vilket är en
konsekvens av prövning om tidsbegränsning i högsta instans.
I enlighet med de allmänna råden har Gotland delats upp i normal respektive
hög skyddsnivå med olika krav på rening beroende på indelningen. Enligt de
allmänna råden klarar en inflltration normal skyddsnivå. Med kompletterande
fosforfällning klarar en inflltrationsanläggning även hög skyddsnivå. En
markbädd klarar däremot inte ens lägsta kravet, normal skyddsnivå.
De generella krav som ställs på avloppsvatten enligt miljöbalken innebär att
spillvatten ska renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för
människors hälsa eller miljön inte uppkommer samt att platsen för utsläppet ska
vara lämplig. Miljö- och hälsoskyddsnämndens riktlinjer från 2008 utgår från
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanläggningar och
den i övrigt samlade kunskap som fInns. Riktlinjer är just riktlinjer och inte
bindande i sig. Bedömningar i det enskilda fallet görs alltid utifrån varje enskild
ansökan.
l

Ansvaret låg tidigare på Naturvårdsverket.
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Förbättring eller nyanläggning

Synsättet vad gäller nyetablering av avlopp och förbättring av befmtlig
avloppsanläggning skiljer sig. Projektet K/art vatten hanterar i stort sett endast
ansökningar om förbättring av befmtliga avloppsanläggningar. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden väljer inte förbättrings förslag, det gör fastighetsägaren.
Ofta handlar det om att "göra det bästa av situationen" och att vid behov
kompensera för att de naturliga förutsättningarna inte uppfyller de krav som kan
ställas på rening av avloppsvatten vid nyanläggning. Självklart sker bedömningar i
de enskilda fallen. Många enskilda avlopp av äldre datum saknar såväl lagstadgat
tillstånd som efterföljande rening. På Gotland är det relativt vanligt med
avloppsbakterier (E. co/z) i dricksvattnet. Det är därför helt nödvändigt att man
förbättrar situationen. Dagens teknik med pumpar och slangdragning i stället för
självfallsledningar gör det mycket enklare att omlokalisera gamla bäddar till
platser med bättre förutsättningar och längre skyddsavstånd till dricksvatten och
vattendrag. Tekniken innebär också ett effektivare utnyttjande av bädden, bättre
rening och en längre livslängd.
Vid fråga om befintliga hus som saknar WC-avlopp är miljö- och
hälsoskyddsnämnden restriktiva till nya utsläpp från WC om inte tillräckligt
skyddande jordtäcke fmns. Vid nyetablering ställs höga krav på markens
egenskaper och vid behov även krav på att avlopp ska lösas gemensamt.
Jordprovtagning krävs i de fall förutsättningarna är tveksamma.
Minireningsverk med efterpolering

Antalet nllnireningsverk som godkänns på Gotland blir fler och fler.
Minireningsverk godkänns idag i princip endast för större avloppsanläggningar.
Det fmns flera orsaker till detta men den ekonomiska aspekten är en vil<:tig del,
att det kan bli dyrt för en enskild fastighetsägare att anlägga och driva ett
reningsverk. Med anledning av Gotlands problem med snabba transporter av
markvatten till grundvatten ställer miljö- och hälsoskyddsnämnden oftast krav på
efterpolering vid utsläpp i mark. Efterpoleringen syftar till att dels polera det
renade spillvattnet men framförallt att rena spillvattnet från milcroorganismer.
Under normal drift ska ett nllnireningsverk klara av att rena spillvattnet
tillräckligt, men en driftstörning kan snabbt förorena en vattentäkt. Vid driften
av ett minireningsverk kan man räkna med att det förr eller senare blir
driftstörningar.
På Gotland är det många platser med samlad bebyggelse som till största delen
saknar permanent boende. Detta kan vara ett problem vid anläggande av
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minireningsverk då det kan ta upp till en månad från start till dess funktionen är
optimal. Under hela denna tid är reningen begränsad.
De fastighetsägare som vill få frågan prövad i det enskilda fallet kan självklart
ansöka om tillstånd även för minireningsverk för enskild fastighet.
Fokus i rening

I motsats till vad som hävdas i Vattenrådens skrivelse ligger miljö- och
hälsoskyddsnämndens fokus i lika hög grad på reducering av bakterier som på
reducering av näringsämnen. På många platser är bakteriereduktionen högst
prioriterad och som redan nämnts saknas i många fall efterföljande rening.
Fördelar respektive nackdelar med markbädd

