Regionfullmäktige
KALLELSE

30 mars 2015
Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 30 mars 2015 kl. 13.00
w w w .gotland.se

Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige

3.

Reviderat vattenskyddsområde med föreskrifter för Visbys grundvattentäkter

4.

Tilläggsanslag för inköp av spolbil

5.

Förlusttäckningsbidrag koncernbolag

6.

Användande av resultatutjämningsreserv

7.

Organisationsöversyn samhällsbyggnadsförvaltningen – teknikförvaltningen samt
ändring i tekniska nämndens reglemente

8.

Revidering av reglementen för byggnadsnämnden och regionstyrelsen rörande
planfrågor

9.

Återinför utmaningsrätten. Motion av Inger Harlevi (M)

10.

Avsägelser och val av:
a) En ledamot, tillika ordförande, i styrelsen för Gotlands Näringslivs- och
Etableringsservice AB t.o.m. bolagsstämman 2019 (efter Åke Svensson, S, som
avsagt sig uppdraget) Bordlagt från föregående sammanträde

b) En ledamot, tillika ordförande, i styrelsen för Wisby Strand Congress & Event
Gotland AB t.o.m. bolagsstämman 2019 (efter Åke Svensson, S, som avsagt sig
uppdraget) Bordlagt från föregående sammanträde

c) En ersättare i styrelsen för Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
t.o.m. bolagsstämman 2019 Bordlagt från föregående sammanträde
d) En ersättare i styrelsen för Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
t.o.m. bolagsstämman 2019 Bordlagt från föregående sammanträde
e) En ledamot i delegation för samråd vid bolagsstämmor med Gotlands
Näringslivs- och Etableringsservice AB t.o.m. bolagsstämman 2019 (efter Anna
Hrdlicka, M, som avsagt sig uppdraget) Bordlagt från föregående sammanträde

f) En ledamot i styrelsen för Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
t.o.m. bolagsstämman 2019 (efter Rolf Öström, M, som avsagt sig uppdraget) Bordlagt
från föregående sammanträde

g) En ledamot i styrelsen för Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
t.o.m. bolagsstämman 2019 (efter Rolf Öström, M, som avsagt sig uppdraget) Bordlagt
från föregående sammanträde

h) En ersättare i styrelsen för Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
t.o.m. bolagsstämman 2015 (efter Lena Celion, M, som avsagt sig uppdraget) Bordlagt
från föregående sammanträde

i) En ersättare i styrelsen för Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
t.o.m. bolagsstämman 2015 (efter Lena Celion, M, som avsagt sig uppdraget) Bordlagt
från föregående sammanträde

j) En ersättare i styrelsen för Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
t.o.m. bolagsstämman 2019 (efter Jacob Dygéus, M, som avsagt sig uppdraget) Bordlagt
från föregående sammanträde

k) En ersättare i styrelsen för Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
t.o.m. bolagsstämman 2019 (efter Jacob Dygéus, M, som avsagt sig uppdraget) Bordlagt
från föregående sammanträde

11.

Medborgarförslag; nyinkomna

12.

Medborgarförslag; beslutade

13.

Lars Thomssons (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
om genomförande och uppföljning av beslut. (Bordlagt från föregående
sammanträde)

14.

Gunnel Lindbys (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
om stöd till Region Gotlands chefer. (Bordlagt från föregående sammanträde)

15.

Anna Anderssons (C) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan De Maecker (MP) om beslutet att stänga bårhuset i Hemse.

16.

Elin Bååths (Fi) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) om
genus- och HBTQ-perspektiv på flyktingmottagande.

17.

Anna Anderssons (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson
(S) om säkerhet vid längre strömavbrott.

18.

Eventuella frågor

19.

Eventuella nya motioner och interpellationer

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 35.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 21 mars 2015
Conny Kristensen Gahnström
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-30

Handlingar till

Ärende 2

Nya ledamöter och ersättare i
regionfullmäktige
Innehåll
• Länsstyrelsens protokoll 2015-03-10 från sammanräkning som utvisar att
Mona Eneqvist (S), Lennart Petersson (S) samt Rolf Öström (M) blir nya
ledamöter i regionfullmäktige. Magnus Ekström (S), Anita Klingvall (S) samt
Roger Wärn (M) blir nya ersättare i regionfullmäktige.

Änr
1/2

2015 -03- 11
Länsstyrelsen i
Gotlands län

REGION GOTLAND

PROTOKOLL
2015-03-10

Dnr: 201-686-15

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
10 mars 2015 till och med den 14 oktober 2018.

Kommun: Gotland
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ledamot: Mona Magnusson
Ny ersättare: Magnus Ekström
Avgången ledamot: Åke Svensson
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Visby
Ledamot

Ersättare

Hanna Westeren
Christer Engelhardt
Mona Magnusson *
Meit Fohlin
Leif Dahlby
Janica Sörestedt
Johnny Wiberg
Conny Kristensen Gahnström
Tommy Gardell
Hanna Lenholm

1. Lennart Petersson
2. Aino Friberg Hansson
3. Mikael Nilsson
4. Anneli Klovsjö
5. Filip Reinhag
6. Alexandra Dahlberg
7. David Lindvall
8. Wiola Öst
9. Mats Sundin
10. Susanne Hafdelin
11. Magnus Ekström *

Norra
Ledamot

Ersättare

Lisa Kalström
Eric Martell
Renee Lingström
Charlotte Andersson
Antonia Broen
Lena Eneqvist

1. Lennart Petersson
2. Aino Friberg Hansson
3. Mikael Nilsson
4. Anneli Klovsjö
5. Filip Reinhag
6. Alexandra Dahlberg
7. David Lindvall
8. Wiola Öst
9. Mats Sundin
10. Susanne Hafdelin
11. Magnus Ekström *

•
2/2

Södra
Ledamot

Ersättare

Björn Jansson
Bo Björkman
Linus Gränsmark
Torgny Ammunet
Tony Johansson

1. Lennart Petersson
2. Aino Friberg Hansson
3. Mikael Nilsson
4. Anneli Klovsjö
5. Filip Reinhag
6. Alexandra Dahlberg
7. David Lindvall
8. Wiola Öst
9. Mats Sundin
10. Susanne Hafdelin
11. Magnus Ekström *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Visborgsallen 4, 621 85 VISBY inom tio dagar

~i dctu beslut
Lena Noren

!

Kopia till
Region Gotland, ledningskomoret
Mona Magnusson
Arbetareparriet- Socialdemokraterna

Änr
1/2

Länsstyrelsen i
Gotlands län

2015 -03- 11
REGION GOTLAND

PROTOKOLL
2015-03-10

Dnr: 201-687-15

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
10 mars 2015 till och med den 14 oktober 2018.

Kommun: Gotland
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ledamot: Lennart Petersson
Ny ersättare: Anita Klingvall
Avgången ledamot: Christer Engelhardt
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Visby
Ledamot

Ersättare

Hanna Westeren
Lennart Petersson *
Mona Magnusson
Meit Fohlin
Leif Dahlby
Janica Särestedt
Johnny Wiberg
Conny Kristensen Gahnsträm
T ommy Gardell
Hanna Lenholm

l. Aino Friberg Hansson
2. Mikael Nilsson
3. Anneli Klovsjä
4. Filip Reinhag
5. Alexandra Dahlberg
6. David Lindvall
7. Wiola Öst
8. Mats Sundin
9. Susanne Hafdelin
10. Magnus Ekström
11. Anita Klingvall *

Norra
Ledamot

Ersättare

Lisa Kalsträm
Eric Martell
Renee Lingsträm
Charlotte Andersson
Antonia Broen
Lena Eneqvist

1. Aino Friberg Hansson
2. Mikael Nilsson
3. Anneli Klovsjä
4. Filip Reinhag
5. Alexandra Dahlberg
6. David Lindvall
7. Wiola Öst
8. Mats Sundin
9. Susanne Hafdelin
10. Magnus Ekström
11. Anita Klingvall *

2/2

Södra
Ledamot

Ersättare

Björn Jansson
Bo Björkman
Linus Gränsmark
Torgny Ammunet
Tony Johansson

l. Aino Friberg Hansson
2. Mikael Nilsson
3. Anneli Klovsjö
4. Filip Reinhag
5. Alexandra Dahlberg
6. David Lindvall
7. Wiola Öst
8. Mats Sundin
9. Susanne Hafdelin
10. Magnus Ekström
11. Anita Klingvall *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, VisborgsalIen 4, 621 85 VISBY inom tio dagar
eft

agt~ .fO.' r detta beslut.
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Kopia till
Region Gotland,ledningskomoret
Lennart Petersson
Ny ersättare
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Änr
1/2

2015 -03- 11
Länsstyrelsen i
Gotlands län

REGION GOTLAND

PROTOKOLL
2015-03-10

Dnr: 201-608-15

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot j kommunfullmäktige från och med den
10 mars 2015 till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Gotland
Parti: Moderaterna
Ny ledamot: Rolf Öström
Ny ersättare: Roger Wärn
Avgången ledamot: Gustaf Hoffstedt
De som berärs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Visby
Ledamot
Rolf Östräm *
Stefan Wramner
Simon Härenstam
Anna Hrdlicka
Inger Harlevi
Meishuan Wong

Ersättare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ingemar Lundqvist
Robin Storm
Sven Bosarfve
Peter Wennblad
Patrik Thored
Per-Anders Croon
Roger Wärn *

Norra
Ledamot

Ersättare

Lena Celion
Mats Hedström
]esper Skalberg Karlsson

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ingemar Lundqvist
Robin Storm
Sven Bosarfve
Peter Wennblad
Patrik Thored
Per-Anders Croon
Roger Wärn *

.
212

Södra
Ersättare

Ledamot

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rune Fröling
Margareta Persson
Håkan Onsjö
Margareta Benneck

Ingemar Lundqvist
Robin Storm
Sven Bosarfve
Peter Wennblad
Patrik Thored
Per-Anders Croon
Roger Wärn *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Visborgsallen 4, 621 85 VISBY inom tio dagar
ft! dagen för detta beslut.
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Lena Noren

f
Kopia till
Region Gotland, ledningskontoret
RolfÖström
Ny ersättare
Moderaterna

Britt Silfvcrgrcn

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-30

Handlingar till

Ärende 3

Reviderat vattenskyddsområde med
föreskrifter för Visbys grundvattentäkter
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-03-04, § 30
• Ledningskontoret 2015-01-21

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-03

Rs § 30
Au § 23

Reviderat vattenskyddsområde med föreskrifter för Visbys
grundvattentäkter
KS 2008/44

- Ledningskontoret 2015-01-21

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

att med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för Visbys
grundvattentäkter i Region Gotland/ Gotlands kommun, med den omfattning som
framgår av karta i bilaga 1, ”Vattenskyddsområde för Visbys grundvattentäkter”,

•

att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom angivet
vattenskyddsområde såsom formulerats i bilaga 2 ”Vattenskyddsföreskrifter för
Visbys grundvattentäkter”,

•

att till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt förslag,

•

att i beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 juni 2015,

•

att i beslut ange att nu taget beslut ersätter tidigare meddelade beslut från
Länsstyrelsen (1977-01-19, dnr 11.184-29-72, författningssamling 09FS1977:4 samt
2002-09-04, dnr 5210-3157-96) då beslut vunnit laga kraft,

•

att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla
omedelbart från den 1 juni 2015 även om de överklagas,

•

att informera om hur beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län,

•

att tekniska nämnden får i uppdrag att ajourhålla de allmänna upplysningarna till
skyddsföreskrifterna,

•

att tekniska nämnden enligt reglementet svarar för sådan kommunal förvaltningsuppgift med anledning av vattenskyddsområdet som inte enligt föreskrift skall
fullgöras av miljö- och hälsoskyddsnämnden,

•

att kungörelsen av regionfullmäktiges beslut skall verkställas av tekniska nämnden i
enlighet med 27 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m,

•

att tekniska nämnden skall handlägga eventuella överklaganden av beslutet, samt

•

att tekniska nämnden får i uppdrag att hos länsstyrelsen begära att länsstyrelsens
beslut 1977-01-19 samt 2002-09-04 gällande skyddsområde och föreskrifter för
Visby och Vibble tätorters vattenförsörjning upphävs.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-03

Rs § 30 forts
Au § 23

Regionstyrelsen beslutar
•

Ledningskontoret får i uppdrag att redovisa den kommande processen gällande
övriga vattenskyddsområden till regionstyrelsens arbetsutskott.

För grundvattentäkterna i Visbyområdet finns sedan 1977-01-19 ett av länsstyrelsen
fastställt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. Genom beslut 2002-09-04
fastställde länsstyrelsen en ändring av vattenskyddsområdet söder och väster om Visby
flygplats som innebar att skyddsområdet minskades något i dessa riktningar.
Behov har funnits att göra en översyn av det befintliga vattenskyddsområdet och att
anpassa föreskrifterna efter Naturvårdsverkets allmänna råd för vattenskyddsområde
(NFS 2003:16) och efter Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde (NV
2010:5). Arbetet påbörjades 2004 av SGU.
Syftet med vattenskyddsområdet med tillhörande föreskrifter är att långsiktigt säkerställa
vattentillgången och råvattenkvaliteten för Visbyområdet som saknar reservvattentäkter.
Ansvarig för arbetet med översyn av vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter
har varit Region Gotland genom tekniska nämnden.
Ansökan har samråtts med olika myndigheter och organisationer samt delgetts genom
föreläggande till alla berörda fastighetsägare och andra innehavare av särskild rätt till
mark. Ansökan har även presenterats vid två informationsmöten samt funnits tillgänglig
på Region Gotlands hemsida. Synpunkter har kommit in från ett antal berörda sakägare
inom området samt från andra remissinstanser.
Ärendet behandlades av tekniska nämnden 2014-04-23 som då beslutade att återremittera förslaget till förvaltningen med tilläggsuppdragen att bjuda in till dialogmöte
samt att genomföra ett seminarium för politiker och tjänstemän. Den 25 september
2014 genomfördes dialogmötet med allmänheten och 8 oktober 2014 genomfördes
seminariet. Ett särskilt möte hölls även med LRF 17 november där LRF informerade
om hur de anser att ett framtagande av vattenskyddsområden och föreskrifter kan ske
på ett bättre sätt.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-03

Rs § 30 forts
Au § 23

Tekniska nämnden har i beslut § 273/2014 bedömt att föreslaget vattenskyddsområde
med föreskrifter för Visbyområdet, inkluderande den förändring som avser tillståndsplikt för spridning av bekämpningsmedel i primär zon, är av den omfattning som
behövs för att långsiktigt säkra grundvattenförekomsten.
Föreslagna vattenskyddsföreskrifter bedöms vara väl motiverade och utgöra en god
avvägning mellan sakägarnas intressen och behovet av att skydda grundvattnet inom
vattenskyddsområdet. Ledningskontoret instämmer i denna bedömning.
Regionstyrelsen önskar att arbetsutskottet blir redovisat hur det kommandet arbetet
med övriga vattenskyddsområden är planerat
Jan von Wachenfeldt, enhetschef och planeringsstrateg, och Claudia Maretic Castillo,
miljöskyddsinspektör, föredrar ärendet.
Expedieras:

Ledningskontoret - samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr KS 2008/44

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Claudia Castillo

Datum 2015-01-21

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Regionstyrelsen

Reviderat vattenskyddsområde med föreskrifter för
Visbys grundvattentäkter
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige:
- att med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för Visbys grundvattentäkter i Region Gotland/ Gotlands
kommun, med den omfattning som framgår av karta i bilaga 1,
”Vattenskyddsområde för Visbys grundvattentäkter”,
- att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter
inom angivet vattenskyddsområde såsom formulerats i bilaga 2
”Vattenskyddsföreskrifter för Visbys grundvattentäkter”,
- att till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i
bilaga 3,
- att i beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 juni 2015,
- att i beslut ange att nu taget beslut ersätter tidigare meddelade beslut
från Länsstyrelsen (1977-01-19, dnr 11.184-29-72, författningssamling
09FS1977:4 samt 2002-09-04, dnr 5210-3157-96) då beslut vunnit laga
kraft,
- att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska
gälla omedelbart från den 1 juni 2015 även om de överklagas,
- att informera om hur beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands
län,
- att tekniska nämnden får i uppdrag att ajourhålla de allmänna
upplysningarna till skyddsföreskrifterna,
- att tekniska nämnden enligt reglementet svarar för sådan kommunal
förvaltningsuppgift med anledning av vattenskyddsområdet som inte
enligt föreskrift skall fullgöras av miljö- och hälsoskyddsnämnden,
- att kungörelsen av regionfullmäktiges beslut skall verkställas av tekniska
nämnden i enlighet med 27 § förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m m,

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 KS 2008/44

Ledningskontoret
Region Gotland

-

att tekniska nämnden skall handlägga eventuella överklaganden av
beslutet, samt
att tekniska nämnden får i uppdrag att hos länsstyrelsen begära att
länsstyrelsens beslut 1977-01-19 samt 2002-09-04 gällande
skyddsområde och föreskrifter för Visby och Vibble tätorters
vattenförsörjning upphävs.

Bakgrund
Syfte och motiv för ansökan

För grundvattentäkterna i Visbyområdet finns sedan 1977-01-19 ett av
länsstyrelsen fastställt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. Genom
beslut 2002-09-04 fastställde länsstyrelsen en ändring av vattenskyddsområdet
söder och väster om Visby flygplats som innebar att skyddsområdet minskades
något i dessa riktningar.
Behov har funnits att göra en översyn av det befintliga vattenskyddsområdet
och att anpassa föreskrifterna efter Naturvårdsverkets allmänna råd för
vattenskyddsområde (NFS 2003:16) och efter Naturvårdsverkets handbok om
vattenskyddsområde (NV 2010:5). Arbetet påbörjades 2004 av SGU.
Syftet med vattenskyddsområdet med tillhörande föreskrifter är att långsiktigt
säkerställa vattentillgången och råvattenkvaliteten för Visbyområdet där
grundvattenförekomsten har extremt högt skyddsvärde eftersom reservvattentäkter saknas. Skyddsområdet ska långsiktigt säkra grundvattenförekomsten för såväl nutida som framtida vattenförsörjning.

Ärendets handläggning

Ansvarig för arbetet med översyn av vattenskyddsområdet och tillhörande
föreskrifter har varit Region Gotland genom tekniska nämnden.
Under åren har flera versioner av skyddsföreskrifter diskuterats. En riskanalys
och konsekvensbedömning togs fram 2012. Under 2013 har en komplett
ansökan tagits fram för ett reviderat vattenskyddsområde med föreskrifter för
Visbys grundvattentäkter (AkvaNovum AB 2013-03-04).
Ansökan har samråtts med olika myndigheter och organisationer samt delgetts
genom föreläggande till alla berörda fastighetsägare och andra innehavare av
särskild rätt till mark. Arbetet har varit mycket omfattande då många enskilda,
företag m.fl. berörs av skyddsområdet. Ansökan har även presenterats vid två
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Ledningskontoret

Ärendenr KS 2008/44

Region Gotland

informationsmöten samt funnits tillgängliga på såväl Region Gotlands hemsida
(www.gotland.se/visbyvattenskydd) som på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter har återgetts och bemötts i”Samrådsredogörelse” (2014-0129). I samrådsredogörelsens början finns beskrivet vilka ändringar som gjorts i
föreskrifterna med anledning av inkomna synpunkter. När samrådsredogörelsen färdigställts kungjordes detta i ortstidningarna. Samtliga som haft
synpunkter på ansökan har även fått en kopia på samrådsredogörelsen.
Möjlighet gavs även att lämna synpunkter på samrådsredogörelsen. De
ytterligare synpunkter som inkom har återgetts och bemötts i dokumentet
”Synpunkter på samrådsredogörelse” (2014-03-31).
Ärendet behandlades av tekniska nämnden 2014-04-23 som då beslutade att
återremittera förslaget till förvaltningen med tilläggsuppdragen att bjuda in till
dialogmöte samt att genomföra ett seminarium för politiker och tjänstemän.
Den 25 september genomfördes dialogmötet med allmänheten och den 8
oktober genomfördes seminariet. Ett särskilt möte hölls även med LRF den 17
november där LRF informerade om hur de anser att ett framtagande av
vattenskyddsområden och föreskrifter kan ske på ett bättre sätt.
Inkomna synpunkter och bemötande av dessa

Synpunkter har kommit in från ett antal berörda sakägare inom området samt
från andra remissinstanser. Nedan följer en sammanfattning av inkomna
synpunkter. Fullständig redogörelse finns i ”Samrådsredogörelse” samt i
”Synpunkter på samrådsredogörelse”.
Områdets avgränsning
Synpunkter har inkommit på områdets avgränsning. Dels har zonindelning för
enskilda fastigheter ifrågasatts och dels har utvidgningen av skyddsområdet
söderut ifrågasatts.
Kommentar: Efter att SGU har hörts har en viss utökning av sekundär
skyddszon föreslagits i Träkumlaområdet. Utsträckningen söderut har inte
förändrats då ett behov finns för framtida vattenuttag i området.
Allmänt om föreskrifters utformning
Det har framförts att föreslagna föreskrifter är otydliga och att svårtolkade
uttryck som t ex risk och hantering används.
Kommentar: I det slutliga förslaget till föreskrifter har svårtolkade uttryck så
långt möjligt tagits bort. Förtydligande har gjorts av vilken verksamhet som är
förbjuden samt vilken som kräver anmälan eller tillstånd eller särskilt
försiktighetsmått.
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Möjlighet till bebyggelse
Det har återkommande påtalats att bebyggelse utanför Visby enbart blir möjlig
om kommunalt VA dras fram. Flera berörda fastighetsägare har framställt
begäran om att få ansluta sina fastigheter till kommunalt VA.
Kommentar: Förslagna föreskrifter reglerar enbart förbud mot ny infiltration i
primär zon samt förbud mot ny infiltration för WC i sekundär zon. Kravet har
bedömts motiverat mot bakgrund av rådande markförhållanden. Främst inom
den sekundära zonen finns möjlighet att pröva olika enskilda och gemensamma
avloppslösningar.
Avgifter och regelkrångel
Främst inom jordbruket motsätter man sig avgifter för (tillstånds)prövningar
enligt vattenskyddsföreskrifterna. Det finns även en oro för att det ska bli
krångligt och omständligt att genomföra prövningar.
Kommentar: Det är inte rimligt eller möjligt att VA-kollektivet eller
skattekollektivet ska stå för kostnader för anmälningar, ansökningar m.m. Det
förutsätts att tillsynsmyndigheten så långt möjligt inför rutiner för att
underlätta handläggning av prövningsärenden.
Ersättningskrav
Det har framförts krav på ersättning för de restriktioner och intrång som
uppstår vid markanvändning inom föreslaget skyddsområde.
Kommentar: Föreslagna skyddsföreskrifter kan innebära begränsningar i
möjligheterna att förfoga över marken. Detta kan medföra rätt till ersättning
om pågående markanvändning avsevärt försvåras. Föreskrifter/tillståndsbeslut
av miljö- och hälsoskyddsnämnden som orsakar endast bagatellartade intrång
eller som fastighetsägaren eller annan rättighetshavare i övrigt måste tåla enligt
lag, medför inte någon rätt till ersättning. Det innebär bl.a. att föreskrifter som
faller inom ramen för miljöbalkens allmänna hänsynsregler inte leder till
ersättning. Fastighetsägaren eller rättighetshavaren är alltid skyldig att självmant
iaktta allmän aktsamhet och hänsyn.
Om en fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet anser att
föreskrifterna avsevärt försvårar pågående markanvändning kan han/hon
väcka talan hos mark- och miljödomstolen om ersättning eller inlösen enligt 31
kap MB.
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Föreskrift om kemiska bekämpningsmedel
Synpunkter har framförts om både ökad och minskad omfattning av förbud
mot bekämpningsmedel. Även krav på att tillståndsplikt ska finnas i sekundär
zon har framförts.
Kommentar: Se förslag till ändring av 5 § mot bakgrund av inkomna synpunkter
från LRF längre fram i kommentarerna.
Föreskrift om gödselmedel
Föreskriften har uppfattats som krånglig och omotiverad.
Kommentar: Förslag till föreskrift har omformulerats så att det framgår tydligare
vad som är förbjudet respektive vad som kräver anmälan eller ansökan om
tillstånd.
Föreskrift om bark, timmer, stubbar, flis och GROT-upplag
Det har framförts att det är orimligt att föreskriva om tillståndsplikt i primär
zon för varje upplag, oavsett tiden för upplaget.
Kommentar: Förslag till föreskrift har kompletterats med ett undantag från
tillståndsplikt i primär zon för mindre upplag som lagras under kort tid.
Föreskrift om avloppsvatten
Oro har framförts att befintliga infiltrationer inte ska kunna göras om eller
förnyas. Det har även framförts att det är omotiverat med totalförbud för
infiltration i den primära zonen.
Kommentar: Förslaget till föreskrift har förtydligats så att det framgår att
befintliga infiltrationer får göras om. De får dock inte förstoras så att ytterligare
hushåll kan omfattas. Förbud mot tillkommande infiltrationer i primär
skyddszon kvarstår. Förbudet finns även i dagens skyddsföreskrifter.
Entreprenadarbeten
Synpunkter har inkommit på att ingen reglering sker av entreprenadarbeten
såsom t ex schaktning
Kommentar: § 12 har kompletterats och gäller nu täktverksamhet, schaktningsoch anläggningsarbeten.
Föreskrift om annan miljöfarlig verksamhet
Synpunkter har inkommit på att formuleringar är otydliga och svårtolkade.
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Kommentar: Förslaget till föreskrifter har omformulerats och preciserats.
Nuvarande förslag omfattar enbart anmälnings- och tillståndspliktig
verksamhet. Förbud har ersatts av tillståndsplikt vid utökning av befintlig
verksamhet.
Inkomna synpunkter vid förnyade dialogmöten och bemötande av dessa