En nackdel med markbädd är att avloppsvatten som har passerat släpps ut i ett
dike. Reningen i diket varierar förmodligen mycket mellan olika diken beroende
på växtlighet och årstid. Fördelarna vintertid är att vattnet med innehållande
föroreningar späds ut medan nackdelen är att upptag i växtligheten är bristfållig.
Vintertid kan det till och med bli en frigörelse av fosfor. Sommartid sker ett
upptag av näringsämnen i växtligheten som finns i diket. Tanken med att
växtlighet tar bort fosfor fungerar fullt ut endast om växtligheten skördas och tas
bort ifrån diket. En avloppslösning kan inte bygga på att fastighetsägaren har
krav på sig att skörda växtlighet på mark de inte har rådighet över. Ett annat
problem sommartid, är att i princip inget vattendrag på Gotland är
vattenförande. De flesta mindre anläggningarna har dessutom utsläpp i mindre
diken som är helt torra under stor del av året. Många diken på Gotland är
dessutom spettade direkt i berget vilket i värsta fall ger en direkttransport av
avloppsvatten ner till grundvattnet och vattentäkter.
En markbädd med tät botten förutsätter att allt material i bädden körs till
platsen. För att få bästa möjliga rening används naturgrus. Naturgrus är en ändlig
resurs vilket medverkar till att vara restriktiv med markbäddar då hushållning av
naturresurser är en vil<tig parameter. Inftltrationen bygger på att spillvatten i
huvudsak renas i naturliga jordlager.
Bedömningen är att risken för att föroreningar når grundvatten eller ytvatten är
större med en markbädd. Markbäddar anläggs dock vid behov om
markförhållandena inte medger annat.

4 (7)

15
Ärendenr RS 2014/464

Regionstyrelsen

Fördelar respektive nackdelar med infiltration

Svårigheten att med hjälp av prover undersöka reningen i en inf1ltration lyfts
fram i Vattenrådens skrivelse. Forskning har gjorts kring inf1ltrationers och
markbäddars rening. Forskningsresultaten spretar något och inf1ltrationers
inf1ltrerande förmåga är till viss del ifrågasatt. Det behövs mer forskning på
området. På senare tid har bland annat Svenskt vatten gjort en rapport, "1:<o{/'or i

itifiltrationsbäddar - fastläggning, riirlighet och bedomningsmetodef' (David Eveborn, Jon
Petter Gustafsson, Caroline Holm). I rapporten ifrågasätts inf1ltrationens
förmåga att fastlägga fosfor över tiden. Däremot är, såvitt miljö- och
hälsoskyddsnämnden känner till, inf1ltrationers förmåga att rena spillvatten från
mikroorganismer inte ifrågasatt. Den allmänna uppfattningen är att inf1ltrationer
och markbäddar har flera fördelar i form av låg resursförbrukning, god ekonomi,
begränsat underhåll och hög driftssäkerhet. Detta förutsätter att inf1ltrationen
och markbädden är korrekt gjord och rätt dimensionerad från början. På
Gotland ses fosfor i grundvattnet inte som någon hälsorisk. En rätt placerad och
utförd inf1ltration renar bakterier/ patogener effektivt.
Anledningen till att de allmänna råden bedömer att inf1ltrationer klarar hög
skyddsnivå medan markbäddar inte gör det, är den förmodade reningen som
sker i den mättade zonen. Vattnet som rinner genom en rätt placerad infiltration
ska ha en uppehålls tid om minst två månader i marken innan det når recipienten
eller en vattentäkt.
De dominerande metoderna för att rena avloppsvatten från fosfor är att fålla
fosfor innan övrig rening, eller att fastlägga fosfor efter övriga renings steg.
Fastläggning av fosfor sker i kalkmaterial som bryts bland annat på Gotland.
Eftersom den gotländska berggrunden till stor del utgörs av kalkmaterial, finns
det anledning att misstänka att en viss fastläggning sker efter inf1ltrationen i den
mättade zonen. Är avståndet tillräckligt stort är reduktionen förmodligen hög.
Provtagning

Att ta reda på reningseffekten i en markbädd genom provtagning är behäftat
med svårigheter. För att med någon sorts säkerhet kunna avgöra en markbädds
funktion, krävs en förhållandevis omfattande provtagning med dygnsprovtagningsutrustning, eller provtagningsserier under en längre tid. Enstaka
stickprov ger inte ett tillförlitligt resultat utan endast ett momentant värde. För
att säkerställa en tillförlitlig provtagning krävs det även utbildning av den person
som genomför provtagningen. Att varje enskild fastighetsägare själv ska ha
denna kompetens är orealistiskt. Därför kommer det i en övervägande del av
fallen krävas att en utomstående person genomför provtagningen.
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Bedömningen är att provtagning av samtliga enskilda avlopps anläggningar på
Godand skulle vara alltför dyrt. Vidare får den generella reningsfunktionen i
inf1ltrationer och markbäddar anses vara väl dokumenterad i Naturvårdsverkets
rapporter och handböcker.
Ekonomiska avvägningar