Undantag för tillstånd till upplag av timmer bör gälla en större mängd än vad
som är föreslaget.
Kommentar: Det har inte bedömts vara motiverat att ändra på undantag för
tillståndsplikt.
De industrier som finns inom vattenskyddsområdet ska ha möjlighet att följa
krav på lagring av flis m m.
Kommentar: En ändring föreslås i förslag till föreskrift § 8 som ger möjlighet att
välja mellan två likvärdiga försiktighetsmått vid lagring av flis m.m. I förslaget
anges nu (i båda zoner) att upplag på tät yta med uppsamling av dagvatten eller
på tät yta under tak är tillåtet oavsett tid.
LRF har utarbetat och presenterat en modell för införande av vattenskyddsområden och föreskrifter som innebär en ökad dialog i processen och där
brukarna har bättre möjlighet att påverka. Målet är att skydda vattnet men
också bibehålla livsmedelsproduktionen. LRF anser att processen bör innehålla
återkommande dialogmöten även efter det att beslut om skyddsområde tagits.
Kommentar: En förbättrad process med ökad dialog kommer att beaktas i
kommande vattenskyddsarbete. Samråd bedöms nu ha skett i tillräcklig
omfattning inför beslut om Visbys vattenskyddsområde med föreskrifter.
Framtagande av vattenskyddsområde med föreskrifter och tillsyn i enlighet
med beslutade föreskrifter är två olika processer som behandlas av olika
nämnder. En dialog med LRF med målet att förenkla tillståndsprocessen
m.m. välkomnas.
LRF anser att tillståndsplikt för bekämpningsmedel bör gälla även inom primär
zon istället för förbud. Då lantbrukare genomgått bestämda utbildningar samt
uppfyller säker hantering avseende sprutmedelsutrustning samt spridning enligt
preciserade krav bör en förenklad tillståndsprövning tillämpas. Förbud föreslås
enbart för bentazon.
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Kommentar: Ändring föreslås i förslag till föreskrift § 5 från förbud för spridning
av kemiska bekämpningsmedel i primär zon till tillståndsplikt på samma sätt
som i sekundär skyddszon. Tillstånd kan utformas så att enbart på platsen
lämpliga bekämpningsmedel tillåts.
Ekonomisk analys

Ekonomiska konsekvenser till följd av eventuella ersättningsanspråk är inte
möjliga att beräkna.
Konsekvenser för barn och ungdomar

Beslut enligt lämnat förslag ger ett långsiktigt skydd för grundvattnet i Visbyområdet. Ett rent vatten är grundläggande för alla barns hälsa.
Bedömning

Tekniska nämnden har i beslut § 273/2014 bedömt att föreslaget vattenskyddsområde med föreskrifter för Visbyområdet, inkluderande den förändring
som avser tillståndsplikt för spridning av bekämpningsmedel i primär zon, är
av den omfattning som behövs för att långsiktigt säkra grundvattenförekomsten för såväl nutida som framtida vattenförsörjning.
Föreslagna vattenskyddsföreskrifter bedöms vara väl motiverade och utgöra en
god avvägning mellan sakägarnas intressen och behovet av att skydda
grundvattnet inom vattenskyddsområdet. Ledningskontoret instämmer i denna
bedömning.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vattenskyddsområde
Vattenskyddsföreskrifter
Allmänna upplysningar
Samrådsredogörelse
Synpunkter på samrådsredogörelse
Tekniska nämndens beslut § 273/2014
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Vattenskyddsföreskrifter för Visbys grundvattentäkter
1 § Allm änt
Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad
skyddsområdeskarta.
Skyddsområdet är indelat i vattentäktzon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.

2 § Definitioner
Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts
för kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som
inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning samt vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.
Avfall: Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller
är skyldig att göra sig av med.
Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet
eller föremålet
1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera
ämnet eller föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är
normal i industriell praxis, och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt
godtagbart och som inte strider mot lag eller annan författning.
GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.
Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande,
användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara förfaranden.
Kemiskt bekämpningsmedel: En kemisk produkt som syftar till att förebygga
eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar
skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Som kemiskt
bekämpningsmedel anses inte
1. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel,
läkemedel eller foder, eller
2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska produkter som är avsedda att
huvudsakligen begagnas för andra ändamål än som avses i första stycket, om de
inte genom särskild benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som
bekämpningsmedel.
Miljö- och hälsoskyddsnämnd: Den nämnd som ska fullfölja kommunens
tillsynsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
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Punktbehandling:
1. Bekämpning som utförs med sprayburk för hushållsbruk, eller
2. Bekämpning eller behandling av en stam eller ett rotsystem i taget om den
använda metoden har sådan precision att hela volymen använt bekämpningsmedel, utan läckage eller annan icke avsedd spridning, kan appliceras på det avsedda
objektet och endast täcker eller berör en begränsad del av objektet, t. ex. fickning
eller pensling och avstrykning.
Större schaktningsarbeten: Sänkning av markytan på utstakat område för mer
omfattande anläggningsarbeten än för grundläggning av enskild villa. Schaktningsarbeten i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande anses inte
utgöra större schaktningsarbeten.
Vattenslås: Förvaring av kemiskt behandlade plantor i vatten ute i naturen, t.ex.
ett vattenförande dike, i avvaktan på plantering.
Växtnäringsämnen: Konstgödsel, stallgödsel och slam.
Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den har
en viss omfattning och varaktighet samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är
av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för
att verksamheten ska betraktas som yrkesmässig. Den behöver inte vara vederbörandes huvudsysselsättning.

3 § Vattentäk tszoner
Ingen annan hantering än sådan som är nödvändig för vattentäktsverksamhet får
förekomma inom vattentäktszonerna.

4 § P etroleum produk ter
Primär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver tillstånd. Tillstånd krävs
inte för att försörja byggnaders uppvärmning samt för drivmedel i fordons och
mobila arbetsmaskiners bränsletankar.
Sekundär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver anmälan. Anmälan krävs
inte för att försörja byggnaders uppvärmning samt för drivmedel i fordons och
mobila arbetsmaskiners bränsletankar.

5 § K em iska bekäm pningsm edel
Primär skyddszon
Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd.
Punktbehandling av enskilda växter samt punktsanering av ohyra och skadedjur
kräver inte tillstånd.
Plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel kräver inte
tillstånd. Sådana plantor får inte vattenslås.

3 (11)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr TN 2012/2431

Region Gotland

Framställning, blandning eller annan beredning av kemiska bekämpningsmedel för
yrkesmässigt ändamål kräver tillstånd.
Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att hela
volymen kan omhändertas vid läckage.
Sekundär skyddszon
Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd.
Punktbehandling av enskilda växter samt punktsanering av ohyra och skadedjur
kräver inte tillstånd.
Plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel kräver inte
tillstånd. Sådana plantor får inte vattenslås.
Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att hela
volymen kan omhändertas vid läckage.

6 § Hälso- och m iljöfarliga äm nen
Primär och sekundär skyddszon
Hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för grundvattnet, såsom tjärprodukter, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, fenoler och färger, och som
inte regleras särskilt i dessa föreskrifter får endast hanteras i sådan omfattning och
på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas.

7 § Väx tnäringsäm nen, ensilage och hållande av djur
Primär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd. Med spridning avses
inte den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är förbjuden med undantag för
tillfällig lagring av stapelbar stallgödsel i fält upp till 1 vecka.
Ny gödselanläggning samt ändring av befintlig gödselanläggning kräver anmälan.
Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring av
ensilage i yrkesmässig verksamhet kräver anmälan.
Sekundär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver anmälan. Med spridning avses
inte den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är förbjuden med undantag för tillfällig lagring av stapelbar stallgödsel i fält upp till 1 vecka.
Ny gödselanläggning samt ändring av befintlig gödselanläggning kräver anmälan.
Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring av
ensilage i yrkesmässig verksamhet kräver anmälan.
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8 § Bark, tim m er, stubbar, flis och GROT-upplag
Primär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer eller flis under kortare tid än 12 månader och GROT-upplag kräver tillstånd. Upplag som är mindre än 500 m3 travat
mått och lagras kortare tid än tre månader kräver inte tillstånd förutsatt att upplaget inte sker på grusytor och att skyddsavståndet till vattentäktszon är minst 30
meter.
Upplag på tät yta med uppsamling av dagvatten eller på tät yta under tak är dock
tillåtet oavsett tid.
I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer eller flis och GROT-upplag förbjudet.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är dock tillåtet.
Sekundär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer eller flis och GROT-upplag under kortare
tid än 12 månader är tillåtet. Permanenta GROT-upplag kräver tillstånd. Upplag på
tät yta med uppsamling av dagvatten eller på tät yta under tak är dock tillåtet
oavsett tid. I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer eller flis förbjudet.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är tillåtet.

9 § Avloppsvatten
Primär skyddszon
Ny infiltrationsanläggning av avloppsvatten är förbjuden. Befintlig infiltrationsanläggning får användas i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i
kraft.
Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yteller grundvatten. En sådan åtgärd får inte innebära att infiltrationsanläggningen
omfattar ytterligare hushåll.
Sekundär skyddszon
Ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten från vattentoalett förbjuden. Befintlig
infiltrationsanläggning får användas i den omfattning den har då dessa föreskrifter
träder i kraft.
Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yteller grundvatten. En sådan åtgärd får inte innebära att infiltrationsanläggningen
omfattar ytterligare hushåll.

10 § Upplag av snö eller avfall
Primär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför den primära skyddszonen är förbjudet.
Nya permanenta upplag av avfall är förbjudet med undantag för upplag av snö
från trafikerade ytor inom primär skyddszon.
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Tillfälliga upplag av avfall, med undantag för upplag av snö från trafikerade ytor
inom primär skyddszon, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.
Sekundär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.
Nya permanenta upplag av avfall är förbjudet med undantag för upplag av snö
från trafikerade ytor inom vattenskyddsområdet.
Tillfälliga upplag av avfall, med undantag för upplag av snö från trafikerade ytor
inom vattenskyddsområdet, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.

11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt
Primär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.
Spridning av vägsalt kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver tillstånd.

12 § Täk tverksam het, schaktnings- och anläggningsarbeten
Primär skyddszon
Husbehovstäkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter kräver tillstånd. All
annan täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter är förbjuden.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning
och liknande underjordsarbeten kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Husbehovstäkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter kräver tillstånd. All
annan täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter är förbjuden.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning
och liknande underjordsarbeten kräver anmälan.

13 § Energianläggningar och vattenbrunnar
Primär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från jord, berg eller
grundvatten är förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning
de har då dessa föreskrifter träder i kraft.
Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av grundvatten.
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Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning.
Sekundär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från berg eller grundvatten är förbjuden. Anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla i jord
kräver tillstånd. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då
dessa föreskrifter träder i kraft.
Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av grundvatten.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning.

14 § Annan m iljöfarlig verksam het
Primär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet
enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten, är förbjuden.
Utökning av befintliga miljöfarliga verksamheter, för vilka gäller tillståndsplikt eller
anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med
stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten,
kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken råder anmälningsskyldighet enligt 9 kap.
miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, kräver
tillstånd.

15 § I kraftträdande och övergångsbestäm m elser
Dessa föreskrifter träder i kraft den dag som anges i beslut om vattenskyddsföre-

skrifter för Visbys grundvattentäkter.

Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som
omfattas av förbud enligt dessa föreskrifter och som inte är förbjudna enligt äldre
föreskrifter. Utan hinder av förbudet får verksamheten bedrivas i oförändrad omfattning intill dagen ett år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får
verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och som inte
har varit tillstånds- eller anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av
tillstånds- eller anmälningsplikten får verksamheten bedrivas intill dagen ett år
efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamheten bedrivas
endast om den som bedriver verksamheten senast den dagen lämnat in en
ansökan om tillstånd eller gjort en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
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16 § Allm änna bestäm m elser
Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har
tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap.
(vattenverksamhet) miljöbalken eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa
kapitel i miljöbalken.
Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende vattenskyddsområde finns uppsatta på för ändamålet lämpliga och väl synliga platser.
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är
nödvändiga för vattentäktsverksamhet inom vattenskyddsområdet.
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Bilaga 3

Allmänna upplysningar
Föreskrifterna innebär inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter som
omfattas av vattenskyddsområdet och riktar sig i första hand till markägare och
innehavare av särskild rätt till fastigheter i området.
Anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av
9 kap. miljöbalken
En anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken ersätter inte en anmälan enligt föreskrifterna. Följaktligen måste
anmälningsskyldigheten enligt dessa förskrifter uppfyllas oavsett om en anmälan
har gjorts avseende samma förhållande enligt 9 kap. miljöbalken eller författning
utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken.
Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet,
vilket framgår av 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till räddningstjänsten, tel. 112, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt vattentäktens huvudman.
Avledning av spillvatten och dagvatten
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det
förbjudet att utan tillstånd inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska
anslutas. Tillstånd krävs även vid anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KF 18 aug
2003) gäller tillståndsplikt även för annan avloppsanläggning.
Anmälan krävs för ändring av ovan angivna avloppsanordningar om åtgärden kan
medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning (14 §,
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Beredskapsplan
En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.
Dispens
Om särskilda skäl föreligger kan regionen medge dispens från ovan meddelade
föreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken. Regionen ska samråda med vattentäktens huvudman och höra berörda myndigheter innan dispens ges. I samband
med en sådan prövning kan regionen föreskriva särskilda villkor, som anses
erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken). Dispens får,
enligt 7 kap 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.
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Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap
4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan
ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående
markanvändning avsevärt försvåras inom den berörda delen av fastigheten.
Detsamma gäller om mark tas i anspråk.
Hantering av brandfarliga vätskor
För hantering av petroleumprodukter ska Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd
mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24)
iakttas. Enligt 4 kap. 1 § NFS 2003:24 åligger det den som avser att hantera
(tillverkning, bearbetning, förvaring och transport i rörledning enligt definition i
föreskriften) mer än 250 liter brandfarlig vätska att i god tid innan hanteringen
inleds skriftligt informera tillsynsmyndigheten. I 10 kap. samma föreskrift finns
ytterligare krav inom vattenskyddsområde, bl a för cisterner eller lösa behållare
med en sammanlagd volym som är större än 250 liter.
Hantering av växtnäringsämnen
Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ska vid lagring av
stallgödsel lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller läckage till
omgivningen inte sker.
Hänsynsregler
I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla
som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa
sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art
och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom
ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och
vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta innebär att om yt- eller grundvattentillgång utnyttjas
eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan
verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada
vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i
övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.
Information och upplysning
Fastighetsägare bör informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.
Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller
utöver här meddelade föreskrifter.
Påföljd
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 2 § och
2a § miljöbalken.
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Spridning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel
Enligt 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken får kemiska och biologiska bekämpningsmedel som är avsedda för att bekämpa lövsly inte spridas över skogsmark
eller användas för att behandla enskilda trädstammar.
Bestämmelser om spridning och annan hantering av bekämpningsmedel finns i
förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel och förordningen (2000:338) om
biocidprodukter.
I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1997:2 (14 §) och Naturvårdsverkets
allmänna råd 1997:3 och Naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning
enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom
vattenskyddsområde NFS 2000:7 regleras hanteringen av kemiska bekämpningsmedel.
Bestämmelserna innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos
tillsynsmyndigheten. Myndigheten ska sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag
avgöra om tillståndet kan medges eller inte och om tillstånd ges också meddela
villkor för tillståndet.
Syfte
Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter är att säkerställa
Visbys dricksvattenförsörjning.
Tillstånd och dispens
Vad en tillståndsansökan och en dispensansökan ska innehålla framgår av 23 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Tillsyn
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet för Visbys grundvattentäkters
vattenskyddsområde.
Tranport av farligt gods
Länsstyrelsen har att i särskilt beslut rekommendera vissa vägar för transport av
farligt gods i länet.
Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte
kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Vid sidan av ovanstående skyddsföreskrifter gäller ett flertal generella bestämmelser inom vattenskyddsområdet.

(Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet ska ha inkommit till
Regionsstyrelsen senast tre veckor efter det att beslutet kungjorts i ortstidning.
Dessa föreskrifter gäller omedelbart även om de överklagas (7 kap. 22 §, MB).)
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Ansökan om reviderat vattenskyddsområde med föreskrifter för
Visbys grundvattentäkter
Tekniska nämnden beslutade 2013-04-02 om att samråda förslag till ansökan med myndigheter och
organisationer samt förelägga ägare och innehavare av särskild rätt att yttra sig över ansökan.
Med anledning av inkomna synpunkter har vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Visbys
vattentäkter som finns i ansökan reviderats i vissa avseenden. Nedan följer först ändringarna i
korthet, därefter jämförs förslag enligt ansökan 2013-03-04 med ändringar efter utfört samråd.
Slutligen följer en sammaställning av de synpunkter som har kommit in samt samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF) bemötande på dessa.

FÖRSLAG TILL REVIDERADE VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VISBYS
GRUNDVATTENTÄKTER
Följande ändringar och förtydliganden har i huvudsak gjorts av föreskrifterna:
Beskrivning
I §, 5, 6, 9,13 och 14 har formulering ” utan/inte innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten” tagits bort och ersatts med formuleringar som är tydligare alternativt har istället anmälnings- eller tillståndsplikt införts. Vidare omfattar 14 § endast viss tillstånds- eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet.

Behov av ändring,
tillägg m m har
påtalats av:
Havs- och vattenmyndigheten

§4

Tillägg sekundär zon om att:
- anmälan inte krävs för att försörja byggnaders uppvärmning.

Länsstyrelsen

§5

Tillägg i primär skyddszon om att:
- punktbehandling av enskilda växter är tillåten.
- plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är tillåten.

Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen.
MHN

Ny formulering/tillägg i primär zon om:
- tillståndsplikt för beredning av kemiska bekämpningsmedel.
- hur lagring av kemiska beskämpningsmedel ska ske.
Tillägg i sekundär skyddszon om att:
- yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver
tillstånd.
- punktbehandling av enskilda växter inte kräver tillstånd.
- plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel inte kräver tillstånd.
Ny formulering/tillägg i sekundär zon om:
- hur lagring av kemiska beskämpningsmedel ska ske.

§7

2
Föreskriften har omformulerats. Hantering har preciserats vilket har lett
till att anmälningsplikt för djurhållning har tagits bort.

LRF Gotland m fl

Ny formulering/tillägg i primär zon om:
- tillståndsplikt för spridning av växtnäringsämnen.
- förbud mot lagring av växtnäringsämnen på mark med ett
undantag.
- anmälningsplikt för nya och ändrade gödsel- och ensilageanläggningar.
Ny formulering/tillägg i sekundär zon om:
- anmälningsplikt för spridning av växtnäringsämnen.
- förbud mot lagring av växtnäringsämnen på mark med ett
undantag.
- anmälningsplikt för nya och ändrade gödsel- och ensilageanläggningar.
§8

Tillägg i primär skyddszon om att:
- mindre upplag som lagras kortare tid än 3 månader inte kräver
tillstånd.

Havs- och vattenmyndigheten,
Skogsstyrelsen

§9

Tillägg i primär och sekundär skyddszon om att:
- befintlig infiltration får åtgärdas/förbättras.

Havs- och vattenmyndigheten, MHN

§10

Förtydligande i primär och sekundär skyddszon om:
- hur snö får hanteras.

Teknikförvaltningen

§12

Tillägg i primär skyddszon om att:
- större schaktnings- och anläggningsarbeten kräver tillstånd.

Havs- och vattenmyndigheten

Tillägg i sekundär skyddszon om att:
- större schaktnings- och anläggningsarbeten kräver anmälan.
§13
§14

Tillägg i primär och sekundär skyddszon om att:
- Befintlig anläggningar får åtgärdas/förbättras.
Ny formulering/tillägg i primär zon om att:
- förbud avser nyetablering eller utökning av miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9 kapitlet
miljöbalken och som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten.

Gahnes Fastigheter
AB m fl
Havs- och vattenmyndigheten

Ny formulering i sekundär zon om att:
- Tillståndsplikt gäller för alla nya verksamheter som är anmälningspliktiga enligt 9 kap miljöbalken.
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Förslag enligt ansökan 2013-03-04

Ändringar efter samråd under 2013

1 § Allm änt

1 § Allm änt

Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon,
primär skyddszon och sekundär skyddszon.

Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad skyddsområdeskarta.

2 § Definitioner

2 § Definitioner

Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande
orenlighet, vatten som används för kylning,
vatten som avleds för sådan avvattning av mark
inom detaljplan och samlad bebyggelse som inte
görs för viss eller vissa fastigheters räkning samt
vatten som avleds för avvattning av en
begravningsplats.

Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande
orenlighet, vatten som använts för kylning,
vatten som avleds för sådan avvattning av mark
inom detaljplan som inte görs för viss eller vissa
fastigheters räkning samt vatten som avleds för
avvattning av en begravningsplats.

Avfall: Med avfall avses varje föremål eller ämne
som innehavaren gör sig av med eller avser eller
är skyldig att göra sig av med. Ett ämne eller
föremål ska anses vara en biprodukt i stället för
avfall, om ämnet eller föremålet

Avfall: Varje föremål eller ämne som innehavren
gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra
sig av med.

1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där
huvudsyftet inte är att producera ämnet eller
föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan
bearbetning än den bearbetning som är normal i
industriell praxis, och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt
som är hälso- och miljömässigt godtagbart och
som inte strider mot lag eller annan författning.

Skyddsområdet är indelat i vattentäktzon, primär
skyddszon och sekundär skyddszon.

Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet eller föremålet
1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där
huvudsyftet inte är att producera ämnet eller
föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan
bearbetning än den bearbetning som är normal i
industriell praxis, och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt
som är hälso- och miljömässigt godtagbart och
som inte strider mot lag eller annan författning.

(Definition djurenhet utgår!)