Vatten - och avloppslösningar är kostsamma oavsett om man har enskilt eller
kommunalt VA. Det flnns idag inte möjlighet att lösa vatten och avlopp
gemensamt för alla fastigheter på Godand.
I en magisteruppsats av Björn Pinner 2011, "Enskilda alJlopp i kretslopp. UtlJärdering
at)

lJakttttmtoaletter - fllnktion m'h långsiktiga kostnadel' redovisas en beräkning av

livscykelkostnader för olika avloppssystem. Inf1ltration/ markbädd beräknas där
vara det billigaste alternativet över tiden. Beräkningen är tyvärr inte utförd
utifrån markbädd med fosforfålla eller infiltration med fosforfållning.
I enstaka fall krävs att befmtligt WC kopplas bort om förutsättningarna för WCutsläpp och risk för förorening föreligger. Rimlighetsavvägningar enligt 2 kap. 7

§ miljöbalken görs alltid i de fall fastighetsägare ställs inför högre kostnader än
normalt.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar mellan 500 och 600 beslut till enskilda
avloppsanläggningar varje år. Besluten utgår från den ansökan fastighetsägaren,
ofta med hjälp av gräventreprenör, lämnar in. Endast ett fåtal beslut överklagas.
Överklaganden till högsta instans är ett sätt för tillsynsmyndigheten att få
ytterligare vägledning. Förutsättningarna på Godand skiljer sig i många delar från
resten av Sverige och vägledning i form av beslut från högre instanser är alltid
värdefullt och välkommet.
För närvarande fmns inga alternativ till inf1ltration som är tillgängliga/fmns
acceptans för, är ekonomiskt och miljömässigt hållbara och som fungerar för en
bred brukargrupp. I de flesta fall, vid förbättringsåtgärder, har fastighetsägaren
redan halva anläggningen, d.v.s. slamavskiljaren och eventuell pump, vilket
innebär att den billigaste lösningen för att nå reningskraven blir en
inf1ltrationsanläggning.
framtida avloppslösningar

Region Godands ambition är att framtida avloppslösningar även kommer att
omfatta andra lösningar än inf1ltrationer och markbäddar. Större fokus kommer
att sättas på kretsloppsanpassade avloppslösningar, vilket innebär sorterande
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system där vatten som släpps ut från anläggningen innehåller en lägre halt
mikroorganismer och näringsämnen. Genom system där avlopps fraktionen
återförs till aktiv jordbruksmark istället för ytvatten får vi dessutom en mer
effektiv nedbrytning av läkemedelsrester och andra främmande ämnen.

Med vänlig hälsning
Regionstyrelsen

Äke Svensson
ordförande
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Region Gotlands policy för enskilda avlopp riskerar att skada det gotländska grundvattnet

Vattenråden på Gotland är kritiska till frågor som rör Region Gotlands hantering av enskilda avlopp och menar
att Regionen driver på anläggandet av infiltrationsbäddar, vilka enligt Vatten rädens bedömning, riskerar att
skada Gotlands grundvatten.

Bakgrund
Enligt lagstiftningen ska valet av teknisk metod för att ta hand om avloppsvatten från enskilda fastigheter
grundas på Individuella bedömningar och inte på generella krav. lagstiftningen anger inga specifika krav hur
avloppsvatten ska renas eller hur bra reningen måste vara, utan endast att det ska behandlas så att man
skyddar människors hälsa och miljön, samt hushållar med natllrresurser. Vid prövningen ska myndigheten även
göra en ekonomisk bedömning så att kostnaden är rimlig för den enskilde och att miljönyttan av åtgärden ska
vara kostnadseffektiv. De krav som ställs på små avlopp får inte vara hur hårda som helst, utan måste vara
rimliga i förhållande till nyttan för hälsa och miljö. Vidare ska vattenkvaliteten på det vatten som behandlats
och lämnar anläggningen kunna kontrolleras.
Erfarenheterna hittills visar dock att nästa samtliga godkända anläggningar på Gotland är infiltrationsbäddar
och att markbäddar endast undantagsvis godkänns samt att kraven på att minireningsverk ska kombineras med
infiltrationsbädd gör att dessa blir för dyra att anlägga. I realiteten innebär myndighetens hantering av
avloppsärenden att Regionen i strid med lagstiftningen tillämpar generella krav enligt följande:

Avloppsvatten från enskilda fastigheter leds först till en trekammarbrunn där fasta partiklar samlas. Därefter
pumpas vätskan till en infiltrationsbödd där vätskan rinner genom sand och filtreras för att senare rinna ut i
markerna och vidare tiff grundvattnet. Partiklarna som avskiljs i trekammarbrunnen omhändertas regelbundet
av Regionens slamtömning. När sanden i infiltrationsbädden förlorat sin förmåga ott filtrera ska den bytas ut,
vilket ska ske ca vart 15 år.
Den tekniska lösning som myndigheten förordar innebär samtidigt att det inte finns någon praktisk mÖjlighet
att avgöra när anläggningens filtrerande förmågan upphör eller om den ens har någon betydande effekt från
start. Enligt Region Gotlands krav ska vattenkvatiteten på det vatten som behandlats kunna kontrolleras, men
så sker alltså inte och det finns inte möjlighet när man anlägger en infiltrationsbädd där vattnet på bred front
rinner ut i markerna runt anläggningen.
Om Regionen förordade markbädd istället för infiltrationsbädd skulle anläggningen uppnå likvärdig reningsgrad
som en infiltrationsanläggning samtidigt som det skulle vara möjligt att kontrollera vattnet som lämnar
markbädden. Denna utformning medger även en komplettering med efterföljande fosforfälla om så skulle
erfordras.
Flertalet av de avloppsanläggningar som i dagsläget ännu inte är prövade och godkända av Regionen har
principiellt samma lösning som beskrivits ovan, men utan infiltrationsbädd. Avloppsvatten från 1-3kammarbrunn leds istället ut i ett dike och hamnar till slut i havet. I många fall är dessa diken igenväxta och där
sker en naturlig nedbrytning av kvävenäringsämnen och fosfornäringen binds i växtlighet och sediment. Även
läkemedelsrester och mikroorganismer bryts ner i stor utsträckning, ungefär som i en anlagd miljödamm.
Nedbrytningen av näringsämnen och andra föroreningar under vegetationsperioden kan då vara nästan
fullständig beroende på uppehållstiden för vattnet.
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Underlag
Det finns ingen bra bedömning av hur stora mängder näringsämnen eller läkemedels rester som rinner ut från
enskilda avlopp på Gotland och når Östersjön. Vatten rådens bedömning är att myndigheterna konsekvent
överdriver mängderna och även överdriver miljöeffekterna. Exempel från beräkningar I Snoderän stödjer 'lär
uppfattning och visar att osäkerheten är betydande. Fältundersökningar och vattenanalyser av ämnen som
sprids från de enskilda avloppen saknas. Det går därför Inte att beräkna vilka mängder det handlar om. Om
man använder schablonberäknfngar och Jämför hur mycket fosfor som beräknas rrnna ut i havet via Snoderån
med mängderna som förväntas komma från de enskilda avloppen, förefaller de enskilda avloppens bidrag vara
lågt. Trots detta skriver myndigheten I "Avloppsgulden" under" avloppsfakta": Uppskattningsvis 10 % av al/o
svenska hush6/1 hor enskilt avlopp och dessa släpper ut lika mycket övergödande ämnen som 90 % av övriga
hush6/1 som är anslutna till kommunala reningsverk. Vattenråden menar att detta är grova och felaktiga
överskattningar. Beslut om åtgärder för att förbättra miljösituationen i hav och insjöar bör, enligt Vattenrådens
uppfattning, Istället grundas på kompetens och faktaunderlag.
Vatten räden förvånar sig även över Regionens krav på att avloppsvatten från en markbädd enbart får ledas till

ett dike som är vattenförande året runt samtidigt som man kräver att infiltrationsbäddar inte får placeras i
närheten av diken, oavsett deras grad av vattenföring.
Investeringar i avloppsanläggningar innebär stora ekonomiska kostnader för den enskilde. När beslutet togs att
genomföra projektet "Klart vatten" över hela Gotland innebar det samtidigt ett beslut om mycket stora
kostnader för befolkningen på Gotlands landsbygd. Mot denna bakgrund är det rimligt att Regionen lämnar
utförliga redovisningar av hur man gjort sina överväganden. Vattenråden efterlyser därför en redovisning av
näringsflöden från enskilda avlopp grundat på fältstudier och analyser av vatten. Vidare vill vi se en redovisning
av hur Regionen bedöll\t miljönyttan och den ekonomiska nyttan (för miljön och för den enskilde
fastighetsägaren) av infIltrationsbäddar.

Riskerna med att grundvattnet skadas

Det finns ytterst få analyser av det vatten som lämnar infiltrationsbädden, men det innehåller bland annat
näringsämnen som kväve och fosfor och sannolikt läkemedelsrester och mikroorganismer. Infiltrationsbäddens
förmåga att minska innehållet av kväve och framför allt fosfor kan vara så lågt som 0·10 %. Om det
förekommer näringsämnen och !äkemedelsrester i vattnet så rinner alltså dessa ut I grundvattnet där den
biologiska nedbrytningen är låg. Vi kan konstatera att även Regionen misstänker att Infiltrationsbäddar kan
skada grundvattnet, eftersom infiltrationsbäddar av det skälet inte tilläts inom vanenskyddsområden.
Region Gotlands ursprungliga motiv för projektet "Klart vatten" var att skydda grundvattnet för att inte
äventyra tillgången på dricksvatten av god kvalitet (mikrobiellt och kemiskt). Det generella kravet på
infiltrationsbäddar medför ett stort risktagande. Om det framledes visar sig att just dessa bäddar inte fungerar
som tänkt blir konsekvenserna svårhanterliga och därför skulle en större mångfald vara att föredra. Även om
Regionen numer prioriterar Östersjömiljön före grundvattnet är det Vattenrådens skyldighet att värna om
grundvattnet och påpeka när vi upplever allvarliga risker.