Djurenhet:
Med en djurenhet avses
1. En mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. Sex kalvar som är en månad eller äldre (med
kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders
ålder, kalvar yngre än en månad räknas till
moderdjuret),
3. Tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. Tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv
veckors ålder (betäckta gyltor räknas som
suggor),
5. Tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller
äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta
gyltor),
6. En häst, inklusive föl upp till sex månaders
ålder,
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7. Tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till
åtta månaders ålder och avelshannar,
8. Etthundra kaniner,
9. Etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre
(kycklingmödrar räknas som värphöns),
10. Tvåhundra unghöns upp till sexton veckors
ålder,
11. Tvåhundra slaktkycklingar,
12. Etthundra kalkoner, gäss eller ankor,
inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas
ålder,
13. Femton strutsfåglar av arterna struts, emu
eller nandu, inklusive kycklingar upp till en
veckas ålder,
14. Tio får eller getter, sex månader eller äldre,
eller
15. Fyrtio lamm eller killingar upp till sex
månaders ålder.
GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid
avverkningar.

GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid
avverkningar.

Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning,
förpackning, förvaring, destruktion, konvertering,
saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga
förfaranden.

Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning,
förpackning, förvaring, destruktion, konvertering,
saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara
förfaranden.

Kemiskt bekämpningsmedel: Med kemiskt
bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som
är avsedd för att förebygga eller motverka att
djur, växter eller mikroorganismer, däribland
virus, förorsakar skada eller olägenhet för
människors hälsa eller skada på egendom. Som
kemiskt bekämpningsmedel ska inte anses

Kemiskt bekämpningsmedel: En kemisk
produkt som syftar till att förebygga eller
motverka att djur, växter eller mikroorganismer,
däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet
för människors hälsa eller skada på egendom.
Som kemiskt bekämpningsmedel anses inte

1. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel eller
foder,
2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska
produkter som är avsedda att huvudsakligen
begagnas för andra ändamål än som avses i
första stycket, om de inte genom särskild
benämning eller på något annat sätt anges vara
avsedda som bekämpningsmedel.
Miljönämnd: Den nämnd som ska fullfölja
kommunens tillsynsuppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.

1. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel eller
foder, eller
2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska
produkter som är avsedda att huvudsakligen
begagnas för andra ändamål än som avses i
första stycket, om de inte genom särskild
benämning eller på något annat sätt anges vara
avsedda som bekämpningsmedel.
Miljönämnd: Den nämnd som ska fullfölja
kommunens tillsynsuppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.
Punktbehandling:
1. Bekämpning som utförs med sprayburk för
hushållsbruk, eller
2. Bekämpning eller behandling av en stam eller
ett rotsystem i taget om den använda metoden
har sådan precision att hela volymen använt
bekämpningsmedel, utan läckage eller annan
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icke avsedd spridning, kan appliceras på det
avsedda objektet och endast täcker eller berör en
begränsad del av objektet, t. ex. fickning eller
pensling och avstrykning.
Större schaktningsarbeten: Sänkning av
markytan på utstakat område för mer omfattande anläggningsarbeten än för grundläggning av
enskild villa. Schaktningsarbeten i samband med
ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande anses
inte utgöra större schaktningsarbeten.
Växtnäringsämnen: Konstgödsel, stallgödsel
och slam.
Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet
yrkesmässigt förutsätts att den har en viss
omfattning och varaktighet samt ett objektivt
fastställbart vinstsyfte och är av självständig
karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste
vara uppfyllda för att verksamheten ska
betraktas som yrkesmässig. Den behöver inte
vara vederbörandes huvudsysselsättning.

Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet
yrkesmässigt förutsätts att den har en viss
omfattning och varaktighet samt ett objektivt
fastställbart vinstsyfte och är av självständig
karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste
vara uppfyllda för att verksamheten ska
betraktas som yrkesmässig. Den behöver inte
vara vederbörandes huvudsysselsättning.

3 § Vattentäk tszoner

3 § Vattentäk tszoner

Ingen annan hantering än sådan som är nödvändig för vattentäktsverksamhet får förekomma
inom vattentäktszonerna.

Ingen annan hantering än sådan som är nödvändig för vattentäktsverksamhet får förekomma
inom vattentäktszonerna.

4 § P etroleum produk ter

4 § P etroleum produk ter

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Hantering av mer än 250 L petroleumprodukter
kräver tillstånd. Tillstånd krävs inte för att försörja byggnaders uppvärmning samt för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners bränsletankar.

Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver tillstånd. Tillstånd krävs inte för att försörja byggnaders uppvärmning samt för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners bränsletankar.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av mer än 250 L petroleumprodukter
kräver anmälan. Anmälan krävs inte för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners
bränsletankar.

Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver anmälan. Anmälan krävs inte för att
försörja byggnaders uppvärmning samt för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners
bränsletankar.

5 § K em iska bekäm pningsm edel

5 § K em iska bekäm pningsm edel

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel samt icke yrkesmässig spridning av
bekämpningsmedel mot oönskad växtlighet är
förbjuden. Annan hantering får endast ske där
hela volymen, utan risk för förorening av yt- eller
grundvatten, kan omhändertas vid läckage.

Yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Icke yrkesmässig spridning
av kemiska bekämpningsmedel mot oönskad
växtlighet är förbjuden.
Punktbehandling av enskilda växter är tillåten.
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Plantering av plantor behandlade med kemiska
bekämpningsmedel är tillåten. Sådana plantor får
inte vattenslås.
Framställning, blandning eller annan beredning
av kemiska bekämpningsmedel för yrkesmässigt
ändamål kräver tillstånd.
Lagring av kemiska bekämpningsmedel får
endast ske på ett sådant sätt att hela volymen
kan omhändertas vid läckage.
Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av kemiska bekämpningsmedel får
endast ske om hanteringen inte innebär risk för
förorening av yt- eller grundvatten.

Yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd.
Punktbehandling av enskilda växter kräver inte
tillstånd.
Plantering av plantor behandlade med kemiska
bekämpningsmedel kräver inte tillstånd. Sådana
plantor får inte vattenslås.
Lagring av kemiska bekämpningsmedel får
endast ske på ett sådant sätt att hela volymen
kan omhändertas vid läckage.

6 § Hälso- och m iljöfarliga äm nen

6 § Hälso och m iljöfarliga äm nen

Primär och sekundär skyddszon

Primär och sekundär skyddszon

Hantering av hälso- och miljöfarliga ämnen som
är skadliga för grundvattnet, till exempel
kemikalier, tjärprodukter och färger m.m., och
som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter får
endast ske om hanteringen inte innebär risk för
förorening av yt- eller grundvatten.

Hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för
grundvattnet, såsom tjärprodukter, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, fenoler och
färger, och som inte regleras särskilt i dessa
föreskrifter får endast hanteras i sådan omfattning och på sådant sätt att grundvattnet inte
förorenas.

7 § Gödselm edel, slam och ensilage sam t
hållande av djur

7 § Väx tnäringsäm nen, ensilage och
hållande av djur

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Hantering av gödselmedel, slam och ensilage i
yrkesmässig verksamhet kräver tillstånd.
Djurhållning med mer än 3 djurenheter kräver
anmälan.

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen
kräver tillstånd.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är
förbjuden med undantag för tillfällig lagring av
stapelbar stallgödsel i fält upp till 1 vecka.
Ny gödselanläggning samt ändring av befintlig
gödselanläggning kräver anmälan.
Ny anordning för lagring av ensilage samt
ändring av anordning för lagring av ensilage i
yrkesmässig verksamhet kräver anmälan.
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Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av gödselmedel, slam och ensilage i
yrkesmässig verksamhet kräver anmälan. För
hantering av ensilage som inte ger upphov till
pressrester krävs inte någon anmälan.
Djurhållning med mer än 3 djurenheter kräver
anmälan.

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen
kräver anmälan.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är
förbjuden med undantag för tillfällig lagring av
stapelbar stallgödsel i fält upp till 1 vecka.
Ny gödselanläggning samt ändring av befintlig
gödselanläggning kräver anmälan.
Ny anordning för lagring av ensilage samt
ändring av anordning för lagring av ensilage i
yrkesmässig verksamhet kräver anmälan.

8 § Bark, tim m er, stubbar , flis och GROTupplag

8 § Bark, tim m er, stubbar, flis och GROTupplag

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer eller
flis under kortare tid än 12 månader och GROTupplag kräver tillstånd. Upplag på tät yta under
tak är dock tillåtet oavsett tid. I övrigt är upplag
av bark, stubbar, timmer eller flis och GROT-upplag förbjudet.

Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer eller
flis under kortare tid än 12 månader och GROTupplag kräver tillstånd. Upplag som är mindre än
500 m3 travat mått och lagras kortare tid än tre
månader kräver inte tillstånd förutsatt att upplaget inte sker på grusytor och att skyddsavståndet till vattentäktszon är minst 30 meter.

Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller
tvåbostadsfastighet är dock tillåtet.

Upplag på tät yta under tak är dock tillåtet oavsett tid.
I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer eller
flis och GROT-upplag förbjudet.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller
tvåbostadsfastighet är dock tillåtet.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer eller
flis och GROT-upplag under kortare tid än 12
månader är tillåtet. Permanenta GROT-upplag
kräver tillstånd. Upplag på tät yta under tak är
dock tillåtet oavsett tid. I övrigt är upplag av
bark, stubbar, timmer eller flis förbjudet.

Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer eller
flis och GROT-upplag under kortare tid än 12
månader är tillåtet. Permanenta GROT-upplag
kräver tillstånd. Upplag på tät yta under tak är
dock tillåtet oavsett tid. I övrigt är upplag av
bark, stubbar, timmer eller flis förbjudet.

Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller
tvåbostadsfastighet är tillåtet.

Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller
tvåbostadsfastighet är tillåtet.

9 § Avloppsvatten

9 § Avloppsvatten

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten är
förbjuden. Befintlig infiltrationsanläggning får
användas i den omfattning den har då dessa
föreskrifter träder i kraft, under förutsättning att

Ny infiltrationsanläggning av avloppsvatten är
förbjuden. Befintlig infiltrationsanläggning får
användas i den omfattning den har då dessa
föreskrifter träder i kraft.
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verksamheten inte innebär risk för förorening av
yt- eller grundvatten.

Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för
att förebygga förorening av yt- eller grundvatten.
En sådan åtgärd får inte innebära att infiltrationsanläggningen omfattar ytterligare hushåll.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten från
vattentoalett är förbjuden. Befintlig infiltrationsanläggning får användas i den omfattning den
har då dessa föreskrifter träder i kraft, under
förutsättning att verksamheten inte innebär risk
för förorening av yt- eller grundvatten.

Ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten från
vattentoalett förbjuden. Befintlig infiltrationsanläggning får användas i den omfattning den har
då dessa föreskrifter träder i kraft.

10 § Upplag av snö eller avfall

10 § Upplag av snö eller avfall

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Upplag av snö från trafikerade ytor utanför den
primära skyddszonen får inte förekomma. Nya
permanenta upplag av avfall är förbjudna.
Tillfälliga upplag kräver tillstånd.

Upplag av snö från trafikerade ytor utanför den
primära skyddszonen är förbjudet.

Trädgårds- och hushållskompost för en- eller
tvåbostadsfastigheter är tillåten.

Befintlig infiltrationsanlägggning får åtgärdas för
att förebygga förorening av yt- eller grundvatten.
En sådan åtgärd får inte innebära att infiltrationsanläggningen omfattar ytterligare hushåll.

Nya permanenta upplag av avfall är förbjudet
med undantag för upplag av snö från trafikerade
ytor inom primär skyddszon.
Tillfälliga upplag av avfall, med undantag för
upplag av snö från trafikerade ytor inom primär
skyddszon, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller
tvåbostadsfastigheter är tillåten.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Upplag av snö från trafikerade ytor utanför
vattenskyddsområdet får inte förekomma. Nya
permanenta upplag av avfall är förbjudna.
Tillfälliga upplag kräver tillstånd.

Upplag av snö från trafikerade ytor utanför
vattenskyddsområdet är förbjudet.

Trädgårds- och hushållskompost för en- eller
tvåbostadsfastigheter är tillåten.

Nya permanenta upplag av avfall är förbjudet
med undantag för upplag av snö från trafikerade
ytor inom vattenskyddsområdet.
Tillfälliga upplag av avfall, med undantag för
upplag av snö från trafikerade ytor inom
vattenskyddsområdet, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller
tvåbostadsfastigheter är tillåten.

11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt

11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden.

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.
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Spridning av vägsalt kräver tillstånd.

Spridning av vägsalt kräver tillstånd.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver
tillstånd.

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver
tillstånd.

12 § Täk t av berg, naturgrus, sand eller
andra jordarter

12 § Täk tverksam het, schaktnings- och
anläggningsarbeten

Primär skyddszon och sekundär skyddszon

Primär skyddszon

För husbehovstäkt av berg, naturgrus, sand eller
andra jordarter krävs tillstånd. All annan täkt av
berg, naturgrus, sand eller andra jordarter är
förbjuden.

Husbehovstäkt av berg, naturgrus, sand eller
andra jordarter kräver tillstånd. All annan täkt av
berg, naturgrus, sand eller andra jordarter är
förbjuden.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg,
pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Husbehovstäkt av berg, naturgrus, sand eller
andra jordarter kräver tillstånd. All annan täkt av
berg, naturgrus, sand eller andra jordarter är
förbjuden.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg,
pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver anmälan.

13 § Energianläggningar och vattenbrunnar

13 § Energianläggningar och
vattenbrunnar

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Anläggningar för utvinning eller lagring av värme
eller kyla från jord, berg eller grundvatten får
inte utföras. Befintliga anläggningar får användas
i den omfattning de har då dessa föreskrifter
träder i kraft, under förutsättning att verksamheten inte kan förorsaka förorening eller annan
skada på grundvattnet.

Ny anläggning för utvinning eller lagring av
värme eller kyla från jord, berg eller grundvatten
är förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter
träder i kraft.

Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte
avser kommunal vattenförsörjning.

Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av grundvatten.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte
avser kommunal vattenförsörjning.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Anläggningar för utvinning eller lagring av värme
eller kyla från berg eller grundvatten får inte utföras. Anläggning för utvinning eller lagring av
värme eller kyla i jord kräver tillstånd. Befintliga
anläggningar får användas i den omfattning de
har då dessa föreskrifter träder i kraft, under förutsättning att verksamheten inte kan förorsaka
förorening eller annan skada på grundvattnet.

Ny anläggning för utvinning eller lagring av
värme eller kyla från berg eller grundvatten är
förbjuden. Anläggning för utvinning eller lagring
av värme eller kyla i jord kräver tillstånd.
Befintliga anläggningar får användas i den
omfattning de har då dessa föreskrifter träder i
kraft.
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Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygTillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte ga förorening av grundvatten.
avser kommunal vattenförsörjning.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte
avser kommunal vattenförsörjning.

14 § Annan m iljöfarlig verksam het

14 § Annan m iljöfarlig verksam het

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Miljöfarlig verksamhet som inte regleras särskilt i
dessa föreskrifter och som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten får inte etableras.
Befintliga miljöfarliga verksamheter får inte
utökas om det innebär risk för förorening av yteller grundvatten.

Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9
kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad
med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan
medföra förorening av yt- eller grundvatten, är
förbjuden.
Utökning av befintliga miljöfarliga verksamheter,
för vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt
författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller
grundvatten, är förbjuden.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Ny anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet som
inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och som
innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten kräver tillstånd.

Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken råder
anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken
eller enligt författning utfärdad med stöd av 9
kap. miljöbalken, kräver tillstånd.

15 § I kraftträdande och övergångsbestäm m elser

15 § I kraftträdande och övergångsbestäm m elser

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag då dessa
har antagits.

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag då dessa
har antagits.

Följande gäller för verksamhet som pågår när
föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av
förbud enligt dessa föreskrifter och som inte är
förbjudna enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av
förbudet får verksamheten bedrivas i oförändrad
omfattning intill dagen ett år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas.

Följande gäller för verksamhet som pågår när
föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av
förbud enligt dessa föreskrifter och som inte är
förbjudna enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av
förbudet får verksamheten bedrivas i oförändrad
omfattning intill dagen ett år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas.

Följande gäller för verksamhet som pågår när
föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och som inte har varit tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter. Utan
hinder av tillstånds- eller anmälningsplikten får
verksamheten bedrivas intill dagen ett år efter
skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får
verksamheten bedrivas endast om den som
bedriver verksamheten senast den dagen lämnat
in en ansökan om tillstånd eller gjort en anmälan

Följande gäller för verksamhet som pågår när
föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och som inte har varit tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter. Utan
hinder av tillstånds- eller anmälningsplikten får
verksamheten bedrivas intill dagen ett år efter
skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får
verksamheten bedrivas endast om den som
bedriver verksamheten senast den dagen lämnat
in en ansökan om tillstånd eller gjort en anmälan
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till miljönämnden.

till miljönämnden.

16 § Allm änna bestäm m elser

16 § Allm änna bestäm m elser

Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till
miljönämnden.

Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till
miljönämnden.

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs
inte om verksamheten har tillståndsprövats enligt
9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)
eller 11 kap. (vattenverksamhet) eller enligt
förordning utfärdad med stöd av dessa kapitel i
miljöbalken.

Tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter
krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats
enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd) eller 11 kap. (vattenverksamhet)
miljöbalken eller enligt förordning utfärdad med
stöd av dessa kapitel i miljöbalken.

Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende vattenskyddsområde finns
uppsatta på för ändamålet lämpliga och väl synliga platser.

Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende vattenskyddsområde finns
uppsatta på för ändamålet lämpliga och väl synliga platser.

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för
driften av de avsedda grundvattentäkterna inom
vattenskyddsområdet.

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för
vattentäktsverksamhet inom vattenskyddsområdet.

Allmänna upplysningar

Allmänna upplysningar
Föreskrifterna innebär inskränkningar i rätten att
förfoga över de fastigheter som omfattas av
vattenskyddsområdet och riktar sig i första hand
till markägare och innehavare av särskild rätt till
fastigheter i området.
Anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller
författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken
En anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken
ersätter inte en anmälan enligt föreskrifterna.
Följaktligen måste anmälningsskyldigheten enligt
dessa förskrifter uppfyllas oavsett om en anmälan har gjorts avseende samma förhållande enligt
9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med
stöd av 9 kap. miljöbalken.

Anmälan om olyckshändelse

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör
risk för vattenförorening ska omgående anmälas
av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom
om tillbudet, vilket framgår av 2 kap. 1 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till räddningstjänsten, tel. 112,
miljönämnden samt vattentäktens huvudman.

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör
risk för vattenförorening ska omgående anmälas
av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom
om tillbudet, vilket framgår av 2 kap. 1 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till räddningstjänsten, tel. 112,
miljönämnden samt vattentäktens huvudman.

Avledning av spillvatten och dagvatten

Avledning av spillvatten och dagvatten
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Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att
utan tillstånd inrätta avloppsanordningar till vilka
vattentoaletter ska anslutas. Tillstånd krävs även
vid anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
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Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att
utan tillstånd inrätta avloppsanordningar till vilka
vattentoaletter ska anslutas. Tillstånd krävs även
vid anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KF 18 aug 2003) gäller
tillståndsplikt även för annan avloppsanläggning.

Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KF 18 aug 2003) gäller
tillståndsplikt även för annan avloppsanläggning.

Anmälan krävs för ändring av ovan angivna avloppsanordningar om åtgärden kan medföra
väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller
sammansättning (14 §, förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Anmälan krävs för ändring av ovan angivna avloppsanordningar om åtgärden kan medföra
väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller
sammansättning (14 §, förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Beredskapsplan

Beredskapsplan

En beredskapsplan för sanering vid akut
föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens
huvudman senast två år efter det att dessa
föreskrifter fastställts.

En beredskapsplan för sanering vid akut
föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens
huvudman senast två år efter det att dessa
föreskrifter fastställts.

Dispens

Dispens

Om särskilda skäl föreligger kan regionen medge
dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7
kap 22 § miljöbalken. Regionen ska samråda
med vattentäktens huvudman och höra berörda
myndigheter innan dispens ges. I samband med
en sådan prövning kan regionen föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga för att
undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken,
meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

Om särskilda skäl föreligger kan regionen medge
dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7
kap 22 § miljöbalken. Regionen ska samråda
med vattentäktens huvudman och höra berörda
myndigheter innan dispens ges. I samband med
en sådan prövning kan regionen föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga för att
undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken,
meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

Ersättning

Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild
rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om
föreskrift för vattenskyddsområde innebär att
pågående markanvändning avsevärt försvåras
inom den berörda delen av fastigheten. Detsamma gäller om mark tas i anspråk.

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild
rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om
föreskrift för vattenskyddsområde innebär att
pågående markanvändning avsevärt försvåras
inom den berörda delen av fastigheten. Detsamma gäller om mark tas i anspråk.

Hantering av brandfarliga vätskor

Hantering av brandfarliga vätskor

För hantering av petroleumprodukter ska Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor (NFS 2003:24) iakttas. Enligt 4 kap. 1 §
NFS 2003:24 åligger det den som avser att hantera (tillverkning, bearbetning, förvaring och
transport i rörledning enligt definition i föreskriften) mer än 250 L brandfarlig vätska att i god tid

För hantering av petroleumprodukter ska Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor (NFS 2003:24) iakttas. Enligt 4 kap. 1 §
NFS 2003:24 åligger det den som avser att hantera (tillverkning, bearbetning, förvaring och
transport i rörledning enligt definition i föreskriften) mer än 250 liter brandfarlig vätska att i god
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innan hanteringen inleds skriftligt informera
tillsynsmyndigheten. I 10 kap. samma föreskrift
finns ytterligare krav inom vattenskyddsområde,
bl a för cisterner eller lösa behållare med en
sammanlagd volym som är större än 250 L.
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tid innan hanteringen inleds skriftligt informera
tillsynsmyndigheten. I 10 kap. samma föreskrift
finns ytterligare krav inom vattenskyddsområde,
bl a för cisterner eller lösa behållare med en
sammanlagd volym som är större än 250 liter.

Hantering av växtnäringsämnen

Hantering av växtnäringsämnen

Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i
jordbruket ska vid lagring av stallgödsel lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller
läckage till omgivningen inte sker.

Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i
jordbruket ska vid lagring av stallgödsel lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller
läckage till omgivningen inte sker.

Hänsynsregler

Hänsynsregler

I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla som bedriver
eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar
en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som
behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa
och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom
ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet
för människors hälsa och miljön. Detta innebär
att om yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller
kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är
alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta
sådana åtgärder i vatten eller på land som kan
skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig
tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder,
tåla de begränsningar av verksamheten och
iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen
kan fordras för att förebygga eller avhjälpa
skadan.

I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla som bedriver
eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar
en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som
behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa
och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom
ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet
för människors hälsa och miljön. Detta innebär
att om yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller
kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är
alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta
sådana åtgärder i vatten eller på land som kan
skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig
tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder,
tåla de begränsningar av verksamheten och
iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen
kan fordras för att förebygga eller avhjälpa
skadan.

Information och upplysning

Information och upplysning

Fastighetsägare bör informera hyresgäster och
arrendatorer om skyddsföreskrifterna.

Fastighetsägare bör informera hyresgäster och
arrendatorer om skyddsföreskrifterna.

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och
som utökar skyldigheterna inom här aktuellt
skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och
som utökar skyldigheterna inom här aktuellt
skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Påföljd

Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan
medföra ansvar enligt 29 kap 2 § och 2a §
miljöbalken.

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan
medföra ansvar enligt 29 kap 2 § och 2a §
miljöbalken.

Risk för förorening av yt- eller grundvatten
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Vid bedömningen av om det föreligger risk för
förorening av yt- eller grundvatten är en lämplig
utgångspunkt om det finns en inte obetydlig eller
ringa risk för tillförsel/spridning av förorenande
ämnen till yt- och grundvatten inom vattenskyddsområdet.
Spridning av kemiska och biologiska
bekämpningsmedel

Spridning av kemiska och biologiska
bekämpningsmedel

Enligt 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken får
kemiska och biologiska bekämpningsmedel som
är avsedda för att bekämpa lövsly inte spridas
över skogsmark eller användas för att behandla
enskilda trädstammar.