Vattenrådens krav

Vattenråden misstänker att Regionens bedömningar bygger på felaktigt faktaunderlag, såväl vad gäller
miljösituationen som miljöeffekten av de enskilda avloppen och vIII med denna skrivelse lyfta fram den
problematik vi ser med Region Gotlands hantering av frågor som tör enskilda avlopp. Vattenråden vill att:
• Regionen redovisar hur man bedömt miljönyttan och den ekonomiska nyttan (för miljön och för den enskilde
fastighetsägaren) av infiltrationsbäddar.
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• Regionen redovisar vilka vetenskapliga fakta som ligger till grund för besluten om infiltrationsbäddar
innefattande fältstudier och vattenanalyser av näringsflöden från enskilda avlopp.
• Regionen enbart godkänner tekniska lösningar för enskilda avlopp som medger kontroll av vatten från
anläggningarna.
• Regionen stryker sina generella krav och istället gör individuella bedömningar av enskilda ärenden vid
tillståndsprövningen och att underlagen för sådana bedömningar redovisas.
• Regionen överger färstahandskravet på infiltrationsbädd och överger kravet på att markbädd måste avledas
till vattenförande dike samt att minireningsverk får anläggas på det sätt som typgodkännandet medger.

Vatten råden på Gotland genom

~~.~
lennart Niklasson

Ordf. Vatten rådet Snoderän

Sekr. VattenrMet Snoderån
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Regionstyrelsen

Svar pä skrivelse om Region Gotlands policy för
enskilda avlopp
Remiss från Regionstyrelsen, RS 2014/464

Inledning
Vilken typ av avloppsanläggning som är lämpligt att anlägga vid nybyggnation
eller vid förbättring av befintlig anläggning diskuteras livligt i olika forum. Den
absolut vanligaste typen av anläggning har sedan SO-talet varit infiltration eller
markbädd. På senare år har infiltrationers respektive markbäddars funktion
ifrågasatts vad gäller rening av näringsämnen och då framförallt fosfor.
Ifrågasättandet är befogat då senare tids forskning tyder på att fosforreningen i
dessa anläggningar kan vara grovt överskattad. Mer forskning efterfrågas. Det
ska dock poängteras att rening av biologiskt material samt bakterier fortfarande
anses vara god om anläggningen är rätt placerad och anlagd.
Vi befinner oss i en brytpunkt mellan användande av äldre och ny teknik. Miljö
och hälsoskyddsnämnden anser att infiltrationer i dagsläget är en
kostnadseffektiv lösning för enskilda hushåll som ger en bra rening av
framförallt bakterier. Nämnden ser däremot en framtid med betydligt mer
kretsloppsanpassade avloppslösningar för enskilda avlopp. Hur framtidens
kretsloppsanpassade lösningar kommer att se ut är svårt att säga men det
kommer förmodligen att innebära separering av avlopps fraktioner med utsläpp
av ett mer harmlöst avloppsvatten i marken, utan risk för förorening av
grundvatten eller vattendrag.

Bakgrund
Företrädare för Snoderåns vattenråd har för Vattenråden på Gotlands räkning
lämnat synpunkter på Regionens hantering av frågor om enskilda avlopp. Av
skrivelsen till Region Gotland, Regionstyrelsen, daterad den 16 juni 2014,
framgår att Vattenråden är kritiska till att Regionen driver på anläggande t av
infiltrationsbäddar. Dessa riskerar, enligt Vattenrådens bedömning, att skada
Gotlands grundvatten. Vidare har Vattenråden formulerat ett antal krav som
bland annat rör redovisning av bakomliggande faktaunderlag, att Regionen
endast ska godkänna lösningar som medger kontroll av utgående vatten samt
att Regionen stryker generella krav och istället gör individuella bedömningar.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått ärendet av Regionstyrelsen för
synpunkter och nedan lämnas miljö- och hälsoskyddsnämndens svar på
skrivelsen.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post registrator-mhn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Vägledande dokument
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är den myndighet i Sverige som har till
uppgift att vägleda länsstyrelser och kommuner i frågan om enskilda avlopp
som är dimensionerade för fårre än 200 personekvivalenter. Ansvaret låg
tidigare på Naturvårdsverket. HaV har i uppdrag av regeringen att ta fram
vägledande dokument såsom föreskrifter och allmänna råd. 2006 kom
Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten. De allmänna råden är inte bindande men fungerar som
vägledande material och är vedertagna och implementerade i kommuner över
hela Sverige. Vidare finns vägledande domar och praxis från överprövande
myndigheter till stöd för tolkning av miljöbalken. Exempelvis tidsbegränsas
inte avloppstillstånden generellt till 15 år längre, vilket är en konsekvens av
prövning om tidsbegränsning i högsta instans.
I enlighet med de allmänna råden har Gotland delats upp i normal respektive
hög skyddsnivå med olika krav på rening beroende på indelningen. Enligt de
allmänna råden klarar en infiltration normal skyddsnivå. Med kompletterande
fosforfållning klarar en infiltrationsanläggning även hög skyddsnivå. En
markbädd klarar däremot inte ens lägsta kravet, normal skyddsnivå.
De generella krav som ställs på avloppsvatten enligt miljöbalken innebär att
spillvatten ska renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för
människors hälsa eller miljön inte uppkommer samt att platsen för utsläppet
ska vara lämplig. Miljö- och hälsoskyddsnämndens riktlinjer från 2008 utgår
från Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små
avloppsanläggningar och den i övrigt samlade kunskap som finns. Riktlinjer är
just riktlinjer och inte bindande i sig. Bedömningar i det enskilda fallet görs
alltid utifrån varje enskild ansökan.