Enligt 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken får
kemiska och biologiska bekämpningsmedel som
är avsedda för att bekämpa lövsly inte spridas
över skogsmark eller användas för att behandla
enskilda trädstammar.

Bestämmelser om spridning och annan hantering
av bekämpningsmedel finns i förordningen
(2006:1010) om växtskyddsmedel och förordningen (2000:338) om biocidprodukter.

Bestämmelser om spridning och annan hantering
av bekämpningsmedel finns i förordningen
(2006:1010) om växtskyddsmedel och förordningen (2000:338) om biocidprodukter.

I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS
1997:2 (14 §) och Naturvårds-verkets allmänna
råd 1997:3 och Naturvårdsverkets allmänna råd
för tillståndsprövning enligt 14§ SNFS 1997:2
rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde NFS 2000:7
regleras hanteringen av kemiska bekämpningsmedel.

I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS
1997:2 (14 §) och Naturvårdsverkets allmänna
råd 1997:3 och Naturvårdsverkets allmänna råd
för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2
rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde NFS 2000:7
regleras hanteringen av kemiska bekämpningmedel.

Bestämmelserna innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom
vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd
för detta hos tillsyns-myndigheten. Myndigheten
ska sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag
avgöra om tillståndet kan medges eller inte och
om tillstånd ges också meddela villkor för tillståndet.

Bestämmelserna innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom
vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd
för detta hos tillsynsmyndigheten. Myndigheten
ska sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag
avgöra om tillståndet kan medges eller inte och
om tillstånd ges också meddela villkor för tillståndet.

Syfte

Syfte

Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande
föreskrifter är att säkerställa Visbys
dricksvattenförsörjning.

Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande
föreskrifter är att säkerställa Visbys
dricksvattenförsörjning.

Tillstånd och dispens

Tillstånd och dispens

Vad en tillståndsansökan och en dispensansökan
skall innehålla framgår av 23 § förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m.

Vad en tillståndsansökan och en dispensansökan
ska innehålla framgår av 23 § förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m.

Tillsyn

Tillsyn

Miljönämnden är tillsynsmyndighet för Visbys
grundvattentäkters vattenskyddsområde.

Miljönämnden är tillsynsmyndighet för Visbys
grundvattentäkters vattenskyddsområde.
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Tranport av farligt gods

Tranport av farligt gods
Länsstyrelsen har att i särskilt beslut rekommendera vissa vägar för transport av farligt gods i
länet.

Länsstyrelsen har att i särskilt beslut rekommendera vissa vägar för transport av farligt gods i
länet.

Övrig lagstiftning

Övrig lagstiftning

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta
beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Vid sidan av ovanstående skyddsföreskrifter gäller ett flertal generella bestämmelser inom vattenskyddsområdet.

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta
beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Vid sidan av ovanstående skyddsföreskrifter gäller ett flertal generella bestämmelser inom vattenskyddsområdet.

Hur man överklagar

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen.
Överklagandet ska ha inkommit till Regionsstyrelsen senast tre veckor efter det att beslutet kungjorts i ortstidning.

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen.
Överklagandet ska ha inkommit till Regionsstyrelsen senast tre veckor efter det att beslutet kungjorts i ortstidning.

Dessa föreskrifter gäller omedelbart även om de
överklagas (7 kap. 22 §, MB).

Dessa föreskrifter gäller omedelbart även om de
överklagas (7 kap. 22 §, MB).
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ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET VATTENSKYDDSOMRÅDE EFTER SAMRÅDET
•

En mindre ändring förslås i Träkumlaområdet. Se motivering under punkt 12, Björn Pettersson,
nedan.
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Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder
I texten anges SBF vilket avser Samhällsbyggnadsförvaltningen

Myndigheter
Länsstyrelsen i Gotlands län 1) Ett väl fungerande skyddsområde bedöms vara mycket angeläget
2013-06-28
för Visbys grundvattentäkter.
2) Stycke om skyddsföreskrifternas grad av restriktion i förhållande
till Naturvårdsverkets allmänna råd och handbok ger en tydlig bild av
hur föreskrifterna hanterats. Det hade dock varit värdefullt om man
också redovisat varför mindre krav ställts jämfört med de allmänna
råden.
3) Återupptagen produktion i Vibble – Det hade varit värdefullt att
komplettera ansökan med problembilden i Vibble, vilka vattenmängder det kan handla om samt när brunnarna anlades.
4) Vad är orsaken till att vattentäktsområdet för Furulund är
betydligt mindre jämfört med exempelvis vattentäktsområdet för
Langs hage och Follingbo?
5) Översyn pågår av miljökvalitetsnormerna för grundvattenförekomsten Mellersta Gotland.
Synpunkter på föreskrifterna:
6) 4 § Petroleumprodukter: Paragarfen är otydlig. Menas att mer än
250 l petroleumprodukter per år kräver tillstånd?
Texten mellan primär och sekundär skyddszon är inkonsekvent.
Troligen bör följande text läggas till under sekundär zon: Anmälan

krävs inte för att försörja byggnaders uppvärmning samt för
drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiner bränsletankar.

7) 5 § Kemiska bekämpningsmedel: Länsstryrelsen anser, precis som
vid tidigare yttrande, att det är orimligt att skilja på yrkesmässig och
privat hantering. Länsstyrelsen föreslår därför, i enlighet med de
allmänna råden, att hantering av kemiska bekämpningsmedel i
primär zon ska vara förbjuden och att det i sekundär zon ska krävas
tillstånd för hanteringen.
8) 9 § Avloppsvatten: I definitionen av avloppsvatten ingår även
hantering av dagvatten och avvattning från begravningsplatser.
Länsstyrelsen anser att det skulle vara tydligare att särskilt lyfta ut
dagvattenhanteringen i texten. Förslag: direkt utsläpp av dagvatten

är förbjuden utan föregående rening.

9) 12 § Täkter: Eftersom jorddjup på Gotland ofta är litet anser
Länsstyrelsen, i enlighet med tidigare yttrande, att all täktverksamhet inklusive husbehovstäkter bör vara förbjuden i primär
skyddszon.
10) 13 § Energianläggningar: Länsstyrelsen ser positivt på att
bestämmelserna vad gäller energianläggningar och vattenbrunnar är
hårdare än vad de allmänna råden föreslår.
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1) SBF delar Länsstyrelsens uppfattning.
Bemötande Länsstyrelsen:

2) Skäl till att lägre krav ställts jämfört med Naturvårdsverkets
allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16):
4 § Petroleumprodukter: Bedömning har gjorts att tillräcklig reglering sker i NFS 2003:24 för cisterner som används för byggnaders
uppvärmning (här ställs krav på sekundärt skydd alt. Tätare
kontrollintervall). Tillståndsplikt har här inte ansetts motiverat. I de
fall petroleumprodukter behövs för annat än uppvärmning av
byggnader bedöms detta kunna regleras med tillståndsplikt.
5 § Kemiska bekämpningsmedel: Förbud i primär zon omfattar inte
icke yrkesmässig spridning mot skadedjur. Ett sådant beslut har
ansetts vara onödigt inskränkande för den enskilde. Någon annan
icke yrkesmässig spridning än sådan mot oönskad växtlighet,
förekommer vanligtvis inte. Till detta kommer att sådan spridning
normalt inte utgör någon källa till förorening av yt- eller grundvatten.
7 § Växtnäringsämnen m m: Genomgående krav på tillstånd för
hantering av växtnäringsämnen i primär och sekundär skyddszon har
bedömts vara onödigt betungande. Samma skydd bedöms kunna
nås med anmälningsplikt.
11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt: Förbud mot upplag av asfalt i
sekundär skyddszon har bedömts vara onödigt betungande. Dagens
asfalt bedöms inte innebära utläckage av farliga ämnen till yt- och
grundvatten. Tillståndsplikt för sådana upplag bedöms vara ett
tillräckligt krav.
3) Vid Vibbletäkten förelåg problem med järn- och manganbakterier
varför denna stängdes ner någon gång på 90-talet.
Idag finns det ny teknik för att rena dessa bakterier varför täkten
planeras kunnas återupptas.
Det finns inga uppgifter om när brunnarna i Vibble anlades men bör
ha varit på 1940-50-talet. Uttaget kan uppgå till max 300 m3/dygn.
4) Det som är markerat på kartan är primär och sekundär
skyddszon. Kring vattentäkterna kan den primära zonens
utsträckning vara olika beroende på sårbarheten. De områden där
jorddjup och jordartssammansättning har låg sårbarhet innefattas
inte i den primära skyddszonen
På kartan har dock inte vattentäktszonerna markerats. Vattentäktszonerna kommer att omfattas av produktionsbrunnar och dess närområde. Enligt föreskrifternas första paragraf får endast vattentäktsverksamhet förekomma inom vattentäktzonerna.
5) Inga synpunkter.
6) Vad som avses i denna bestämmelse är hantering vid ett och
samma tillfälle av mer än 250 l petroleumprodukter. Enligt SBFs
uppfattning framgår detta av den nuvarande lydelsen av 4 § i
skyddsföreskrifterna.
Om 4 § i skyddsföreskrifterna skulle ange att det rör sig om hante-
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ring vid ett och samma tillfälle, skulle detta leda till gränsdragningsproblem om vad som är att betrakta som ett tillfälle. Enligt SBFs
uppfattning är det därför mer tydligt om bestämmelsen har nuvarande utformning.
När det gäller frågan om anmälningsskyldighet för petroleumprodukter, delar SBF länsstyrelsens synpunkt att det med nuvarande
lyselse råder inkonsekvens mellan vad som gäller i primär respektive
sekundär skyddszon. Föreskriften har därför ändrats.
7) Förbudet i 5 § av skyddsföreskrifterna mot spridning av kemiska
bekämpningsmedel i primär skyddszon omfattar såväl yrkesmässig
som icke yrkesmässig spridning. Av lydelsen framgår att all yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel är förbjuden i primär
skyddszon. När det gäller icke yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel i primär skyddszon har förbudet begränsats till att avse
spridning av bekämpningsmedel mot oönskad växtlighet.
Anledningen till begränsningen av förbudet såvitt avser icke yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel, är att någon
annan icke yrkesmässig spridning än sådan mot oönskad växtlighet
vanligtvis inte bör komma i fråga. SBF har funnit att ett mer omfattande förbud för icke yrkesmässig spridning skulle gå längre än vad
som krävs för att uppfylla syftet med vattenskyddsområdet. Se även
vad som har anförts under punkt 2 ovan.
När det gäller annan hantering än spridning av kemiska bekämpningsmedel, har SBF funnit anledning, efter genomfört samråd, att i
primär skyddszon införa tillståndsplikt för beredning av kemiska
bekämpningsmedel samt att vid lagring ange att hela den hanterade
volymen ska kunna omhändertas vid läckage.
SBF har i sekundär skyddszon tillmötesgått länsstyrelsen genom att
införa tillståndsplikt för yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel. I tillstånd kommer det att finnas möjlighet att föreskriva
villkor för t ex beredning och transport av kemiska bekämpningsmedel. Även i sekundär skyddszon anges nu särskilt att hela den
hanterade volymen av kemiska bekämpningsmedel ska kunna
omhändertas vid läckage.
8) Definitionen av avloppsvatten i 2 § i skyddsföreskrifterna överenstämmer i huvudsak med motsvarande definition i 9 kap. 2 § miljöbalken. Det är riktigt som länsstyrelsen har påpekat att definitionen
av avloppsvatten bl.a. omfattar avvattning av mark inom detaljplan
som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning samt vatten
som avleds för avvattning av en begravningsplats.
Anledningen till att annat dagvatten än det som omfattas av definitionen av avloppsvatten inte har ansetts nödvändigt att reglera, är
att annat sådant dagvatten normalt inte är bärare av föroreningar i
någon större utsträckning. Det förslag till förbudsbestämmelse som
länsstyrelsen har lämnat är mycket vidsträckt och skulle i princip
innebära att varje fastighetsägare och annan rättighetshavare till
marken nödgas vidta åtgärder för rening av dagvatten. Exempelvis
skulle detta gälla för dagvatten från hustak som skulle behöva
genomgå rening före utsläpp i marken. Enligt SBF:s uppfattning
skulle en sådan förbudsbestämmelse gå väsentligt längre än vad
som krävs för att uppfylla syftet med vattenskyddsområdet.
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I 9 kap. miljöbalken finns bestämmelser bl.a. om hantering av
avloppsvatten. I 9 kap. 7 § första stycket miljöbalken anges att
avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något
annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. Ytterligare bestämmelser om hantering av avloppsvatten återfinns i miljö- och hälsoskyddsförordningen (1998:899).
Mot bakgrund av att det finns bestämmelser som reglerar frågan om
hantering av avloppsvatten, finns det inte anledning att i skyddsföreskrifterna närmare reglera frågan om vad som gäller för direkt utsläpp i mark. Bestämmelsen i 9 § i skyddsföreskrifterna tar i stället
sikte på vad som gäller för infiltrationsanläggningar för avloppsvatten. Syftet med bestämmelsen är således att ställa krav på infiltrationsanläggningarna – och i vissa fall förbud mot användning av
infiltrationsanläggningar – och därigenom säkerställa att det finns en
tillräckligt god rening av avloppsvatten inom vattenskyddsområdet.
Det kan i övrigt noteras att bestämmelsen innebär en mer restriktiv
reglering än vad som följer av Naturvårdsverkets allmänna råd om
vattenskyddsområden (NFS 2003:16).
Det ska avslutningsvis anmärkas att bestämmelsen har reviderats för
att förtydliga vad som gäller beträffande befintliga infiltrationsanläggningar, se inledningsvis i samrådsredogörelsen.
9) Jorddjup på Gotland är som länsstyrelsen framför oftast begränsat och kan ur vattenskyddssynpunkt vara värdefullt att bibehållas.
SBF anser dock att uttag av jordmaterial vid husbehovstäkt är av så
ringa omfattning att det kan tillåtas även inom primär zon.
10) SBF delar Länsstyrelsens uppfattning.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
2013-06-04

1)HaV anser att det saknas tydlig koppling mellan vissa av de i
riskanalysen redovisade risker och de föreslagna föreskrifterna.
Det anges att marken är sprickrik vilket innebär dåligt skydd mot
ytliga föroreningar. Ändå regleras inte markarbeten/borrningar i
föreskriften förutom borrning av energibrunnar.
2) En stor del av föroreningskällorna kan härledas till infrastrukturanläggningar, bebyggelse och andra anläggningar. Det framgår inte
hur sådana verksamheter ska regleras.
3) Det finns skäl att reglera viss markanvändning som får konsekvenser för enskilda och företag. Det redovisas dock inte hur man bör
förhålla sig i arbetet med övrig tillämpning av miljöbalken och PBL
när det gäller verksamheter med miljöpåverkan som kan ha
betydelse för skyddet av vattentäklten.
4) Det finns tydliga intressekonflikter mellan dricksvattenförsörjningen och andra motstående intressen (infrastruktur, exploatering).
Kan man uppnå ett sådant skydd som behövs för att uppnå syftet
med vattenskyddsområdet genom de föreslagna skyddsföreskriftern
och avgränsningarna med tanke på vattentäktens betydelse?
5) Länsstyrelsen har föreslagit att område med Visby vattenskyddsområde bör ingå i ev. riksintresse för dricksvattenförsörjningen för
länet. Det vattenskyddsområde med föreskrifter som inrättas ska
med tydligt spegla denna betydelse.
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6) Kan Visbyområdet få en säkrare dricksvattenförsörjning genom
att ta ianspråk vattentillgångar i mera opåverkade områden om
sådana tillgångar finns?
7) Uttrycken ”utan risk” och ”inte innebär risk” används i flera
paragrafer. Formulreingen är otydlig för den som ska förstå och
tillämpa föreskriften.
8) Det framgår inte vem som är tillståndsgivande myndighet (§2)
9) Även ”åtgärder” bör ingå i § 3.
10) Första meningen i § 5 är otydlig och behöver formuleras om.
Omfattas skadedjursbekämpning av föreskriften?
11) Är avsikten att även upplag på en eller ett par timmar kräver
tillstånd i § 8? Det framgår inte av riskanalysen att den angivna
hanteringen utgör en så stor risk att dessa upplag behöver regleras
så strikt.
12) I § 9 framgår att ”ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten är
förbjuden”. Innebär detta att befintliga ”dåliga” anläggningar inte får
åtgärdas? Bör det stå ”ytterligare infiltrationsanläggning” istället?
13) Är det förenligt med syftet för vattenskyddsområdet att ha
tillståndsplikt på husbehovstäkt med tanke på den betydelse som
markarbeten kan få för förorening av grundvatten?
14) Energianläggningar regleras. Däremot omfattas inte andra
former av markarbeten såsom andra borrningar, påling och liknande
som kan medföra konsekvenser för markskiktet och medföra
föroreningar av grundvatten.
Bemötande Havs- och
vattenmyndigheten:

1) Energianläggningar (energibrunnar) och vattenbrunnar (vattenförsörjningsbrunnar) har pekats ut i föreskrifterna eftersom sådana
brunnar normalt borras ner i berget. De kan därför innebära en
föroreningsrisk dels vid utförandet, genom direktkontakt mellan en
ev. förorening på markytan och vattentäkten i berget, dels kan de
påverka vattentäkten under drift (främst vattenbrunnar).
Det är tänkbart att även andra typer av markarbeten/ borrningar i
vissa fall skulle kunna innebära risk vid utförandet. SBF har efter
förnyat övervägande infört tillståndsplikt (primär skyddszon) samt
anmälningsplikt (sekundär skyddszon) för större schaktningsarbeten
och andra anläggningsarbeten. Se ändringar inledningsvis i
samrådsredogörelsen.
2 o 3) Som framgår av punkt 7 nedan föreslås en förtydligande
ändring av 14 § i skyddsföreskrifterna som avser annan miljöfarlig
verksamhet. Den ändrade lydelsen innebär ett skydd mot miljöfarlig
verksamhet som är underkastad tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med
stöd av 9 kap. miljöbalken.
När det gäller ny bebyggelse och infrastrukturanläggningar som inte
faller under bestämmelsen i 14 § av vattenskyddsföreskrifterna, har
SBF nu infört reglering av schaktnings- och anläggningsarbeten (se
punkt 1 ovan).
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Skydd för vattenskyddsområdet kommer även att beakats inom
ramen för den tillsyn som miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar
enligt miljöbalken.
4) Enligt SBFs uppfattning kommer inrättande av ett reviderat
vattenskyddsområde att innebära att vattenkvaliteten i området
säkerställs, vilket i sin tur innebär att syftet med vattenskyddsområdet upprätthålls.
Inrättandet av ett reviderat vattenskyddsområde ska ses mot bakgrund av att Visby idag helt saknar reservvattentäkt. De berörda
grundvattentäkterna har enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ett
extremt högt skyddsvärde.
Syftet med vattenskyddsområdet är att ge berörd vattenförekomst
ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv. Det är SBFs uppfattning att detta syfte kan
uppnås genom de föreslagna skyddsföreskrifterna inom området.
Som SBF har redovisat i ansökningshandlingarna finns det flera
motstående intressen. Genom att ett relativt omfattande område
inrättas som vattenskyddsområde med de skyddsföreskrifter som
SBF har föreslagit, är SBF av uppfattningen att syftet med vattenskyddsområdet – trots motstående intressen – kan uppnås.
5) Som framgår av svaret under 4) ovan anser SBF att föreslagna
skyddsföreskrifter kommer att innebära att syftet med vattenskyddsområdet uppfylls.
SBF är vidare av uppfattningen att skyddsföreskrifterna är utformade
på ett sådant sätt som väl ligger i linje med det förhållandet att
vattenskyddsområdet kan komma att ingå i ett större område för
riksintresse för dricksvattenförsörjning.
6) Det pågår ett kontinuerligt arbete att förbättra kvaliteten och
kapaciteten för många av de kommunala vattentäkterna på Gotland.
För Visbys del har i dagsläget inga nya undersökningar påbörjats.
Kommunen följer dock det arbete som SGU har inlett med scanning
av vattenresurser från luften.
Idag utgör de aktuella grundvattentäkterna basen för Visbys vattenförsörjning och har därför ett stort skyddsbehov. Det är högst
osäkert om det finns erforderliga vattentillgångar i mer opåverkade
områden. Undersökningar och etablering av nya grundvattentäkter
tar lång tid och innebär stora investeringar. Om grundvattentäkterna
kommer att kompletteras eller ersättas med nya grundvattentäkter
är osäkert och ligger i varje fall långt fram i tiden. Vattenförsörjningen kan också kompletteras med avsaltning men även med en
sådan lösning kommer vattentäkterna vara bas för vattenförsörjningen.
7) SBF anser att Havs- och vattenmyndighetens synpunkt avseende
användning av begreppet risk är befogad. Aktuella bestämmelser
har därför förtydligats.
5 § Kemiska bekämpningsmedel, primär zon: Formulering med risk
har ersatts med en tillståndsplikt för beredning samt ett tydligt krav
vid lagring.
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5 § Kemiska bekämpningsmedel, sekundär zon: Formulering med
risk har ersatts med en tillståndsplikt för spridning samt ett tydligt
krav vid lagring.
6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen: Begreppet risk har tagits bort ur
formulering.
9 § Avloppsvatten: Begreppet risk har tagits bort ur formulering.
14 § Annan miljöfarlig verksamhet: Numer är det endast tillstånds –
och anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet som träffas av
bestämmelsen. Begreppet risk har nyanserats ur formuleringar.
Se nya formuleringar av § inledningsvis i samrådsredogörelsen.
8) Att Gotlands kommun är tillståndsgivande myndighet framgår av
att det är kommunen som antar skyddsföreskrifterna inom vattenskyddsområdet och att skyddsföreskrifterna därmed ingår i kommunens författningssamling.
Tillstånd enligt skyddsföreskrifterna hanteras av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Samma sak gäller för anmälningar enligt skyddsföreskrifterna. Detta följer av 16 § i skyddsföreskrifterna.
9) Hantering har i 2 § av skyddsföreskrifterna definierats som

tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande,
användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering,
saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfarande.
Enligt SBFs uppfattning innefattar uttrycket hantering i 3 § av
skyddsföreskrifterna därmed alla former av åtgärder som kan
komma att aktualiseras. Det saknas därför anledning att ändra
bestämmelsen i 3 § av föreskrifterna till att ange även uttrycket
åtgärder.
10) Kemiska bekämpningsmedel definieras i 2 § i skyddsföreskrifterna. Medel för skadedjursbekämpning omfattas av denna definition.
Förbudet i 5 § skyddsföreskrifterna för yrkesmässig spridning av
kemiska bekämpningsmedel i primär skyddszon avser emellertid
endast spridning och inte annan hantering. Spridning innefattar
överföring av kemiska bekämpningmedel, vanligtvis genom luft.
Förbudet i 5 § i skyddsföreskrifterna kan således innefatta skadedjursbekämpning, t.ex. då ett bekämpningsobjekt besprutas för att
förebygga angrepp av insekter. Dock innefattas inte utplacering av
bekämpningsmedel mot större skadedjur som möss eller råttor av
begreppet spridning.
SBF anser inte att den uppdelning av yrkesmässig spridning respektive icke yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel som
görs i 5 § i skyddsföreskrifterna är otydlig. Av lydelsen framgår att
all yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Vidare framgår att icke yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsemedel är förbjuden endast såvitt avser bekämpningsmedel mot oönskad växtlighet.
11) Bestämmelsen är utformad i enlighet med Naturvårdsverkets
allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16). I de all-
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männa råden anges således att för tillfälliga upplag avseende bark
och timmer i primär skyddszon bör föreskrivas om krav på tillstånd.
Någon definition av vad som avses med tillfälliga upplag, lämnas
inte.
SBF anser dock att det är motiverat att med iakttagande av vissa
villkor införa ett undantag i primär skyddszon för mindre upplag
under kortare tid än tre månader. Se ändringar inledningsvis i
samrådsredogörelsen.
12) Föreskriften innebär att befintliga anläggningar får användas och
förbättras.
SBF delar Havs- och vattenmyndighetens uppfattning att § 9
behöver förtydligas. Se ändringar inledningsvis i samrådsredogörelsen.
13) Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inom ramen för en
tillståndsprövning möjlighet att tillse att tillstånd endast lämnas för
husbehovstäkter enligt villkor om försiktighetsmått som innebär att
föroreningsrisken minimeras. SBF bedömer att den påverkan från
ev. husbehovstäkter på vattenkvaliteten i vattenförekomsten som
kan ske efter tillståndsprövning, bör vara försumbar. Att efter
tillstånd tillåta husbehovstäkter är enligt SBF:s uppfattning således
förenligt med syftet för vattenskyddsområdet.
Det ska vidare anmärkas att bestämmelsen är i överenstämmelse
med vad vad som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd om
vattenskyddsområden (NFS 2003:16).
14) Energiborrningar är avsevärt djupare än de flesta andra borrningar. I bergvärmeanläggningar förs dessutom slangar som innehåller någon typ av köldbärarvätska vilket vid läckage kan utgöra
risk för vattentäkter. Vid djupa borrningar finns också risk att
saltvatten tränger upp till vattenförande spricksystem högre upp
som i sin tur står i kontakt med vattentäkt.
Det är tänkbart att även andra typer av markarbeten/ borrningar i
vissa fall skulle kunna innebära risk vid utförandet. SBF har efter
förnyat övervägande infört tillståndsplikt (primär skyddszon) samt
anmälningsplikt (sekundär skyddszon) för större schaktningsarbeten
och andra anläggningsarbeten. Se ändringar inledningsvis i
samrådsredogörelsen.

Sveriges geologiska
undersökning (SGU)
2013-06-24

1) I föreslag till vattenskyddsområde finns enbart primär och sekundär skyddszon medtagen. Förslag till tertiär skyddszon saknas och
motiv till detta saknas. Det bör kompletteras med uppgift om varför
tertiär skyddszon inte medtagits.
2) Det framgår inte om Region Gotland har tillstånd från mark- och
miljödomstolen till uttagen. SGU anser att kommunal vattenförsörjning ska ha miljödom för de uttag som sker. En legalisering av uttagen medför att skyddet stärks genom att möjligheterna till grundvattenuttag för andra användningsområden än vattenförsörjning
begränsas.
3)Föreslagen primär skyddszon är avsevärt större än vad som är
normalt. SGU anser att föreslagen primära skyddszonen är befogad
eftersom transporttider för grundvatten i kalkstensberggrund kan
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vara extremt snabba.
4) SGU konstaterar att stora delar av de industriområden som finns i
anslutning till Visby tätort kommer att hamna inom föreslaget vattenskyddsområde. Det är viktigt att man i framtida samhällsplanering av Visby tätort ser till att skapa utrymme för industriområden på
platser där risken för förorening av grundvatten är lägre.
5) Begreppet ” under förutsättning att verksamheten inte innebär
risk för förorening av yt- eller grundvatten” är diffust. Det bör
förtydligas t ex i början av kapitlet.
6) SGU anser att förbud mot anläggning för utvinning eller lagring
av värme eller kyla från berg eller grundvatten är väl motiverad i
primär skyddszon. Man bör dock överväga att öppna upp möjligheten för tillstånd till anläggningar i den sekundära skyddszonen.
Här bör ytterligare krav utöver normal borrning ställas. Exempel på
ytterligare krav är återfyllnad av borrhål efter utförd borrning.
Bemötande Sveriges
geologiska undersökning:

1) SBF bedömer att gränsen för den sekundära skyddszonen utgör
hela tillrinningsområdet. Det finns således inget skäl till att utöka
skyddsområdet med en tertiär skyddszon. Grundvattnets transporttider i kalkberggrundens spricksystem kan vara mycket snabba
därför blir utsträckningen av både den primära och sekundära
skyddszonen stor.
2) Tillstånd finns för verksamheten som bedrivs i samtliga brunnsområden i Visbyområdet.
3) SBF delar SGU:s uppfattning.
4) SBF delar SGU:s uppfattning.
5) Se vad som har anförts i punkt 7 under Havs- och Vattenmyndigheten ovan.
6) Anledningen till att SBF i 13 § i skyddsföreskrifterna föreslår ett
förbud i sekundär zon mot nya anläggningar för utvinning eller
lagring av värme eller kyla från berg eller grundvatten, är – som SBF
har redogjort för i ansökan – att spricksystemen i kalkberggrunden
har god förmåga att transportera föroreningar långa sträckor.
Bestämmelsen utgör en av två föreskrifter som innebär en större
restriktion än vad som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd om
vattenskyddsområden (NFS 2003:16).
Mot bakgrund av de särskilda geologiska förhållanden som gäller vid
området anser SBF att förbudet är väl motiverat.

Skogsstyrelsen
2013-07-02

1) Skogsstyrelsen anser att effekter av och därmed risker med olika
skogsbruksåtgärder inte belysts och beaktats i den utsträckning som
är önskvärt.
2) 4 § Petroleumprodukter: Ev tillståndsgivning för mer än 250 l
bränsle bör utformas med hänsyn till skogsnäringen. Skogsnäringen
bedriver verksamhet som innebär många förflyttningar och korta
uppställningstider. Moblia cisterner i fält är vanliga. Arbete utan
mobila cisterner innebär dagliga transporter för tankning och som
innebär risk för spill. För mobila cisterner finns risk för spill vid
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dieselstölder. Detta kan förebyggas genom val av uppställningsplats.
Gällande skogsmaskiner bedöms risk för hydrauloljeläckage vara
relativt stort. Läckage under drift kan upptäckas och åtgärdas av
förare. Följder av ev läckage under icke arbetstid bör förebyggas
genom val av uppställningsplats mm.
3a) 5 § Kemiska bekämpningsmedel: Enligt Region Gotlands tolkning
av föreslagna föreskrifter anses inte plantor, som redan behandlats
med insekticider på plantskola, ingå i definitionen spridning av
kemiska bekämpningsmedel. Skogsstyrelsen anser dock att fältlagring av behandlade plantor bör undvikas i närheten av vattenmiljöer
och det bör framgå av vattenskyddsområdet föreskrifter. Tillsammans med treårig hyggesvila bör även mekaniska plantskydd vara
tillräckligt.
3b) Enligt Region Gotlands tolkning av föreslagna föreskrifter anses
efterbehandling av plantorna i fält som spridning av kemiska bekämpningsmedel och är inte tillåtet enligt förslaget. Skogsstyrelsens
bedömning är att efterbehandling har varit ytterst sällan förekommande och bör, om man praktiserar en treårig hyggesvila, inte bli
mer nödvändigt framöver. Som alternativ till insekticider finns så
kallade mekaniska plantskydd.
3c) Enligt Region Gotlands tolkning av föreslagna föreskrifter är även
spridning av viltrepellenter ej tillåtet. Skogsstyrelsen anser dock att
de viltrepellenter som är baserade på t ex fårfett, kiselsand eller
blodmjöl bör kunna tillåtas för spridning då dessa ej är klassade som
bekämpningsmedel.
4) 7 § Gödselmedel m m: Inget behov finns av skogsgödsling under
rådande klimatbetingelser. I dagsläget förekommer ingen askåterföring på Gotland. Skogsstyrelsen rekommenderar generellt askåterföring som ett sätt att kompensera för GROT-uttag.
5a) 8 § Bark, timmer m m: Skogsstyrelsen anser att tillstånd för
tillfälliga virkesupplag och GROT-upplag bör omprövas. Lagring av
virke och GROT under kortare tid i samband med avverkning bör
undantas.
5b) Gällande kravet för tillstånd för upplag av stubbar så rekommenderar Skogsstyrelsen inte stubbskörd i bestånd i anslutning till
vattentäkter.
5c) I samband med avverkning och gallring där det utfaller gagnvirke uppstår tillfälliga upplag vid bilväg inför vidare transport.
Lagringstiden är reglerad i Skogsvårdslagen § 29. Det är inte
brukligt att virkestravar besprutas med insekticider. I förslag till
föreskrifter hanteras dessutom användningen under § 5 Kemiska
bekämpningsmedel.
6) Skogsbruket medför stor påverkan i samband med föryngringsavverkning. Under hyggesfasen sker det högsta läckaget av näring
och tungmetaller från skogsmarken. Genom att lämna kantzoner
mot vattenmiljöer och inte skada marken i utströmningsområden
kan man betydligt minska skogsbrukets påverkan på vattenkvalitén.
Detta omnämns inte i rapporten. Skogsstyrelsen anser dock att det
måste beaktas då skogsbruket har stor kontaktyta med vatten.
Vidare bör dikesrensning, korsande av vatten samt olika form av
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markstörning till följd av t ex körning eller markberedning regleras
inom området. Markberedning bör utföras med minsta möjliga
markstörning.
7) Skogsstyreslen vill uppmärksamma på plantskoleverksamhet som
förekommit intlll Skogsholms vattentäkt, på A7-området samt på
P18-området. Insekticider kan ha använts.
1) Som framgår av rapporten så är riskanalysens syfte att klassiBemötande Skogsstyrelsen: ficera föroreningsrisker för potentiella föroreningskällor med tillhörande geografiska lägen/utsträckningar. Genom kopplingen till
sårbarhet är det senare avgörande för att kunna genomföra någon
riskklassificering av en viss potentiell föroreningskälla. All tänkbar
verksamhet, på alla tänkbara platser, kan således inte beaktas i
riskanalysen.
Emellertid innefattar föreslagna skyddsföreskrifter ett flertal bestämmelser vars tillämpbarhet aktualiseras vid utförande av skogsbruksåtgärder. Exempelvis återfinns i 8 § i skyddsföreskrifterna bestämmelser avseende upplag av bark, stubbar, timmer eller flis samt
upplag för grenar, ris och toppar (GROT) som tas ut vid avverkningar. Vidare återfinns i 4 § och 5 § i skyddsföreskrifterna
bestämmelser om hantering av petroleumprodukter respektive
kemiska bekämpningsmedel.
2) Viktigt att påpeka när det gäller tillståndsplikten för hantering av
petroleumprodukter i primär skyddszon är att tillstånd ska lämnas
om förutsättningarna för beviljande av tillstånd är uppfyllda.
Beträffande hydraulolja och risken för läckage är detta inte särskilt
reglerat i skyddsföreskrifterna. Emellertid framgår av 6 § i skyddsföreskrifterna att hantering i såväl primär som sekundär zon av
hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för grundvattnet
endast får hanteras i sådan omfattning och på sådant sätt att
grundvattnet inte förorenas.
3a) Enligt tillägg till 5 § av skyddsföreskrifterna är plantering av
plantor som är behandlade med kemiska bekämpningsmedel tillåtet i
vattenskyddsområdet. Dock är det förbjudet att vattenslå plantorna.
3b) SBF anser att det är positivt att efterbehandling av plantor i fält
vanligtvis inte behövs. Detta bör innebära att inskränkningen på
skogsnäringen till följd av 5 § av skyddsföreskrifterna är begränsad.
Som framgår av 5 § av skyddsföreskrifterna är yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel förbjuden i primär skyddszon
och i sekundär zon krävs tillstånd (jfr ändring efter samråd).
3c) 5 § av skyddsföreskrifterna omfattar enbart spridning av kemiska
bekämpningsmedel. Viltrepellenter som inte är klassade som
kemiska bekämpningsmedel omfattas inte av föreskriften.
4) SBF kan konstatera att skogsstyrelsens inställning till skogsgödsling, och särskilt kvävegödsling, är förenlig med förslaget om tillstånds- och anmälningsplikt avseende spridning av växtnäringsämnen i 7 § i skyddsföreskrifterna.
Oakttat skogsstyrelsens rekommendationer, anser SBF att det finns
anledning att i skyddsföreskrifterna införa krav på tillståndsplikt för
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spridning av växtnäringsämnen, i enlighet med vad som anges i 7 §
i skyddsföreskrifterna.
5 a-c) Bestämmelsen om tillståndsplikt för tillfälliga upplag av bark,
stubbar, timmer eller flis samt upplag för grenar, ris och toppar som
tas ut vid vid avverkningar (GROT) i 8 § i skyddsföreskrifterna är
utformad i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16).
Beträffande frågan om undantag från tillståndsplikt vid kortare
perioder av tillfälligt upplag, se vad som har anförts i punkt 11 under
Havs- och vattenmyndigheten ovan.
SBF ser positivt på att skogsstyrelsen inte rekommenderar stubbskörd i bestånd i anslutning till vattentäkter. Med tanke på den
föroreningsrisk som är förenad med detta är SBF av uppfattningen
att bestämmelsen i 8 § i skyddsföreskrifterna likväl bör omfatta
upplag av stubbar.
SBF kan konstatera att de bestämmelser gällande lagringstid som
skogsstyrelsen har utfärdat med stöd av 29 § skogsvårdsförordningen (1993:1096) syftar till att förebygga insektshärjningar. De
lagringstider som gäller för detta har i flera fall gjorts beroende av
årstid och risken för insektshärjningar.
SBF anser att de lagringstider som gäller enligt föreskrifter utfärdade
med stöd av skogsvårdsförordningen (1993:1096) inte är tillräckliga
för att förebygga risk för förorening av den aktuella vattenförekomsten. Detta gäller oaktat det förhållandet att virkestravar enligt vad
skogsstyrelsen har anfört vanligtvis inte besprutas med insekticider.
6) Beträffande skogsstyrelsens anmärkning om dikesrensning,
korsande av vattendrag och markstörning, vill SBF framhålla
följande.
Det är inte möjligt att genom vattenskyddsföreskrifter ålägga en
fastighetsägare eller annan rättighetshavare till marken krav på
aktiva åtgärder. En vattenskyddsföreskrift får således endast
innebära en inskränkning i rätten att använda marken inom
vattenskyddsområdet. Detta framgår av 7 kap. 22 § miljöbalken.
Det är således inte möjligt att ålägga fastighetsägare eller annan
rättighetshavare till marken krav på exempelvis dikesrensning.
SBF delar dock Skogsstyrelsens uppfattning att stor påverkan sker i
samband med föryngringsavverkning. Efter det att Skogsstyrelsen
har lämnat ovanstående synpunkter har SBF fört diskussioner med
Skogsstyrelsen om en möjlig anmälningsplikt enligt vattenskyddsföreskrifterna där försiktighetsåtgärder skulle kunna föreslås i samband med varje föryngringsavverkning. Det framkom dock att detta
kan regleras av Skogsstyrelsen i samband med att en anmälan om
föryngringsavverkning görs enligt skogsvårdslagen. En sådan
anmälan gäller för avverkningsområden som är större än 0,5 ha.
Skogsstyrelsen har idag som rutin att skicka samtliga föryngringsavverkningar som sker inom vattenskyddsområde på remiss till SBF.
Detta innebär dels att SBF får kunskap om alla avverkningar inom
vattenskyddsområde över 0,5 ha och dels att SBF har möjlighet att
yttra sig över en anmälan inom vattenskyddsområde som inkommit
till Skogsstyrelsen. Med stöd av detta förfarande anser SBF att ingen
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ändring är motiverad av föreskrifterna.
7) Som framgår av rapporten så har riskanalysen utgått från underlag som erhållits från eller via kommunen (Region Gotland), och att
eventuella brister som finns i detta underlagsmaterial därför kvarstår
i riskanalysen. Vad gäller tidigare plantskolor så utgår riskanalysen
från länsstyrelsens förteckning över förorenade områden. Länsstyrelsen håller för närvarande på att kartlägga och riskklassa plantskolor varför ytterligare information kommer att tillkomma om
sådana verksamheter.
I Skogsholms vattentäkt har vid vissa provtagningstillfällen bekämpningsmedel detekterats. För att eliminera detta lät Region Gotland
bygga om vattenverket och installera en behandlingsutrustning.
Statens jordbruksverk
2013-09-17
Bemötande Statens jordbruksverk:
Trafikverket
2013-06-28

Jordbruksverket meddelar 2013-09-17 att verket avstår från att ge
synpunkter i det enskilda ärendet.
SBF konstaterar att Jordbruksverket har avstått från att lämna synpunkter avseende ansökan.
Trafikverket svarar i egenskap av väghållare för allmänna vägar
samt i egenskap av ansvarig för bevakning av riksintresse för kommunikation (Visby flygplats).
1) Trafikverket har nyligen gjort en förstudie gällande behov av
åtgärder för Skogsholms vattentäkt. Trafikverket har dock inte tagit
ställning till om och hur verket ska gå vidare efter förstudien.
2) Det framgår inte av ansökan vilken hänsyn som har tagits till
riksintresset Visby Flygplats. Trafikverket preciserar för närvarande
riksintresset genom att definiera riksintresseområdet på marken och
influensområden för flygbuller och hinder.
3) Med tanke på att det finns en grundvattendelare som löper närmast parallellt med kustlinjen strax öster om flygplatsen borde
gränsen för den sekundära skyddszonen riskfritt kunna sammanfalla
med riksintresseavgränsningen, d v s 500 m i sidled från rullbanan.
Trafikverket anser att det föreslagna riksintresseområdet för Visby
Flygplats inte bör omfattas av den sekundära skyddszonen runt
Visbys vattentäkt. Trafikverket behöver studera eventuell påverkan
på riksintresset Visby Flygplats närmare för att ge tydligare besked.
4) Trafikverket har ingen invändning mot föreskriter som omfattar
upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt då alla allmänna vägar är
belagda och saltning inte förekommer på Gotland.
5) Trafikverket erinrar om att väghållaren är skyldig att bekämpa
förekomsten av växten jätteloka vilket sker genom punktbehandling
med bekämpningsmedel. Trafikverket förutsätter att denna specifika
verksamhet kan fortsätta inom vattenskyddsområdet.

.

6) Täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter föreslås bli
förbjudet inom vattenskyddsområdet. De täkter som krävs för
Trafikverkets behov och som eventuellt ingår i vattenskyddsområdet
är tillåtlighetsprövade av länsstyrelsen och bör i förekommande fall
inte omfattas av vattenskyddsområdet.
7)När det gäller informationsskyltar om vattenskyddet krävs beslut
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enligt vägmärkesförordningen alternativt tillstånd enligt väglagen.
8) Om särskilda skyddsåtgärder krävs runt allmänna vägar p g a
ändrad hänsyn till vattentäkter anser Trafikverket att den som
ansvarar för vattenverksamheten även ska ansvara för kostnader för
eventuella skyddsåtgärder.
Bemötande Trafikverket:

Inledningsvis konstaterar SBF att Trafikverket har ansett att det
föreligger ett behov av skydd för aktuella vattentäkter och ställer sig
positivt till inrättande av ett reviderat vattenskyddsområde.
1) SBF har inga synpunkter.
2) Dagens vattenskyddsområde för Visbyområdet omfattar en stor
del av det riksintresse som Trafikverket har preciserat i remiss
TRV2013/46879. Föreslaget vattenskyddsområde omfattar däremot
enbart en mindre del i östra och södra delen av preciserat riksintresse. I dessa områden föreslås sekundärt skyddsområde. Huvudrullbana (där t ex avisning sker) ligger helt utanför föreslaget vattenskyddsområde. Tvärbanan ligger i den bortersta östra delen till viss
del inom sekundär skyddszon.
Vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna bedöms inte särskilt
påverka flygverksamheten.
3) Trafikverket föreslår att gränsen för skyddsområdet i sin helhet
förläggs utanför och öster om avgränsningen för riksintresset. SGU
anför följande:
Skälet till det föreslagna läget är att det inom tillrinningsområdet till
Skogsholms vattentäkter finns ett antal s.k. slukhål med tillhörande
karstsystem vilka på ett irrationellt och svårförutsägbart sätt snabbt
kan leda infiltrerat och eventueIllt förorenat vatten i berggrunden
mot vattentäkten. Inom den del av skyddsområdet öster om rullbanan, som ligger innanför riksintresset, är dels jordtäcket delvis
tunt, dels finns en s.k. isälvsavlagring bestående av sand och grus,
se kartutsnitt nedan. Inte heller moräntäcket är särskilt tjockt och
kan inte anses utgöra tillräckligt skydd. Det kan antas att sårbarheten för på markytan tillförda föroreningar är hög till mycket hög
inom detta område. Den av Trafikverket åberopade vattendelaren är
inte annat än en på topografiska grunder avgränsad företeelse och
utgör i detaljskalan inte en absolut hydrogeologisk gräns som kan
anses borga för att grundvatten från området väster om vattendelarläget inte tillförs Skogshomls vattentäkter särskilt som karstfenomen
förekommer inom området.
Att även den sydligaste delen av riksintresset faller inom skyddsområdet, är en följd av den praktiska avgränsningen av skyddsområdet,
nämligen att gränsen i görligaste mån följer befintliga, lätt urskiljbara företeelser.