Förbättring eller nyanläggning
Synsättet vad gäller nyetablering av avlopp och förbättring av befintlig
avloppsanläggning skiljer sig. Projektet Klart vatten hanterar i stort sett endast
ansökningar om förbättring av befintliga avloppsanläggningar. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden väljer inte förbättrings förslag, det gör fastighetsägaren.
Ofta handlar det om att "göra det bästa av situationen" och att vid behov
kompensera för att de naturliga förutsättningarna inte uppfyller de krav som
kan ställas på rening av avloppsvatten vid nyanläggning. Självklart sker
bedömningar i de enskilda fallen. Många enskilda avlopp av äldre datum saknar
såväl lagstadgat tillstånd som efterföljande rening. På Gotland är det relativt
vanligt med avloppsbakterier (e-coli) i dricksvattnet. Det är därför helt
nödvändigt att man förbättrar situationen. Dagens teknik med pumpar och
slangdragillng i stället för självfallsledningar gör det mycket enklare att
omlokalisera gamla bäddar till platser med bättre förutsättningar och längre
skyddsavstånd till dricksvatten och vattendrag. Tekniken innebär också ett
effektivare utnyttjande av bädden, bättre rening och en längre livslängd.
Vid fråga om befintliga hus som saknar WC-avlopp är vi restriktiva till nya
utsläpp från WC om inte tillräckligt skyddande jordtäcke finns. Vid
nyetablering ställs höga krav på markens egenskaper och vid behov även krav
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på att avlopp ska lösas gemensamt. ]ordprovtagning krävs i de fall
förutsättningarna är tveksamma.

Minireningsverk med efterpolering
Antalet minireningsverk som godkänns på Gotland blir fler och fler.
Minireningsverk godkänns idag i princip endast för större avloppsanläggningar.
Det finns flera orsaker till detta men den ekonomiska aspekten är en viktig del,
att det kan bli dyrt för en enskild fastighetsägare att anlägga och driva ett
reningsverk. Med anledning av Gotlands problem med snabba transporter av
markvatten till grundvatten ställer miljö- och hälsoskyddsnämnden oftast krav
på efterpolering vid utsläpp i mark. Efterpoleringen syftar till att dels polera det
renade spillvattnet men framförallt att rena spillvattnet från mikroorganismer.
Under normal drift ska ett minireningsverk klara av att rena spillvattnet
tillräckligt, men en driftstörning kan snabbt förorena en vattentäkt. Vid driften
av ett minireningsverk kan man räkna med att det förr eller senare blir
driftstörningar.
På Gotland är det många platser med samlad bebyggelse som till största delen
saknar permanent boende. Detta kan vara ett problem vid anläggande av
minireningsverk då upp starten av ett verk kan ta upp till en månad då det
under tiden är begränsad rening.
De fastighetsägare som vill få frågan prövad i det enskilda fallet kan självklart
ansöka om tillstånd även för minireningsverk för enskild fastighet.

Fokus i rening
I motsats till vad som hävdas i Vattenrådens skrivelse ligger miljö- och
hälsoskyddsnämndens fokus i lika stor grad på reducering av bakterier som på
reducering av näringsämnen. På många platser är bakteriereduktionen högst
prioriterad och som redan nämnts saknas i många fall efterföljande rening.
Fördelar respektive nackdelar med markbädd
En nackdel med markbädd är att avloppsvatten som har passerat släpps ut i ett
dike. Reningen i diket varierar förmodligen mycket mellan olika diken
beroende på växtlighet och årstid. Fördelarna vintertid är att vattnet med
innehållande föroreningar späds ut medan nackdelen är att upptag i
växtligheten är bristfällig. Vintertid kan det till och med bli en frigörelse av
fosfor. Sommartid sker ett upptag av näringsämnen i växtligheten som finns i
diket. Tanken med att växtlighet tar bort fosfor fungerar fullt ut endast om
växtligheten skördas och tas bort ifrån diket. En avloppslösning kan inte bygga
på att fastighetsägaren har krav på sig att skörda växtlighet på mark de inte har
rådighet över. Ett annat problem sommartid, är att i princip inget vattendrag på
Gotland är vattenförande. De flesta mindre anläggningarna har dessutom
utsläpp i mindre diken som är helt torra under stor del av året. Många diken på
Gotland är dessutom spettade direkt i berget vilket i värsta fall ger en
direkttransport av avloppsvatten ner till grundvattnet och vattentäkter.
En markbädd med tät botten förutsätter att allt material i bädden körs till
platsen. För att få bästa möjliga rening används naturgrus. Naturgrus är en
ändlig resurs vilket medverkar till att vara restriktiv med markbäddar då
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hushållning av naturresurser är en viktig parameter. Inf:tltrationen bygger på att
spillvatten i huvudsak renas i naturliga jordlager.
Bedömningen är att risken för att föroreningar når grundvatten eller ytvatten är
större med en markbädd. Markbäddar anläggs dock vid behov om
markförhållandena inte medger annat.

Fördelar respektive nackdelar med infiltration
Svårigheten att provta reningen i en inf:tltration lyfts fram i Vattenrådens
skrivelse. Forskning har gjorts kring inf:tltrationers och markbäddars rening.
Forskningsresultaten spretar något och inf:tltrationers inf:tltrerande förmåga är
till viss del ifrågasatt. Det behövs däremot mer forskning på området. På
senare tid har bland annat Svenskt vatten gjort en rapport, "Fosfor i
inf:tltrationsbäddar - fastläggning, rörlighet och bedömningsmetoder, David
Eveborn, Jon Petter Gustafsson, Caroline Holm. I rapporten ifrågasätts
inf:tltrationens förmåga att fastlägga fosfor över tiden. Däremot är, såvitt miljöoch hälso skydds nämnden känner till, inf:tltrationers förmåga att rena spillvatten
från mikroorganismer inte ifrågasatt. Den allmänna uppfattningen är att
inf:tltrationer och markbäddar har flera fördelar i form av låg
resursförbrukning, god ekonomi, begränsat underhåll och hög driftssäkerhet.
Detta förutsätter att inf:tltrationen och markbädden är korrekt gjord och rätt
dimensionerad från början. På Gotland ses fosfor i grundvattnet inte som
någon hälsorisk. En rätt placerad och utförd inf:tltration renar
bakterier/patogener effektivt.
Anledningen till att de allmänna råden bedömer att inf:tltrationer klarar hög
skyddsnivå medan markbäddar inte gör det, är den förmodade reningen som
sker i den mättade zonen. Vattnet som rinner genom en rätt placerad
inf:tltration ska ha en uppehålls tid om minst 2 månader i marken innan det når
recipienten eller en vattentäkt.
De dominerande metoderna för att rena avloppsvatten från fosfor är att ['illa
fosfor innan övrig rening, eller att fastlägga fosfor efter övriga reningssteg.
Fastläggning av fosfor sker i kalkmaterial som bryts bland annat på Gotland.
Eftersom den Gotländska berggrunden till stor del utgörs av kalkmaterial,
finns det anledning att misstänka att en viss fastläggning sker efter
inf:tltrationen i den mättade zonen. Är avståndet tillräckligt stort är reduktionen
förmodligen hög.

Provtagning
Att ta reda på renings effekten i en markbädd genom provtagning är behäftat
med svårigheter. För att med någon sorts säkerhet kunna avgöra en markbädds
funktion, krävs en förhållandevis omfattande provtagning med
dygnsprovtagningsutrustning, eller provtagningsserier under en längre tid.
Enstaka stickprov ger inte ett tillförlitligt resultat utan endast ett momentant
värde. För att säkerställa en tillförlitlig provtagning krävs det även utbildning av
den person som genomför provtagningen. Att varje enskild fastighetsägare
själv ska ha denna kompetens är orealistiskt. Därför kommer det i en
övervägande del av fallen krävas att en utomstående person genomför
provtagningen.
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Mattias Gerdin