SBF anser inte att någon ändring av skyddsområdesgräns är
motiverad.
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Forts. bemötande
Trafikverket:

Figur. Jordarternas fördelning inom Hästnäsområdet. Morän (blå),
isälvsavlagring (grön), tunt jordtäcke (vit), svallsand (orange) samt
berg i dagen (röd).
4)SBF konstaterar att Trafikverket inte har några synpunkter såvitt
avser bestämmelsen om asfalt, oljegrus och vägsalt i 11 § i
skyddsföreskrifterna.
5) SBF har förståelse för att viss punktbehandling kan bli nödvändig
inom primär skyddszon (jätteloka). Ett tillägg föreslås därför i § 5.
Se ändringar inledningsvis i samrådsredogörelsen.
6) Tillståndsgivna täkter av berg, naturgrus, sand eller andra
jordarter inom vattenskyddsområdet omfattas av förbudet i 12 § av
skyddsföreskrifterna.
Av övergångsbestämmelserna i 15 § av skyddsföreskrifterna framgår
att täktverksamheterna, utan hinder av förbudet i 12 § av skyddsföreskrifterna, får bedrivas i oförändrad omfattning intill ett år dagen
efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamheten inte bedrivas.
Angående frågan om eventuell ersättning för intrång i pågående
markanvändning, se punkt 8 nedan.
Enligt uppgift från länsstyrelsen finns det dock inga täkter med
tillstånd inom föreslaget vattenskyddsområde.
7) SBF har ingen annan uppfattning.
8) Som har redogjorts för i punkt 6 under skogsstyrelsen ovan är det
inte möjligt att genom vattenskyddsföreskrifter ålägga en fastighetsägare eller annan rättighetshavare till marken krav på aktiva åtgärder. En vattenskyddsföreskrift får således endast innebära en inskränkning i rätten att använda marken inom vattenskyddsområdet.
Av det nu anförda följer att skyddsföreskrifterna inte får innebära
krav för fastighetsägare eller annan rättighetshavare till marken att
vidta särskilda skyddsåtgärder. Dock kan skyddsföreskrifterna innebära begränsningar i möjligheterna att förfoga över marken, vilket
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kan medföra rätt till ersättning om pågående markanvändning avsevärt försvåras.
Bestämmelser om ersättning för intrång enligt ovan återfinns i 31
kap. miljöbalken. Information om ersättning återfinns i de allmänna
upplysningarna till föreslagna skyddsföreskrifter.
Myndighet för samhällsskydd och beredskap
2013-06-04
Bemötande:
Naturvårdsverket
2013-06-03
Bemötande:
MHN
2013-07-04

MSB har inget att erinra mot ansökan.
SBF konstaterar att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
inte har något att erinra mot ansökan.
Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter i ärendet.
SBF konstaterar att Naturvårdsverket har avstått från att lämna synpunkter avseende ansökan.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på
”Förslag till ansökan om reviderat vattenskyddsområde med föreskrifter för Visbys grundvattentäkter”:
1) En kommentar/bedömning till hur riskanalysen påverkat utformningen av föreslagen ansökan. Då riskanalysen kom in sent i processen när arbetet med skyddsområde och föreskrifter redan påbörjats,
saknas en tydlig slutsats och utvärdering av hur resultatet av riskanalysen påverkat utformningen av föreskrifterna.
2) En motivering till varför vissa restriktioner förslaget blivit lindrigare jämfört mot vad som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd
för vattenskyddsområde (NFS 2003:16) och Handbok om vattenskyddsområde (2010:5).
3) Ett tillägg till 8 §, både primär och sekundär skyddszon.
Förslag till tillägg:
Kemiskt behandlade plantor får inte vattenslås.
4) Ett förtydligande av 9 § angående vad som gäller vid förbättringsåtgärder. Som föreskriften är skriven idag ger den för litet utrymme
för tolkning om vad en ny infiltrationsanläggning innebär. Om det
finns en bättre plats för infiltration än dagens placering, får den
läggas där utan att det räknas som en ny infiltrationsanläggning?
Om det saknas efterföljande rening, får då en ny infiltrationsanläggning utföras för att förbättra befintligt utsläpp?
5) En omformulering av 14 §. Anmälningsplikten föreslås utökas för
att omfatta även de miljöfarliga verksamheter som ligger under
anmälningsplikt (i bilagan till Förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd). Detta för att tidigt få kännedom om
och kunna reglera mindre verksamheter som kan innebära en risk.
Förslag till ny formulering:
Ny miljöfarlig verksamhet som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten
kräver anmälan.
6) Ett mer konsekvent användande av formuleringen förbjudet
respektive får inte förekomma i förslag till föreskrifter. Ett blandande
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av dessa kan ge utrymme för tolkning.
7) En hänvisning till kravet på beredskapsplan under rubriken
Allmänna upplysningar.
8) En hänvisning till vilken del/nämnd av regionen som kan ge
dispens från föreslagna föreskrifter under rubriken Allmänna upplysningar.
9) Vid fortsatt arbete med beredskapsplan bör rutiner och policys
utarbetas rörande hantering av olyckor som kan inträffa med utsläpp
av farligt gods eller petroleumprodukter. Även hur bränder inom
vattenskyddsområdet ska hanteras i förhållande till mängden släckvatten som används, för att skydda grundvattentäkterna bör utredas. Tydlig, relevant skyltning bör finnas för att visa på vattenskyddsområdets utsträckning, framförallt längs med länsvägarna.
Bemötande MHN:

1) I den första riskanalysen och konsekvensbedömningen föreslogs
förändringar av de tidigare föreslagna föreskrifterna. Föreskrifterna
förändrades framförallt med hänsyn till konsekvensbedömningen där
bl a miljöbalkens 7 kap 25 § beaktats dvs att en inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten inte får gå längre än som
krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. Jämförelser gjordes även med Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde (NFS 2003:16) och Handbok om vattenskyddsområde
(Handbok 2010:5). Några av de förändringar som gjordes efter
utförd riskanalys och konsekvensbedömning är t ex att förbudet för
hantering av gödsel inom primär zon för t ex trav- och ridskoleverksamhet och jordbruk togs bort. Olika hantering av växtnäringsämnen
och ensilage kräver nu tillstånd resp. anmälan. Däremot behölls
förbudet mot s k bergvärme i primär zon som trots att det innebär
en stor restriktion för fastighetsägare. Riskreduktionen bedömdes
dock som stor p g a risken för läckage av köldvätska och att
borrhålen blir mycket djupa som i sin tur innebär ökad risk för
saltvattenuppträngning till lager som kan ha kontakt med Visbys
grundvattentäkter.
2) Se vad som har anförts i punkt 2 under länsstyrelsen ovan.
3) SBF anser att tillägget är motiverat men att detta hör hemma i 5
§ av skyddsföreskrifterna. Se ändringar inledningsvis i samrådsredogörelsen.
4) SBF delar MHN:s uppfattning att § 9 behöver förtydligas. Se
ändringar inledningsvis i samrådsredogörelsen.
5) SBF har föreslagit en justerad lydelse av 14 § i skyddsföreskrifterna. Justeringen har föranletts av behovet att tydligt avgränsa de
miljöfarliga verksamheter som omfattas av denna bestämmelse. Se
ändringar inledningsvis i samrådsredogörelsen.
För ny miljöfarlig verksamhet – för vilken råder anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med
stöd av 9 kap. miljöbalken – anser SBF att det ska föreligga tillståndsplikt i sekundär skyddszon för att få etablera verksamheten.
Att införa anmälningsskyldighet enligt 14 § av skyddsföreskrifterna, i
sekundär skyddszon, även för verksamheter som inte omfattas av
anmälningsskyldighet enligt miljö- och hälsoskyddsförordningen, s.k.
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u-verksamheter, ska vägas mot nyttan av detta. Enligt SBF:s
bedömning torde de övriga skyddsföreskrifterna i allt väsentligt
innefatta de olägenheter som kan följa av u-verksamheter. Med
beaktande av den inskränkning som detta skulle innebära, finner
SBF därför inte att det är motiverat med hänsyn till syftet med
vattenskyddsområdet.
6) SBF instämmer i miljö- och hälsoskyddsnämndens synpunkt att
det är tydligare om det föreligger konsekvens i förbudsbestämmelserna. Ändring har har med anledning av detta införts i 10 och
13-14 §§ i skyddsföreskrifterna.
7) Krav på beredskapsplan finns under Allmänna upplysningar. I
handbok om vattenskyddsområden anges enbart att beredskapsplan
bör upprättas.
8) Så länge inte delegation finns på att ge dispens från meddelade
förelägganden är endast Regionfullmäktige behörig att lämna
dispens.
Detta framgår redan av de allmänna upplysningarna, varför SBF inte
anser att det är nödvändigt med ett förtydligande avseende detta.
9) SBF delar MHN:s synpunkter.

BN
2013-09-17

1) BN tolkar, liksom anges i ansökan, att skillnaden mot nu gällande
bestämmelser inte innebär så omfattande skillnader i restriktioner
men det finns en otydlighet hur restriktionerna ska tolkas. Konskevensbedömningen ger inte i alla delar den vägledning som är nödvändig avseende nuvarande/framtida markanvändning inom angivna
zoner.
En väsentligt exempel är innebörden av skyddsföreskrifternas påverkan på gällande detaljplaner för Österby industriområde, d v s i
princip det enda område som regionen kan erbjuda för nyetablering
av industriverksamheter inom Visby. Å ena sidan kan det tolkas som
att det med utgångspunkt från att särskilda åtgärder vidtas skulle
kunna möjliggöra nyetableringar men å andra sidan anges att viss
miljöfarlig verksamhet inte får etableras. I den fördjupade översiktsplanen för Visby (KF 2009-12-14 § 172) framgår att inga verksamheter får etableras som kan äventyra vattenskyddet/vattenförsörjningen. Inom sekundärt vattenskyddsområde kan verksamheter tillåtas som inte utgör risk eller i de fall skyddet säkras genom lämpliga
åtgärder. En restriktiv hållning ska tillämpas vid önskemål om ändrad markanvändning inom industriområde utanför vattenskyddsområdet. Denna skrivning har inte tydliggjorts i det underlag som
ligger till grund för föreskrifterna, vilket bör göras.
2) Tillämpningen behöver göras mer konkret för den regionala planeringen och det fodrar utökad samverkan och förändrade och
förbättrade rutiner. Regionen måste ha goda kunskaper om tillämpningen av föreslagna föreskrifter så att en bra och hållbar planering
kan genomföras. Specifikt gäller det bygglovgranskningen för att
den ska kunna bevaka vattenskyddsfrågorna under bygglovprocessen.
3) Den otydlighet som har uppfattats i underlaget innebär att Regionen måste ta ställning till om det är lämpligt att ha eller upprätta
detaljplaner för industriändamål inom primär skyddszon. Frågan är
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om även befinfliga detaljplaner bör ändras eller t o m upphävas? BN
anser att konskvensbeskrivningarna bör vara mer konkreta vad
gäller detaljplaner för industriändamål. Befintlig verksamhet får bedrivas men hur ska regionen förhålla sig till obebyggd mark inom
samma detaljplan?
4) Det anges att befintliga planer inte utgör hinder för fastställandet
av föreslagna skyddsföreskrifter. En konsekvens av detta är att konsekvensbeskrivningen bör kompletteras och tydliggöras vad gäller
markanvändningen inom framför allt detaljplaner för industriändamål. BN tolkar även att regionen omgående måste ta fram områden
för detaljplanering för industriändamål utanför såväl primär- som
sekundärområdet för att kuna möta efterfrågan.
5) Enligt Miljöbalken är dagvatten från stora området, typ större
parkeringsplatser, spillvatten. Enligt föreskrifterna innebär det att
inga större parkeringsytor eller motsvarande kan anläggas utan att
dagvatten tas omhand som spillvatten. Något som Visby reningsverk
troligen inte är dimensionerat som. Krav på oljeavskiljare och uppsamlingsmagasin är vanliga lösningar. Av konsekvensbeskrivningen
framgår inte om det kan finnas andra godkända lösningar. Om det
inte finns det måste en översyn av reningsverkets dimensionering
göras omgående. Möjliga lösningar bör redovisas redan nu så att
åtgärder kan vidtas initialt i den fysiska planeringen. Riktlinjerna om
lokalt omhändertagande som tillämpas måste även omprövas.
6) Innebörden av ansökan är att bebyggelse endast kan ske där
regionen kan erbjuda anslutning till regionalt VA-nät. Detta får
konsekvens framför allt för icke kommunal byggnation som endast
kan göras där anslutningsmöjligheter finns. BN anser att ekonomisk
beredskap är nödvändig alternativt att VA-planen omprövas.
7) I övrigt har BN att förhålla sig till de föreslagna föreskrifterna.
Konsekvenserna blir förändrad planering och arbetssätt som kommer
att innebära behov av ökade resurser. Några exempel:
- Parkskötsel får inte längre använda bekämpningsmedel vilket
innebär utökade skötselintervall/insatser för tex ogräs- och skadedjursbekämpning.
- Nya och flera snöupplag måste tillskapas vilket troligtvis leder till
längre transporter
- anläggning av alla nya gator/vägar kommer att erfodra avvattning i
dagvattennät vilket inte alltid skett om gatan/vägen anlagts inom
områden som inte ingår i ett bebyggelseområde.
8) De nya föreskrifterna medför att det bör göras en översyn för att
fastställa hur de framtida transporterna av miljöfarligt avfall bör ske i
Visby. Översynen behöver belysa om transporterna behöver styras
och om de medför ev. särskilda krav och åtgärder.
9) De verksamhetsutövare som förhyr mark/tomträtter eller lokaler
förutsätts få samma information och möjlighet att yttra sig och att
ansvaret tydliggörs för respektive verksamhetsutövare i förhållande
till regionen såsom fastighetsägare.
Bemötande BN:

1 och 2) I skyddsföreskrifterna regleras inte vilken framtida markanvändning som får ske inom vattenskyddsområdet. Det föreligger
således inte hinder för etablering av sådana verksamheter som är
förenliga med skyddsföreskrifterna.
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Att i skyddsföreskrifterna specificera exakt vilka verksamheter som
är förenliga med skyddsföreskrifterna, låter sig emellertid inte göras.
Det ska dock framhållas att när det gäller frågan om miljöfarliga
verksamheter har SBF, efter påpekande av Havs- och vattenmyndigheten, föreslagit en förtydligande ändring av 14 § i skyddsföreskrifterna. Den ändrade lydelsen innebär ett skydd mot miljöfarlig verksamhet som är underkastad tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet
enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9
kap. miljöbalken.
Inom vattenskyddsområdet påverkar skyddsföreskrifterna genomförandet av regionens planer för markanvändningen och prövningen
av bygglov m.m. Ny bebyggelse och nya verksamheter ska utformas
så att dessa är i förenlighet med de krav som skyddsföreskrifterna
uppställer.
I den aktuella ansökan om reviderat vattenskyddsområde har de
övergripande konsekvenserna av de reviderade skyddsföreskrifterna
belysts. Dock har SBF inom ramen för denna ansökan inte behörighet att avgöra tolkningen av befintliga detalj- eller områdesplaner.
Denna fråga får regionen – och byggnadsnämnden – hantera inom
ramen för plan- och bygglovsprocessen. Detta gäller t.ex. för frågan
huruvida viss verksamhet enligt detaljplan är förenlig med skyddsföreskrifterna.
Det nu anförda hindrar dock inte att SBF lämnar sin uppfattning om
konsekvenserna för genomförande av en viss detaljplan, se t.ex.
svaret i punkt 3 nedan. Slutligt ställningstagande avseende detta
måste dock falla på behörig beslutsfattare inom regionen.
I ett enskilt ärende kan yttrande inhämtas från miljö- och hälsoskyddsnämnden, i egenskap av tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet. Det ska framhållas att även i övrigt kommer miljö- och
hälsoskyddsnämnden att vara byggnadsnämnden behjälplig vid
tolkningen och tillämpningen av föreslagna skyddsföreskrifter.
3) Det kan finnas behov av att ändra befintliga detaljplaner för
industriändamål inom föreslaget skyddsområde. När det gäller
detaljplan öster om slakteriet (beslut 1991-04-15, Visby Österby 1:4
m fl fastigheter) anger denna J=industri för många delområden.
Föreslagna föreskrifter innebär en begränsning för planens
genomförande eftersom t ex ny tillstånds- eller anmälningspliktig
miljöfarlig verksamhet som kan medföra förorening av yt- eller
grundvatten är förbjuden (lydelse §14 efter synpunkter vid samråd).
Denna plan behöver således ändras så att enbart verksamheter som
kan uppfylla föreslagna skyddsföreskrifter får etableras.
I övrigt anser SBF att det är olämpligt att upprätta nya detaljplaner
för industriändamål inom primär skyddszon. Inom sekundär skyddszon kan detaljplaner för viss industri vara möjlig om vattenskyddsföreskrifterna kan uppfyllas.
4) Se svar fråga 3. SBF delar BN:s synpunkt att det behövs nya
detaljplaner för industriändamål utanför vattenskyddsområdet.
5) Bestämmelsen i 9 § av skyddsföreskrifterna avser endast att
reglera att ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten är förbjuden i
primär zon samt att ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten från
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WC är förbjuden i sekundär zon.
När det i övrigt gäller förhållandet mellan 9 § av skyddsföreskrifterna, å ena sidan, och bestämmelserna om hantering av avloppsvatten
i 9 kap. miljöbalken samt miljö- och hälsoskyddsförordningen, å den
andra, hänvisas till vad som har redogjorts för om detta i punkt 8
under länsstyrelsen ovan.
6) Inom primär skyddszon är avloppsanläggningar förbjudna redan
enligt nuvarande föreskrifter (se sid 21, punkt k i ansökan). Föreslagen föreskrift inom primär skyddszon innebär alltså ingen förändring av skyddet. Förändringen är dock att detta kommer att gälla
inom vissa nya områden, t ex i södra delen av föreslaget skyddsområde.
Inom sekundär skyddszon föreslås förbud för ny infiltration för
avloppsvatten från vattentoalett. Enskild prövning kommer att som
tidigare kunna ske av andra lösningar, t ex infiltration av BDT
kombinerat med annan lösning för WC.
Enskild bebyggelse kommer att kunna ske på samma sätt som idag
där en godtagbar enskild avloppsanläggning tillåts.
7) SBF har förståelse för att ett reviderat vattenskyddsområde i
enlighet med ansökan kan komma att kräva utökade resurser.
Detta ska dock vägas mot de kostnader som skulle uppkomma om
vattenkvaliteten i de aktuella vattentäkterna, p.g.a. avsaknad av
skyddsföreskrifter, påtagligt försämras.
Visby saknar idag reservvattentäkt. De berörda grundvattentäkterna
har därför enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ett extremt högt
skyddsvärde. Det är mot bakgrund av detta som SBF har ansett det
nödvändigt att revidera befintligt vattenskyddsområde. Som har
redogjorts för i punkt 4 under Havs- och vattenmyndigheten ovan,
är syftet med vattenskyddsområdet att ge vattenförekomsten ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgången säkras i ett långsiktigt
perspektiv.
Av vad som nu har anförts följer att SBF är av uppfattningen att de
kostnader som kan krävas till följd av inrättande av ett reviderat
vattenskyddsområde enligt ansökan, samtidigt innebär en besparing
av de resurser som skulle komma att krävas vid en påtaglig försämring av vattenkvaliteten.
8) Länsstyrelsen och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) bestämmer vilka vägar som ska rekommenderas för farligt
gods. Några sådana rekommendationer eller lokala trafikföreskrifter
finns inte för närvarande. Särskilda trafikföreskrifter fanns tidigare
men togs bort då Trafikverket/vägverket utförde skyddande åtgärder
på väg (t ex skyddsduk i diken).
I de allmänna upplysningarna till skyddsföreskrifterna anges att länsstyrelsen har att i särskilt beslut rekommendera vissa vägar för
transport av farligt gods i länet.
Av det nu anförda följer att frågan i första hand ankommer på länsstyrelsen att hantera i samband med att skyddsföreskrifterna antas.
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9) Ja, alla verksamheter och andra som har särskild rätt till mark
inom skyddsområdet, som SBF har fått kännedom om, har fått
samma information som fastighetsägarna.
Den enskilde som bedriver en verksamhet eller utför en åtgärd är
skyldig att följa föreskrifterna då dessa har antagits.

Organisationer
LRF Gotland via Anna
Törnfeldt, ordf LRF Gotland
2013-09-02

1) LRF:s målsättning är att det ska vara lönsamt att på ett hållbart
sätt bedriva jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk inom vattenskyddsområde. Ambitionen från regionen att skapa ett extra skydd
för våra vattentillgångar är vällovlig. Däremot motsätter sig LRF att
markägare och lantbrukare genom avgifter och kostnader för tillstånd och administration ska betala för detta initiativ som gynnar
alla och rimligtvis också ska belasta alla medborgare. Ytterligare ett
skäl att inte beslasta markägare och lantbrukare med kostnader är
att det står i ansökan att ”vattenskyddsområdet är större än vad
som motiveras av aktuellt ianspråktagande”.
2) LRF anser att flera av föreslagen till restriktioner är betydligt mer
långtgående än vad som är nödvändig för att skydda grundvattnet i
området. Skyddsbehovet måste bedömas utifrån aktuella förhållanden och inte utifrån generella schabloner. Miljönyttan med varje
åtgärd måste vägas mot de kostander och olägenheter i övrigt de
orsakar. För många medlemmar kan förslaget innebära att de anser
sig behöva söka ersättning för de restriktioner och intrång som
uppstår.
3) Jord- och skogsbruk står för en omfattande del av markanvändningen inom området och utformningen av vattenskyddsområdet
och föreskrifterna har haft och kommer att fortsatt få en stor direkt
och indirekt inverkan på verksamheterna. Omfattande tillståndsprövningar innebär ständigt återkommande merarbete och kostnader
samt en ständig osäkerhet som påverkar framtidstro och investeringsvilja.
4) Vattenkvaliten uppfyller Livsmedelsverkets krav. LRF Gotland
frågar sig varför då ställa högre krav när tekniken för att begränsa
utsläpp konstant förbättras? Jordbruket har under de senaste 20
åren arbetat systematiskt för ett renare vatten. Genom lagstifning,
ökad kunskap och genom frivilliga åtgärder (bla Greppa näringen)
har växtnäringsläckaget från jordbruket minskat kraftigt och hanteringen av växtskyddsmedel sker på ett betryggande sätt. Skogsbruket bedrivs med certifierade metoder och utrustning. Skogsbrukets hänsyn och egna åtaganden minimerar därför risker.
5) Att utan handläggarriktlinjer skriva ”med de nu föreslagna
skyddsföreskrifterna blir det måttliga restriktioner för verksamhetsutövare” anser LRF vara missvisande. Förslaget till nya gränser och
föreskrifter berör företag och fastigheter på en rad områden. Hur
och i vilken omfattning våra medlemmar påverkas är i dagsläget
svårt att avgöra då föreskrifterna på flera punkter är så oklara att
det inte går att utläsa vad de innebär för inskränkning samtidigt som
riktlinjer för tillämpning saknas. Intrångets storlek är också beroende
av om nödvändiga tillstånd för nuvarande drift kan ges av regionen
och hur dessa tillstånd är utformade.
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6) LRF Gotland anser att administrationen och ansökningsförfaranden för nödvändiga tillstånd ska vara utan avgift, med enkla och
tydliga regelverk och hanteras snabbt så att företagets produktion
inte störs. Tillstånd ska vara på längre tid, förslagsvis 5 år.
7) Petroleumprodukter § 4: Trots beskrivning av vad hantering innebär uppstår frågetecken för hur skrivningen ska tolkas för: spannmålstorkar, dieseltankar, transporter och tankning av entreprenadmaskiner ex skogsmaskiner där man har mobila tankvagnar med.
Förtydliganden behövs. Volymen 250 l för tillstånd/anmälan är för
låg. Denna bör höjas till 500 l. Vi anser att tankvagn till skogsmaskin
tillhör skogsmaskinen.
8a) Kemiska bekämpningsmedel § 5: Regionen har valt att välja en
formulering som innebär att ersättningsrätten kringgås och att markägaren inte har möjlighet att få sina ersättningsanspråk prövade i
domstol. Detta är anmärkningsvärt. Enligt regeringens förslag till ny
lagstiftning måste användningen av växtskyddsmedel regleras i
vattenskyddsföreskrifterna. Föreslagen skrivning innebär att markägare/brukare inte har möjlighet att få ersättning p g a föreslagna
totalförbud i primär zon och risken att inte få tillstånd i sekundär
zon.
8b) Är det rimligt och motiverat med totalförbud mot alla medel i
primär zon? Regeringen anger i promemoria (2013-06-18, Ny bekämpningsmedelsförordning”) att ett behovsanpassat skydd kan tas
fram. Det kan t ex innebära förbud mot använding av växtskyddsmedel i vissa delområden, tillstånds- eller anmälningsplikt i andra
delområden och att användningen tillåts med vissa restriktioner i
delar av området.
8c) LRF Gotland föreslår alternativa sätt att bibehålla vattenkvaliten
och är beredda att förändra och ompröva vissa produktionsmetoder.
Kan spridningsperioderna kortas eller kan antal ämnen som får
spridas begränsas? Det finns hög acceptans för att förbjuda preparat
som har stor risk eller redan hittats i vattentäkterna förbjuds. Samtidigt finns det andra preparat som inte har någon föroreningspotential som har använts i hela landet utan att ha påträfftas i vatten.
Dessa preparat bör kunna få användas.
9) Hälso- och miljöfarliga ämnen § 6: Mycket oklar skrivning där det
är omöjligt att avgöra vilka ämnen som omfattas och att bedöma
risk för förorening. Vem bedömer risken?
10) Gödselmedel m m § 7: En både onödig och krånglig föreskrift då
vi från lantbruket inte kunnat se problem med nitrit och smittämnen
kopplat till gödsel och ensilage. Grundvattnet är opåverkat av nitrat
och en smittpåverkan av grundvattnet är i princip omöjlig. Vi skulle
vilja se konkreta resultat av de mätningar eller motsvarande som
föranleder dessa föreskrifter. LRF frågar sig om skrivning som syftar
på hantering innebär att det krävs tillstånd i primär zon varje gång
man kör gödsel. Skillnaden i bedömningen av risken med hantering
av ensilage utan pressaft i primär och sekundär zon är obegriplig.
11) Bark, timmer m m § 8: Det är inte rimligt att kräva tillstånd för
varje upplag av massaved m m i primär zon. Vad är problemet och
vad grundar sig föreskriften på för fakta? Det bör vara samma regler
som i sekundär zon. Enligt Skogsstyrelsen har inget tillstånd de
senaste 30 åren givits för att behandla virke liggande i välta. Skrivel-
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sen vittnar om okunnighet hos utredaren.
12a) Avloppsvatten § 9: Ett totalförbud mot nyanläggning får stora
konsekvenser för enskild t ex vid behov av att bygga ex vid generationsskifte för sidoverksamhet eller dyl. I dagsläget sker ju redan en
prövning i varje enskilt fall vid nybyggnation så det borde vara
rimligt att ändra förbud till tillståndsplikt. Föreskriften är inte heller
sakligt motiverad eftersom grundvattnet är opåverkat av nitrat och
en smittpåverkan av grundvattnet i princip är omöjlig.
12b) Vilka alternativ finns för de som inte har kommunalt VA och
behöver borra en brunn?
13) Annan miljöfarlig verksamhet § 14: Förbud mot utökning av
verksamheten i primär zon och tillståndsplikt för sekundär zon kan
innebära att det blir omöjligt att utvecka företaget. Det är angeläget
att skrivningen förtydligas och att det klargörs vem som ska bedöma
detta. Ett förslag är att skriva idag tillståndspliktig eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet i primär zon kräver tillstånd.
14) LRF är starkt oroade för att tillståndsprövningen kommer att
leda till långtgående inskränkningar för många företagare/markägare. Utgångspunkten är att den tillståndspliktiga åtgärden får bedrivas men att vissa villkor kan komma att meddelas. I de fall tillståndskrav för regelpundet återkommande åtgärder anses befogade
anser vi:
- att tillståndet måste avse längre perioder, minst 5 år.
- att åtgärder som tillståndsprövas/är anmälningspliktiga så långt
som möjligt samordnas i samma ansökan/anmälan.
- att behandlingen av tillståndsplikt/anmälan ska vara kostnadsfri.
15) Det är positivt att övergångsbestämmelser tillämpas.
16) LRF Gotland anser att innan beslut tas om nytt Visby VSO
behövs handläggarriktlinjer och riktlinjer för ersättning. LRF Gotland
inbjuder till forum för att diskutera handläggarriktlinjer och tillståndsprövning.
17) LRF Gotland föreslår en modell för VSO som LRF har tagit fram
som kallas 3 stegs modellen (3SM). 3SM är en modell för ett behovsanpassat skydd.
18) När det gäller skogliga reservatsbildningar sker en förhandling
om ersättning till markägare innan beslut tas. LRF Gotland ser inga
skäl att hantera detta annorlunda och uppmanar regionen att
använda samma sätt att handlägga ärenden gällande Visby VSO.
19) LRF Gotland efterfrågar myndighetssamverkan mellan i första
hand Region Gotland och Länsstyrelsen för att undvika dubbelrapportering av uppgifter i samband med tillståndsansökan och
anmälan.
Bemötande LRF:

1 - 3) Som har anförts i punkt 4 under Havs- och vattenmyndigheten
är avsikten med det reviderade vattenskyddsområdet att säkerställa
vattenkvaliteten i området. Syftet är således att ge berörd grundvattenförekomst ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgången
säkras i ett långsiktigt perspektiv. Med långsiktigt perspektiv avses
ett flergenerationsperspektiv.
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Enligt 7 kap. 21 § miljöbalken får ett mark- eller vattenområde förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för
vattentäkt. Ett vattenskyddsområde kan därför vara större än vad
som motiveras av aktuellt ianspråktagande. I syftet att säkerställa
den kvantitativa och kvalitativa tillgången på vatten i grundvattenförekomsten, är det i detta fall nödvändigt att vattenskyddsområdet
får en större utsträckning än direkt anslutande områdena till befintliga vattentäkters brunnar. Vattenskyddsområdet har således till
syfte att säkerställa att även andra områden som ingår i grundvattenförekomsten kan tas i bruk för framtida vattenförsörjning.
Inrättandet av ett reviderat vattenskyddsområde ska ses mot bakgrund av att Visby idag helt saknar reservvattentäkt. De berörda
grundvattentäkterna har enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ett
extremt högt skyddsvärde.
Förslaget till skyddsföreskrifter har utformats så att syftet med vattenskyddsområdet kan uppnås samtidigt som inskränkningarna som
skyddsföreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att detta
syfte ska tillgodoses.
Som har påpekats i punkt 8 under Trafikverket ovan, kan skyddsföreskrifter som gäller inom vattenskyddsområdet innebära begränsningar i möjligheterna att förfoga över marken. Detta kan medföra
rätt till ersättning om pågående markanvändning avsevärt försvåras.
Som allmän rättsprincip gäller dock att en fastighetsägare eller
annan rättighetshavare till marken inte har rätt till ersättning om han
förhindras att fortsätta ett miljöstörande beteende. Detta överensstämmer med principen om att förorenaren ska betala, vilket är en
grundsats som kommer till uttryck i flera bestämmelser i miljöbalken.
SBF har som mål att regelverket och administrationen rörande
tillstånd enligt skyddsföreskrifterna ska utformas på ett sätt som
innebär att hanteringen för jord- och skogsbruksnäringen i största
möjliga mån underlättas. Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten, som
är tillsynsmyndighet beträffande vattenskyddsområdet, kommer att
informeras om behovet av tydlig och enhetlig tillämpning av skyddsföreskrifterna och att det ska råda korta handläggningstider beträffande tillstånd enligt skyddsföreskrifterna m.m.
Det är emellertid varken rimligt eller enligt lag möjligt att VA-kollektivet eller skattekollektivet ska stå för kostnaderna för ansökningar
om tillstånd m.m. från jord- eller skogsbruksnäringen som avser
åtgärder som till sin art är sådana att de kan medföra föroreningar
av yt- eller grundvatten.
För det första skulle en ersättning avseende detta vara i strid mot
principen att förorenaren ska betala. För det andra skulle en sådan
ersättning, om den endast sker till förmån för jord- och skogsbruksnäringen, stå i strid mot kommunens lagstadgade skyldighet att
iaktta likabehandling. Därutöver gäller att ersättning för försvårande
av pågående markanvändning endast kan utgå enligt bestämmelserna i 31 kap. miljöbalken.
4) SBF förmodar att ”högre krav” avser restriktioner för bekämpningsmedel och växtnäringsämnen m m. I riskanalys och konsek-
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vensbedömning, kap 9 från sid 92, har bedömts att § 5 Kemiska
bekämpningsmedel är något mildare restriktion än vad Naturvårdsverket förordar. § 7 Växtnäringsämnen m m har graden av restriktion bedömts vara i nivå med det allmänna rådet. Förslag till föreskrifter motsvarar således den kravnivå som ställs i Naturvårdsverkets allmänna råd. SBF ser inget skäl att sänka kravnivån för dessa
paragrafer. Däremot har omformuleringar och tillägg gjorts i dessa
paragrafer efter samrådsprocessen som innebär en ökad tydlighet av
vad som är förbjudet, kräver tillstånd eller anmälan eller vilka krav
som i övrigt ställs. Se ändringar inledningsvis i samrådsredogörelsen.
5) Som framgår av ansökningshandlingarna har SBF låtit utföra en
riskanalys och konsekvensbedömning med anledning av ansökan om
reviderat vattenskyddsområde, se bilaga 3 till ansökan.
Konsekvensbedömningen för de verksamheter som berörs av föreslagna skyddsföreskrifter, har skett utifrån en jämförelse med befintlig lagstiftning, redan gällande föreskrifter och förordningar, och de
föreslagna skyddsföreskrifterna.
Den utförda konsekvensbedömningen visar sammantaget att det,
med nu föreslagna skyddsföreskrifter, blir måttliga restriktioner för
verksamhetsutövare och markanvändningen. Detta trots att förväntad riskreduktion av skyddsföreskrifterna är stor. Tidigare föreslagna föreskrifter medförde alltför stora restriktioner för befintliga
verksamheter och markanvändning.
Trots denna generella slutsats konstateras ändå i konsekvensbedömningen att restriktionerna är störst för jord- och skogsbruk.
Bestämmelsen i 5 § av skyddsföreskrifterna om kemiska bekämpningsmedel bedöms innebära en stor restriktion för jordbruket. Även
bestämmelserna i 4, 7-9 och 13 §§ av skyddsföreskrifterna kommer
att innebära restriktioner för jord- och skogsbruket.
SBF är följaktligen medveten om att föreslagna skyddsföreskrifter
kommer att påverka och innebär restriktioner för jord- och skogsbruket. Som har anförts under punkt 1 och 3 ovan har SBF därför
som mål att regelverket och administrationen rörande tillstånd enligt
skyddsföreskrifterna ska utformas på ett sätt som innebär att
hanteringen för jord- och skogsbruksnäringen i största möjliga mån
underlättas.
Även om SBF har förståelse för de synpunkter som LRF Gotland har
gett uttryck för beträffande de föreslagna skyddsföreskrifterna,
finner SBF att inrättande av ett reviderat vattenskyddsområde enligt
ansökan är nödvändigt för att säkerställa nuvarande och framtida
vattentillång för Visby-området. De föreslagna skyddsföreskrifterna
utgör en förutsättning för att detta syfte ska uppnås.
6) Som har anförts i punkt 1-3 ovan har SBF som mål att regelverket
och administrationen rörande tillstånd enligt skyddsföreskrifterna ska
utformas på ett sätt som innebär att hanteringen för jord- och
skogsbruksnäringen i största möjliga mån underlättas. Miljö- och
hälsoskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet beträffande
vattenskyddsområdet, kommer att informeras om behovet av tydlig
och enhetlig tillämpning av skyddsföreskrifterna och att det ska råda
korta handläggningstider beträffande tillstånd enligt skyddsföreskrifterna m.m.
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Det är emellertid varken rimligt eller enligt lag möjligt att skattebetalarna ska stå för kostnaderna för ansökningar om tillstånd m.m.
från jord- eller skogsbruksnäringen som avser åtgärder som till sin
art är sådana att de kan medföra föroreningar i yt- eller grundvatten.
7) SBF har utfört viss justerering av förslaget till bestämmelsen i 4 §
(petroleumprodukter) efter påpekande från länsstyrelsen (se punkt 6
under länsstyrelsen samt inledningsvis i samrådsredogörelsen).
SBF anser att med den justerade lydelsen av 4 § i skyddsföreskrifterna, föreligger det inte några otydligheter vid tolkning och tillämpning
av bestämmelsen.
Som har redogjorts för i punkt 6 under länsstyrelsen ovan omfattar
bestämmelsen hantering vid ett och samma tillfälle av mer än 250 l
petroleumprodukter. Undantaget för tillståndsplikt respektive anmälningsskyldighet omfattar petroleumprodukter för att försörja byggnaders uppvärmning samt för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners bränsletankar.
Undantaget omfattar således inte spannmålstorkar, dieseltankar eller
mobila tankvagnar.
SBF anser att volymgränsen om 250 l petroleumprodukter är väl
anpassad för att syftet med bestämmelsen ska uppnås, särskilt med
beaktande av undantaget från tillståndsplikt respektive anmälningsskyldighet för att försörja byggnaders uppvärmning samt för
drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners bränsletankar.
Om volymgränsen i 4 § i skyddsföreskrifterna skulle höjas till 500 l
petroleumprodukter fyller syftet med tillståndsplikten respektive
anmälningsskyldigheten inte någon funktion eftersom de flesta
anordningar inte kommer upp i en sådan volymmängd.
I detta sammanhang kan noteras att bestämmelsen innebär en långt
mindre restriktiv reglering än vad som följer av Naturvårdsverkets
allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16).
8a-c) Inledningsvis konstaterar SBF att bestämmelsen i 5 § av
skyddsföreskrifterna i allt väsentligt innebär en mindre restriktiv
reglering än vad som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd om
vattenskyddsområden (NFS 2003:16), (jfr vad som har anförts i
punkt 7 under länsstyrelsen ovan och i punkt 10 under Havs- och
vattenmyndigheten ovan). Detta mot bakgrund av att det allmänna
rådet anger att all hantering av kemiska bekämpningsmedel i primär
skyddszon bör vara förbjuden. I 5 § av skyddsföreskrifterna har förbudet i primär skyddszon begränsats till yrkesmässig spridning av
bekämpningsmedel samt icke yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel av bekämpningsmedel mot oönskad växtlighet.
Beträffande annan hantering än spridning av kemiska bekämpningsmedel, har SBF efter samrådet funnit anledning att i primär
skyddszon införa tillståndsplikt för beredning av kemiska
bekämpningsmedel samt att vid lagring ange att hela den hanterade
volymen ska kunna omhändertas vid läckage.
SBF har i sekundär skyddszon funnit anledning att införa
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tillståndsplikt för yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel. Även i sekundär skyddszon anges nu särskilt att hela den
hanterade volymen av kemiska bekämpningsmedel ska kunna
omhändertas vid läckage.
Som har anmärkts i punkt 1 och 3 ovan kan det föreligga rätt till
ersättning om skyddsföreskrifterna innebär att pågående markanvändning avsevärt förvåras. Bestämmelser om ersättning för
intrång enligt vad som nu har sagts återfinns i 31 kap. miljöbalken.
Information om ersättning återfinns i de allmänna upplysningarna till
föreslagna skyddsföreskrifter.
Endast lagenlig pågående markanvändning kan grunda rätt till
ersättning. Till lagregler hör allmänna aktsamhets- och hänsynsregler i lag och förordning. Vad detta är förtydligas på skilda områden i föreskrifter t.ex. av Naturvårdsverket, Jordbruksverket eller
Livsmedelsverket. En skyddsföreskrift grundar inte ersättningsrätt
om den enbart koodifierar eller förtydligar vilka hänsynskrav som
måste iakttas inom det aktuella skyddsområdet.
Mot bakgrund av att ett förbud mot yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel i primär skyddszon motsvarar ett normalt
skyddsbehov, ger ett sådant förbud inte rätt till ersättning. Även den
ändrade bestämmelsen i 5 § av skyddsföreskrifterna, att lagring av
kemiska bekämpningsmedel endast får ske på ett sådant sätt att
hela volymen kan omhändertas vid läckage, bör motsvara normalt
skyddsbehov. Inte heller denna bestämmelse kan således medföra
rätt till ersättning.
Kemiska bekämpningsmedel är generellt farliga för människors hälsa
och miljön. Det är därför av största vikt för att uppnå syftet med
vattenskyddsområdet att SBF genom skyddsföreskrifterna förebygger förutsättningarna att sådana ämnen når grundvattnet. Det ska
dessutom framhållas att de geologiska förhållandena i området är
sådana att de kan leda till en snabb spridning av dessa ämnen till
djupare grundvatten.
Mot bakgrund av detta finner SBF inte att det föreligger anledning
att i 5 § av skyddsföreskrifterna föreskriva om undantag från förbudet för vissa kemiska bekämpningsmedel, men inte för andra. Här
kan ytterligare anmärkas att om ett förbud endast skulle omfatta
vissa kemiska bekämpningsmedel föreligger en uppenbar risk att
syftet med förbudet kringås genom användning av andra typer av
kemiska bekämpningsmedel.
9) Viss ändring av § 6 (Hälso- och miljöfarliga ämnen) har skett för
att ytterligare förtydliga denna. Se inledningsvis i samrådsredogörelsen. Begreppet ”risk” har tagit bort. Med dessa ändringar anser SBF
att 6 § i skyddsföreskrifterna är tillräckligt tydlig och precis.
Bestämmelsen är utformad på ett sådant sätt att syftet med
vattenskyddsområdet kan uppnås samtidigt som förbudet inte går
längre än vad som krävs för att syftet ska tillgodoses.
Som verksamhetsutövare är man underkastad skyldighet enligt det
s.k. kunskapskravet i 2 kap. 2 § miljöbalken, att skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens
art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot
skada eller olägenhet. Verksamhetsutövaren ska således ta reda på
vilka kemikalier som hanteras som är hälso- och miljöfarliga och
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skadliga för grundvattnet samt ta reda på hur dessa ska hanteras så
att yt- och grundvatten inte förorenas.
10) I Naturvårdsverkets allmänna råd för vattenskyddsområden
(NFS 20013:16) anges att krav på tillstånd bör föreskrivas för yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen. Bestämmelsen i 7 § av
skyddsföreskrifterna utformades i ansökan i enlighet med det allmänna rådet dock med enbart anmälningsplikt i sekundär skyddszon. Då det har framkommit att det är oklart vad som menas med
hantering så har SBF valt att ändra § 7 genom att ange vilken
hantering som är förbjuden samt vilken hantering som kräver
tillstånd eller anmälan. Se ändringar inledningsvis i samrådsredogörelsen.
Tillstånd resp. anmälan bör kunna avse spridning under en angiven
tidperiod, förutsatt att de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken
efterlevs samt att nödvändiga försiktighetsmått vidtas för att minimera föroreningsrisken för yt- och grundvatten.
Vart femte år utför miljö- och hälsoskyddsnämden en undersökning
av 100 enskilda brunnar utspridda på hela Gotland, den s.k. 100undersökningen. Den senaste undersökningen utfördes 2010 och
den visade att 72 av 100 brunnar var bakterologiskt påverkade.
Bakterologisk påverkan kan komma från olika källor, t.ex. gödsel,
enskilda avlopp m.m. Undersökningen visade att påverkansgraden är
stor på enskilda brunnar. Tidigare undersökningar har även visat på
påverkan av nitrit i enskilda brunnar. Mot bakgrund av dessa resultat
har SBF bedömt att det föreligger risk för smittspridning till grundvattenförekomsten från bl.a. växtnäringsämnen.
11) Se vad som har anförts beträffande 8 § av skyddsföreskrifterna i
punkt 11 under Havs- och vattenmyndigheten ovan.
12a-b) Inledningsvis ska påtalas att SBF har föreslagit ett förtydligande tillägg till 9 § i skyddsföreskrifterna avseende befintliga infiltrationsanläggningar, se punkt 4 under miljö- och hälsoskyddsnämnden
ovan samt inledningsvis i samrådsredogörelsen.
Utsläpp av avloppsvatten inom den inre skyddszonen är förbjudet
enligt nu gällande vattenskyddsföreskrifter. Den föreslagna bestämmelsen i 9 § skyddsföreskrifterna om förbud för ny infiltrationsanläggning inom primär skyddszon innebär således ingen ändring
från vad som redan gäller i dag.
Förbudet mot infiltrationsanläggning i den sekundära zonen avser
endast avloppsvatten från vattentoalett. Tillståndsprövning kommer
som tidigare kunna ske av avloppsvatten från BDT kombinerat med
annan lösning för WC. Ny bebyggelse kommer följaktligen att kunna
ske på samma sätt som idag förutsatt att det finns en godtagbar
lösning för avloppsanläggningen.
Förbudet mot ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten från
vattentoalett i den sekundära skyddszonen, innebär i och för sig en
mer restriktiv reglering än vad som följer av Naturvårdsverkets
allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16). SBF anser
emellertid att förbudet är väl motiverat mot bakgrund av de
särskilda geologiska förhållanden som föreligger i området.
SBF har vid kontroller av enskilda brunnar på Gotland kunnat
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konstatera att en övervägande del av brunnarna har varit bakteriologiskt påverkade. SBF har mot bakgrund av detta bedömt att det
föreligger risk för smittspridning till grundvattenförekomsten från
bl.a. avloppsvatten (jfr punkt 10 ovan).
I övrigt kan anmärkas, som har påtalats i punkt 8 under länsstyrelsen ovan, att bestämmelsen i 9 § i skyddsföreskrifterna tar sikte på
vad som gäller för infiltrationsanläggningar för avloppsvatten.
Bestämmelsen utgör således endast ett ytterligare skydd i förhållande till de regler som redan finns i 9 kap. miljöbalken och miljöoch hälsoskyddsförordningen (1998:899) beträffande utsläpp av
avloppsvatten.
Det finns flera alternativa lösningar för hantering av avloppsvatten
som är förenliga med såväl regelverket i 9 kap. miljöbalken och
miljö- och hälsoskyddsförordningen (1998:899) som 9 § i skyddsföreskrifterna, exempelvis sluten tank. Beträffande sekundär zon
gäller dessutom – som ovan har påpekats – inget förbud mot ny
infiltrationsanläggning för annat avloppsvatten än från vattentoalett.
Utförande av ny grundvattenbrunn regleras i 13 § i skyddsföreskrifterna. Enligt denna bestämmelse kan tillstånd lämnas för ny
grundvattenbrunn, såväl i primär som i sekundär skyddszon.
13) SBF har föreslagit att bestämmelsen i 14 § av skyddsföreskrifterna ska ändras. Detta för att det ska blir tydligare vilka miljöfarliga
verksamheter som omfattas av bestämmelsen. Se ändringar
inledningsvis i samrådsredogörelsen.
De frågeställningar som LRF Gotland har framfört beträffande
omfattningen av bestämmelsen, har hanterats genom den ändrade
ändrade lydelsen av 14 § i skyddsföreskrifterna.
14) SBF kommer att framföra LRF:s synpunkter till tillsynsmyndigheten.
Såsom har angets i svar till i punkt 1-3 och 6 ovan kan handläggningen inte vara kostnadsfri.
Det ska framhållas att generellt finns inga angivna ramar för tillståndsprövning enligt miljöbalken. Tillstånd ska lämnas förutsatt att
de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken efterlevs samt att nödvändiga försiktighetsmått vidtas för att minimera föroreningsrisken
för yt- och grundvatten. Om förutsättningarna för detta är uppfyllda
kan tillstånd även avse längre tidsperioder.
15) SBF delar LRFs synpunkt.
16) SBF kommer att framföra LRFs inbjudan till tillsynsmyndigheten.
17) SBF anser att föreslaget vattenskyddsområde är relevant och ser
inget skäl till omprövning enligt LRF:s modell.
18) Som har redogjorts för i punkt 8a-c ovan kan det föreligga rätt
till ersättning enligt bestämmelserna i 31 kap. miljöbalken under
förutsättning att skyddsföreskrifterna medför att pågående markanvändning avsevärt förvåras.
Om SBF anser att anspråk på ersättning är välgrundat, finns det
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inget som hindrar SBF från att hantera ett sådant anspråk genom
förhandlingar med berörd fastighetsägare eller annan rättighetshavare.
19) SBF kommer att framföra LRFs synpunkter till tillsynsmyndigheten.
Företagarna Gotland

Inga synpunkter har lämnats.

Bemötande:

SBF konstaterar att Företagarna Gotland har avstått från att lämna
synpunkter avseende ansökan.

Naturskyddsföreningen
Gotland 2013-10-02

Naturskyddsföreningen meddelar att remissen inte kommer att
besvaras. Rent allmänt anser Naturskyddsföreningen att det är bra
att det finns ett fastställt vattenskyddsområde men att föreningen
har svårt att bedöma om avgränsningarna är optimala eller inte

Bemötande:

SBF konstaterar att Naturskyddsföreningen har avstått från att
lämna mer än allmänna synpunkter avseende ansökan.

Västra Gotlands vattenråd

Inga synpunkter har lämnats.

Bemötande:

SBF konstaterar att Västra Gotlands vattenråd har avstått från att
lämna synpunkter avseende ansökan.

Gothemsåns vattenråd

Inga synpunkter har lämnats.

Bemötande:

SBF konstaterar att Gothemsåns vattenråd har avstått från att lämna
synpunkter avseende ansökan.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
1.
2013-05-13
K-W och L-L Segerdahl
Träkumla Gottskalks 1:40
Bemötande nr 1:

1) Ansökan godkänns inte då kartor inte visar exakt var gränserna
på de olika områderna börjar eller slutar. De borde ha varit mer detaljerade.

SBF noterar att aktuell fastighet för närvarande befinner sig i yttre
skyddszon och att den även enligt förslag kommer att befinna sig i
sekundär skyddszon.
1) Detaljerad karta med zoomningsmöjlighet finns på hemsidan
Karta med zoomningsmöjlighet finns tillgänglig på regionens
hemsida (http://www.gotland.se/visbyvattenskydd).