Bedömningen är att provtagning av samtliga enskilda avlopp sanläggningar på
Gotland skulle vara alltför dyrt. Vidare får den generella renings funktionen i
inf1ltrationer och markbäddar anses vara väl dokumenterad i Naturvårdsverkets
rapporter och handböcker.
Ekonomiska avvägningar
Vatten- och avloppslösningar är kostsamma oavsett om man har enskilt eller
kommunalt VA. Det finns idag inte möjlighet att lösa vatten och avlopp
gemensamt för alla fastigheter.
I en magisteruppsats av Björn Pinner 2011, "Enskilda avlopp i kretslopp Utvärdering av vakuumtoaletter - Funktion och långsiktiga kostnader"
redovisas en beräkning av livscykelkostnader för olika avloppssystem.
Infiltration/ markbädd beräknas där vara det billigaste alternativet över tiden.
Beräkningen är tyvärr inte utförd utifrån markbädd med fosforfålla eller
inf1ltration med fosforfållning.
I enstaka fall krävs att befintligt WC kopplas bort om förutsättningarna för
WC-utsläpp och risk för förorening föreligger. Rimlighetsavvägningar enligt 2
kap. 7 § miljöbalken görs alltid i de fall fastighetägare ställs inför högre
kostnader än normalt.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar mellan 500 och 600 beslut till
enskilda avloppsanläggningar varje år. Besluten utgår från den ansökan
fastighetsägaren, ofta med hjälp av gräventreprenör, lämnar in. Endast ett fåtal
beslut överklagas. Överklaganden till högsta instans är ett sätt för
tillsynsmyndigheten att få ytterligare vägledning. Förutsättningarna på Gotland
skiljer sig i många delar från resten av Sverige och vägledning i form av beslut
från högre instanser är alltid värdefullt och välkommet.
F ör nätvarande finns inga alternativ till inf1ltration som är tillgängliga/ finns
acceptans för, är ekonomiskt och miljömässigt hållbara och som fungerar för
en bred brukargrupp. I de flesta fall, vid förbättringsåtgärder, har
fastighetsägaren redan halva anläggningen, d.v.s. slamavskiljaren och eventuell
pump, vilket innebär att den billigaste lösningen för att nå reningskraven blir
en infiltrationsanläggning.
Framtida avloppslösningar
Region Gotlands ambition är att framtida avloppslösningar även kommer att
omfatta andra lösningar än inf1ltrationer och markbäddar. Större fokus
kommer att sättas på kretsloppsanpassade avloppslösningar, vilket innebär
sorterande system där vatten som släpps ut från anläggningen innehåller en
lägre halt mikroorganismer och näringsämnen. Genom system där
avloppsfraktionen återförs till aktiv jordbruksmark istället för ytvatten får vi
dessutom en mer effektiv nedbrytning av läkemedelsrester och andra
främmande ämnen.
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Isabel Enström
Ordförande
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Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 20 januari 2015

Regionstyrelsen

Projekt Vinternatt
Förslag till beslut

Röda korset beviljas bidrag med 100 tkr för projektet Vinternatt. Medel anvisas
ur regionstyrelsens budget.
Bakgrund

I underhandskontakter mellan bland annat Röda Korset och den politiska
ledningen i Region Gotland har diskuterats behov av att kartlägga och se på
situationen för de EU medborgare som utan ordnat boende tillfälligtvis vistas
på Gotland. Ett samverkansprojekt har diskuterats – Vinternatt.
Bedömning

Utifrån den situation som uppkommit i samhället ses initiativet till projektet
som lovvärt och det bör även ge en möjlighet till en ökad kunskap om
gruppens situation och närvaro på Gotland. Det finns därför skäl till att
möjliggöra Röda Korset m fl ambitioner med projektet.
Ledningskontoret

Per Lindskog
Regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Röda Korset
Gotland
Region Gotland
Regionstyrelsen
Att: Åke Svensson

Begäran om medel.
Refererande till de muntliga kontakter som förevarit under december-januari ansöker Röda Korset
härmed om utbetalning av medel för samverkansprojekt ”Vinternatt”.
Projekt” Vinternatt” initierades på ett möte den 27 november 2014, detta möte var initierat av
Regionstyrelsens ordförande och Domprosten.
Syftet med projektet är dels att säkerställa att de, främst Rumänska, EU medborgare som tillfälligtvis
vistas på Gotland utan ordnad bostad skall erbjudas humanitärt rimliga boenden under vinter/vår
2014/15.
Under projekttiden utreda och kartlägga hur situationen och utvecklingen av denna grupps närvaro
hos oss och deras behov kan förväntas bli framöver, samt förslå, uppdrag, organisation och
finansiering för en eventuell verksamhet efter projekttidens utgång.
Projekttiden är 2014-12-15- -2015-06-30.
I detta projekt samverkar Röda Korset, Rädda Barnen, Visby Stadsmission, Svenska Kyrkan och
nätverket Solidaritet Gotland med Region Gotland. Röda Korset, Gotland är huvudman för projektet.
De medel som dialogiserats med RS ordf. och planeras för är:
Kostnader för boenden;
- Visby, (fn, Axelsro) 9 000 kr/månad
- Norra respektive Södra Gotland, en ram på max 6 000 kr/månaden vardera.
Total ram för boenden är således 126 000 kronor för perioden.
Kostnader för samordningstjänst: (ca 50 % under projekttiden),
total kostnad ca 150 000 kronor varav organisationerna bidrar med 90 000 kronor tillsammans och
Region Gotland med 60 000 kronor.
Total omfattning av Region Gotlands åtagande i projektet är således 186 000 kronor, slutsumman blir
dock något lägre eftersom ännu inga boenden tagits i bruk utanför Visbyområdet.
Röda Korset Gotland som företrädare för ”Projekt Vinternatt” ansöker nu om utbetalning av 130 000
kronor för projektet enligt ovan, slutlig debitering a verkligt belopp (max enligt ovan) sker i samband
med slutredovisning av projektet. Pengarna utbetalas till vårt bankgirokonto 821-6095, ange
”Vinternatt”.
Med vänliga hälsningar

Göran Wahlqvist
Verksamhetschef Röda Korset
Ordförande projekt Vinternatt