2.
Per Johansson och Anita
Christell Johansson
2013-05-15
Stenkumla Bertels 1:5
Bemötande nr 2:

1) Möjlighet till avstyckning av fastigheter har stoppats p g a vattenskyddet. Kompensation begärs för de 10 tomter som inte har kunnat
avstyckas med 1 200 000 kr. Alternativt så tillåts avstyckning igen.
1) Inrättande av ett reviderat vattenskyddsområde innebär vissa
begränsningar i rätten att förfoga över berörda fastigheter. De
begränsningar som blir aktuella följer av bestämmelserna i skyddsföreskrifterna.
Inrättande av ett reviderat vattenskyddsområde innebär dock inga
begränsningar i förutsättningarna att stycka av en fastighet. Förutsättningarna för avstyckning är desamma oavsett om fastigheten
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ingår i ett vattenskyddsområde eller inte.
Förutsättningarna för att erhålla bygglov för uppförande av bostadshus på en avstyckad fastighet kan dock påverkas av att fastigheten
omfattas av ett vattenskyddsområde. Detta gäller t.ex. om det inte
finns en avloppslösning för bostadshuset som uppfyller kraven i
skyddsföreskrifterna.
Som har redogjorts för i punkt 1 och 3 under LRF Gotland ovan kan
det föreligga rätt till ersättning enligt bestämmelserna i 31 kap.
miljöbalken under förutsättning att skyddsföreskrifterna medför att
pågående markanvändning avsevärt förvåras. Annan rätt till ersättning än den som följer av 31 kap. miljöbalken föreligger inte. Vidare
är SBF genom lag förhindrad att lämna ersättning utöver vad som
följer av 31 kap. miljöbalken.
Som nu har redogjorts för föreligger alltså endast rätt till ersättning
för inkränkningar i pågående markanvändning. För begränsningar i
framtida markanvändning föreligger inte någon ersättningsrätt.
På grund av de skäl som nu har redogjorts för avser inte SBF att
erlägga ersättning för minskning av förväntningsvärden.
3.
2013-05-27
Folke Sandsjö
Visby Törnrosen 2
Bemötande nr 3:
4.
Mats och Monica Karlsson
2013-05-27
Follingbo Klinte 1:72

Bemötande nr 4:

Inga invändningar finns mot ansökan.

SBF konstaterar att inga invändingar finns avseende ansökan.
Ansökan om reviderat vattenskyddsområde överklagas. Fastigheten
bör inte inkluderas pga att:
1) Grundvattenriktningen är från Follingbotäkten och mot fastigheten.
2) Fastigheten har en låg vertikal och horisontell sårbarhet enligt
bilaga 3.
3) Fastighetsvärdet minskar
4) Ingen möjlighet att anordna bergvärme.
SBF vill påtala att överklagan först kan ske när beslut om skyddsområde med föreskrifter tas av Regionfullmäktige.
1-2) SGU anför följande: Enligt jordartskartan är jordtäcket tunt
vilket bekräftas av lagerföljdbeskrivningen till den brunn som finns
på fastigheten enligt SGU:s brunnsarkiv. Där anges jorddjupet till 0,8
m och jordtäcket består av sand och grus. Således saknas skyddande jordtäcke. Att det sker en utströmning av ytligt grundvatten från
väster mot öster är otvetydigt men detta faktum innebär inte att den
gjorda avgränsningen är omotiverad. Man kan aldrig bortse från att
t.ex. energibrunnar borras vilka kan komma att utgöra ett hot befintliga kommunala brunnar i Follingbo genom att kommunikationsvägar
kan öppnas till djupare liggande grundvattenförande strukturer vilka
kommunicerar med de kommunala vattentäkterna.

SBF anser inte att någon ändring av skyddsområdesgräns är
motiverad.
3-4) När det gäller kommunens inställning att erlägga ersättning för
minskning av förväntningsvärden, hänvisas till vad som har anförts
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under nr 2. Per Johansson och Anita Christell Johansson ovan.
5.
Leo Lövdahl
2013-06-03
Visby Näckrosen 3
Bemötande nr 5:
6.
Länsstyrelsen
2013-06-05
Endre Lere 1:27
Bemötande nr 6:
7.
Lasse Ahnell
2013-06-14
Stenkumla Snäckarve 1:28

Inga invändningar finns mot ansökan.

SBF konstaterar att inga invändingar finns avseende ansökan.
Inga synpunkter finns på förslag till förändringar (gäller
Naturvårdsverkets fastighet).
SBF konstaterar att inga invändingar finns avseende ansökan.
1) Det är inte rimligt att utvidga yttre vattenskyddsområde i södra
delen av Stenkumla kyrkby, alltså öster om landsvägen Klinte kyrkaVisby och Stenkumla kyrka – Träkumla kyrka. Det är osannolikt att
berggrunden här kan leda tillbaka vatten till Regionens befintliga
vattentäkter. Känt är att berggrunden lutar från höjsta punkten vid
klippkanten mot havet och nedåt inåt ön. Vattnet kan inte i skiktningarna mellan lagren rinna uppåt och det naturliga skeendet är att
vatten, både avlopp och dränering rinner mot Paviken. Den å som
rinner från Träkumla längs hela Stenkumladalen och vidare till
Paviken avvattnar den här delen öster om landsvägarna och här har
inte funnits några avvikelser i bedömninegn såvitt Lasse A. vet när
Paviksflädena utreddes. Gränsen för yttre vattenskyddsområde ska
dras tillbaka till landsvägen enligt ovan.
2) Nämnas kan att det finns kända slukhål på västra sidan om
vägen. Att dessa skulle leda vatten till Vibble/ygna eller Follingbo
vore som att tro på sägnen att grottan mynnar på Stora Kalrsön.
3) Om Region Gotland ändå framhärdar föreslagen utvidgning vore
det rimligt att kräva att Stenkumla inför i vattenplan för att ge kommunalt vatten till fastigheterna och ta vara på avloppsvattnet.

Bemötande nr 7:

1-2) SGU anför följande: Att vattenskyddsområdet föreslås sträckas
ut mot Stenkumla beror på att SGU bedömt detta område vara
intressant för prospektering efter nya lägen för kommunala
uttagsbrunnar. Kommunen/regionen kan fastställa skyddsområden
med skyddsföreskrifter även för framtida, ännu icke preciserade
behov. Eventuella framtida vattenuttag i området kan komma att
förändra strömningsriktningarna hos grundvattnet. Att det ytliga
grundvattnet idag rör sig från höjdområden i väster mot öster är
därför i sig inte något skäl för att avstå från att göra föreslagen
avgränsning.
Enligt uppgifter i SGU:s brunnsarkiv finns tätare jordarter i de omdiskuterade områdena vilket synes bekräftas av förekomsten av
dammar. Men mäktigheten av de tätare jordlagren synes vara
begränsad och bedöms därför inte ge ett tillräckligt gott naturligt
skydd. Detta talar för att det föreslagna läget för gränsen för den
sekundära skyddszonen synes vara en relevant avvägning.

SBF anser inte att någon ändring av skyddsområdesgräns är
motiverad.

__________________________________________________________________________________
.Samrådsredogörelse Visby vattenskydd-

50
3) SBF kommer att framföra synpunkten inför arbetet med kommande uppdatering av VA-planen.
8.
Ingrid och Lennart Persson
2013-06-23
Visby Sanden 4
Bemötande nr 8:
9.
Eva Thingren Varenius
2013-06-23
Visby Graniten 11

Inga invändningar finns mot ansökan.

SBF konstaterar att inga invändingar finns avseende ansökan.
1) Område kring Langs Hage och Vibble ser mycket litet ut jämfört
med Follingbo när det gäller primär skyddszon. Furulund har ingen
primär skyddszon alls. Vad gäller där?
2) Enligt bedömda inströmningsområden ser det ut som om områdena minskas i stället för att utökas. Räknar man med att det ska
regna mer eller har Gotlands kommun någon annan avsikt med området. Vad fastighetsägare förstår så är berggrunden densamma och
vattenbrist förekommer. Varför görs denna revison?
3) Är revison gjord mot bakgrund av att kommunen vill bygga en
campingplats och hur ska man i så fall förfara med brunnar, avlopp
osv?

Bemötande nr 9:

1-2) SGU anför följande:
Vibble vattentäkt: Den primära skyddszonen vid Vibble innefattar ett
område med tunt jordtäcke. Utanför detta utgörs ytjordarten av
morän som överlagras av sand. Uppgifter i brunnsarkivet tyder på
ställvis förekomst av lera eller lerig morän under sandlagret. Sammantaget bedöms det naturliga skyddet av grundvattenmagasinet
vara relativt gott utanför den avgränsade primära skyddszonen.
Langs Hage: I brunnsområdet vid Langs Hage utgörs jordarterna av
sand som överlagrar lera eller lerig morän. Jordtäckets mäktighet
överstiger 10 m. Denna jordartsfördelning och mäktighet består
även utanför den avgränsade primära skyddszonen. Sammantaget
bedöms därför det naturliga skyddet av grundvattenmagasinet i
kalkstensberggrunden mot ytliga föroreningar vara gott.
Furulund: Även kring Furulunds vattentäkt utgörs jordarterna av
sand på moränlera/lerig morän. Enligt SGU:s levererade material till
regionen finns en avgränsad primär skyddszon. Det naturliga skyddet av grundvattenmagasinet kring Furulunds vattentäkt bedöms
vara relativt gott.
3) SBF förstår inte vad det är för byggnation som avses. Viss camping planeras inom Visborgsområdet. Detta sker dock inom område
som kommer att omfattas av kommunalt verksamhetsområde för
vatten och avlopp.

10.
Erling Lindquist
2013-06-25
Follingbo Slättflishage 2:1
och 3:1

1) Såvitt jag kan se är det endast min åkermark som inkorporerats i
den primära skyddszonen. Inge förståeles finns för denna gränsdragning. Det vore mer logiskt att dra en rak linje där det i förslaget
görs en inbuktning för att ”fånga upp” mina fastigheter. Det skulle
vara ett men för det framtida bruket av mina åkrar. Med största
sannolikhet kommer fastigheten att i framtiden bli en sk hästgård.
Mitt yrkande är att gränsen för den primära zonen ändras i enlighet
med den röda markeringen på bifogad karta.
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Återgivelse av bifogad karta
Bemötande nr 10:

1) SGU anför följande: Den gjorda avgränsningen bygger på
förhållandet att jordarterna inom den sekundära skyddszonen utgörs
av sand på moränlera/ lerigmorän varför det naturliga skyddet av
grundvattenmagasinet i kalkstensberggrunden har ett relativt gott
naturligt skydd. Den dragning av gränsen som förespråkas passerar
rakt över berg i dagen och område med tunt jordtäcke där naturligt
skydd i form av tätande jordarter helt saknas.

SBF anser inte att någon ändring av skyddsområdesgräns mellan
primär- och sekundär skyddszon är motiverad.
11.
Tomas Johansson
2013-06-25
Visby Österby 1:15

1) Visby deponi har ett lakvatten som innehåller många föroreningar
som kan sprida sig i grundvattnet. Skador kan ske långt fram i tiden
och även andra markägare kan ges skulden. Prov på lakvatten utförs
inte under höst och vinter? Prov på närliggande markägares vatten
utförs ej?
2) Vid förra förslaget till ändring av vattenskyddsområdet så var inte
Visby deponi med i primära området vilket ifrågasattes. Det svar
som gavs var att det var okänt vem som gjort denna ändring. Det
visar på att att utredningen inte var grundlig utan utförd i all hast.
Med stöd av ovanstående så godtar jag inte en ändring av vattenskyddsområdet.

Bemötande nr 11:
.

SBF noterar att aktuell fastighet för närvarande befinner sig i sekundär skyddszon men att den enligt förslag kommer att befinna sig
primär skyddszon.
1) Det är riktigt att lakvatten från en deponi kan innehålla föroreningar i olika halter. Vid Visby deponi sker dock uppsamling och pumpning av lakvatten till en reningsanläggning. Provtagning sker varje
vår och höst av lakvatten och av grundvatten i ett antal borrhål runt
om deponin. Provtagning i befintliga kringliggande enskilda vattentäkter sker dock inte.
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2) I de förslag SGU har redovisat, har Visby f.d. deponi legat inom
den primära skyddszonen. Det är riktigt att det inte går att återfinna
motiv till avsett ändring varför denna återtogs.
12.
Björn Pettersson
2013-06-28
Träkumla Gottskalks 1:10

Bemötande nr 12:

1) Enligt förslag går yttre skyddsområde från väg 142 och vinklar av
utmed myrvägen som vetter mot bla Wisab, Betongindustrin. Björn
Pettersson föreslår att gräns för yttre skyddsområde flyttas från
Gottskalks 1:10 norra tomtgräns/myrvägen till södra tomtgränsen
”ca 130 m”. Verksamhet med fastighetsservice, smide, lantbruk
bedrivs. Förvaring sker av jordhögar, grus, virke. Oro känns att det
blir svårt att leva upp till och förlja de föreskrifter som kommer att
gälla i inre skyddsområde.

SBF noterar att aktuell fastighet för närvarande befinner sig i både
sekundär och primär skyddszon och att den enligt förslag kommer
att befinna sig både i sekundär/yttre och primär/inre skyddszon
samt även delvis utanför skyddsområde.
1) SGU anför följande: Gränsen för den inre sekundära skyddszonen
har justerats från ”tidigare läge”, röd linje, se nedan. Justeringen har
kunnat göras dels med utgångspunkt från lagerföljdsuppgifter från 2
st brunnar, dels från det faktum att det finns en damm på
fastigheten 1:22. Av lagerföljdsuppgifterna framgår att lera/lerig
morän underlagrar det ytliga sandlagret. Även dammens existens
kan med visshet förklaras av att den underlagras av ett lerigt lager.
SBF anser att föreslagen ändring av skyddsområdesgräns mellan
primär- och sekundär skyddszon är motiverad. Justering kommer att
ske av förslag till skyddsområde.

Figur 2. Justering av gräns mellan primär och inre sekundär skyddszon vid Gottskalks 1:10
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Camilla & Ulf Sjöstedt
2013-06-28
Västerhejde Bjärs 1:31 och
1:22

Bemötande nr 13:
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1) Vi anser att de nya föreslagna gränserna och föreskrifterna
kommer att drabba oss med negativa konsekvenser på flera betydande sätt. Värdeminskning kommer att ske av fastigheterna. Det
kommer att innebära stora kostnader för oss att förbättra det befintliga avloppet när det inte längre är godkänt. Vi vill att ni tar vårt
yttrande med synpunkter i beaktande innan beslut fattas och
försöker att sätta er in i vår situation.

SBF noterar att aktuella fastigheter för närvarande befinner sig
utanför vattenskyddsområde men att de enligt förslag kommer att
befinna sig primär skyddszon.
1) När det gäller SBF:s inställning att erlägga ersättning för
minskning av förväntningsvärden, hänvisas till vad som har anförts
under nr 2. Per Johansson och Anita Christell Johansson ovan.
Beträffande kostnader för att ågärda avlopp, får SBF anföra
följande.
Av 9 § i skyddsföreskrifterna framgår att ny infiltrationsanläggning
för avloppsvatten i primär skyddszon samt ny infiltrationsanläggning
för avloppsvatten från vattentoalett i sekundär skyddszon, är förbjuden. Befintliga infiltrationsanläggningar får användas i den
omfattning de har då skyddsföreskrifterna träder i kraft.
Om aktuell infiltrationsanläggning måste åtgärdas för att förebygga
förorening av yt- eller grundvatten, innebär detta inte annat än att
allmänna aktsamhetskrav som gäller för infiltrationsanläggningar
iakttas.
Som har redogjorts för under Per Johansson och Anita Christell
Johansson ovan kan rätt till ersättning föreligga enligt bestämmelserna i 31 kap. miljöbalken. En skyddsföreskrift grundar emellertid
inte ersättningsrätt om den enbart koodifierar eller förtydligar vilka
hänsynskrav som måste iakttas inom det aktuella skyddsområdet.
Även om SBF har förståelse för att vattenskyddsföreskrifterna kan
orsaka kostnader för åtgärdande av bl.a. infiltrationsanläggningar
ändrar detta inte behovet av inrättande av ett reviderat vattenskyddsområde.

14.
Gahnes Fastigheter AB och
Zions Bilplåt och Lack AB
2013-06-28
Västerhejde Bjärs 1:49

På fastigheten bedrivs lackeringsverksamhet och omfattar 14 anställda och har en årsomsättning om 13-14 miljoner kronor. Årligen behandlas 1000 bilar. Utökning av verksamheten är planerad. Verksamheten innefattar kemikaliehantering, använding av petroleumprodukter, borrhål för vatten och bergvärme samt avloppsanläggning. Små risker finns i verksamheten eftersom hårda krav finns på
försiktighetsmått för att undvika påverkan på vatten.
1) Av utredningen framgår att avgränsningen har gjorts med hänsyn
till eventuella framtida vattentäkter. Ingenstans i materialet finns
redovisat var ytterligare täkt(er) kan komma att planeras. Detta
måste kompletteras. Det är annars svårt att bedöma behovet av
vattenskyddsområdet utbredning. Tills vidare ifrågasätts det realistiska i att anlägga en vattentäkt i den sydvästra delen av det nu
föreslagna området.
2) I utredningen anges att att avgränsning bör följa tydliga gränser i
naturen. I det här fallet är det mer naturligt att låta vägen mot Sten-
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kumla utgöra gräns mellan den primära och den sekundära zonen.
3) Det är svårt för bolagen att bedöma föreslagna föreskrifters
konsekvens för verksamheten vilket beror på att föreskrifterna är
otydliga.
4) Utredningens konsekvensbedömning gäller inte fullt ut för verksamheten. Det finns ingen analys av hur verksamheten på Bjers
1:49 påverkas av regleringen i föreskrifterna.
5) 4 § Petroleumprodukter: Bolagen motsätter sig tillståndsplikt för
petroleumprodukter eftersom det kan innebära en inskränkning av
verksamheten.
Det är oklart vilka kravregler som gäller för tillståndsprövningen.
Föreskrifterna saknar helt bestämmelser som anger ramen för tillståndprövningen, vilket är märkligt med hänsyn till att föreskrifterna
lämpligen ska utgöra ett komplett regelverk.
Anmälningsplikt ska undantas för uppvärmningsolja i sekundärt
skyddsområde.
6) 6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen: Bolagen motsätter sig den
föreslagna bestämmelsen. Konsekvens för verksamheten är oklar.
Dubbelreglering sker.
7) 9 § Avloppsvatten: Föreskriften går utöver Naturvårdsverkets
allmänna råd och är alldelses för hård i förhållande till befintliga
infiltrationsanläggningar. Risk finns att alla infiltrationer förbjuds.
Förutom att befinliga anläggningar används borde även gälla att
befintliga infiltrationsanläggningar kan ersättas eller förnyas.
8) 13 § Energianläggnigar och vattenbrunnar: Även här bör gälla att
befintliga anläggningar måste få förnyas, underhållas eller ersättas.
9) 14 § Annan miljöfarlig verksamhet: Bestämmelserna ger oklara
konsekvenser för verksamheten. Bolaget efterfrågar en mer fullödig
koneskvensbedömning av bestämmelsen.
10) Proportionalitetsprövning: Vid utformning av områdesföreskrifter
krävs en proportionalitetsprövning i förhållande till enskild markägare och verksamhetsutövare som drabbas. Bolagen kan inte se att
sådan prövning gjorts av verksamheten på Bjers 1:49. Utförd
schablonmässig utredning är inte tillräcklig. Bolagen kräver att
kommunen gör en utredning av vilka konsekvenserna blir för verksamheten av den miljönytta som föreskrifterna medför i förhållande
till verksamheten. I vart fall bör verksamheten inte omfattas av
några ytterligare restriktioner, oavsett om det är fråga om materiella
kravregler eller krav på förprövning.
11) Om verksamhetens naturliga utveckling försvåras kommer
Bolagen att begära ersättning.
Bemötande nr 14:

SBF noterar att aktuell fastighet för närvarande befinner sig utanför
vattenskyddsområde men att den enligt förslag kommer att befinna
sig primär skyddszon.
1-2) SGU anför följande: Verksamheten ligger inom ett område där
naturligt skyddande jordtäcke saknas. Med tanke på den verksamhet
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som bedrivs anser SGU att det är väl motiverat att innefatta
fastigheten i den primära skyddszonen.
Kommunen/regionen kan fastställa skyddsområden med skyddsföreskrifter även för framtida, ännu icke preciserade behov. Det
aktuella området bedöms av SGU som intressant för vidare prospektering för nya vattentäktslägen.
SBF anser att föreslagen skyddsområdesgräns ska gälla. Se vidare
vad som angetts i punkt 6 under Havs- och vattenmyndigheten
beträffande dagens situation.
Det är av vikt att framhålla att vattenskyddsområdet syftar till att
skydda hela grundvattenförekomsten, och att ge ett tillräckligt gott
skydd så att råvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv.
Med långsiktigt perspektiv avses ett flergenerationsperspektiv.
Av vad som nu har anförts följer att vattenskyddsområdet har utformats enligt underlag från SGU och med syftet att säkra
råvattentillgången i ett flergenerationsperspektiv.
Inrättandet av ett reviderat vattenskyddsområde ska ses mot bakgrund av att Visby idag helt saknar reservvattentäkt. De berörda
grundvattentäkterna har enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ett
extremt högt skyddsvärde.
3) SBF anser att skyddsföreskrifterna, med de justeringar som SBF
har föreslagit (se ändringar inledningsvis i samrådsredogörelsen), så
långt möjligt är tydliga och precisa och att det inte bör föreligga
oklarheter vid tolkningen och tillämpningen av dessa. I punkterna
nedan bemöts Gahnes Fastighets Aktiebolags och Zion Bilplåt och
Lack AB:s synpunkter på de specifika bestämmelserna i de
föreslagna skyddsföreskrifterna.
4) Syftet med konsekvensbedömningen som SBF har låtit genomföra
har varit att klarlägga konsekvenserna för olika verksamhetsutövare
inom skyddsområdet. I analysen har således konsekvenser för olika
verksamhetstyper och former av markanvändning behandlats. En
uppdelning har gjorts på följande verksamhetstyper.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Boende och ägare av bostadsfastigheter
Industriell verksamhet och viss annan miljöfarlig verksamhet
Jord- och skogsbruk
Plantskolor, växthus och viss annan odlingsverksamhet
Djurhållning, rid- och travverksamhet
Kommunal verksamhet och planering
Väghållare

Det är således riktigt att konsekvensbedömningen inte har omfattat
påverkan på enskilda verksamheter.
Att utföra en separat konsekvensbedömning för varje enskild verksamhet är ett mycket tids- och resurskrävande arbete. Mot bakgrund
av detta samt att syftet med konsekvensbedömningen har varit att
få en övergripande bild av konsekvenserna av de föreslagna skyddsföreskrifterna i förhållande till syftet med det reviderade vattenskyddsområdet, har SBF inte funnit det vara nödvändigt att inkludera enskilda verksamheter i bedömningen.
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Med de svar som lämnas i följande punkter bedömer SBF att de
frågeställningar som Gahnes Fastighets Aktiebolag och Zions Bilplåt
och Lack AB har beträffande konsekvenserna av föreslagna skyddsföreskrifter, besvaras. Om bolagen har ytterligare frågor med anledning av detta är SBF bolagen behjälpliga med att besvara dessa.
5) Det ska framhållas att när det gäller tillståndsplikten för hantering
av mer än 250 l petroleumprodukter i primär skyddszon, ska SBF
lämna tillstånd om förutsättningarna för beviljande av tillstånd är
uppfyllda.
Om verksamheten utformas så att nödvändiga försiktighetsmått
iakttas vad gäller föroreningsrisk av grundvattenförekomsten, kan
SBF således inte motsätta sig att tillstånd beviljas.
Det finns generellt inga angivna ramar för tillståndsprövning enligt
miljöbalken. Tillstånd ska lämnas förutsatt att de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken efterlevs samt att nödvändiga försiktighetsmått vidtas för att minimera föroreningsrisken för yt- och grundvatten.
När det gäller frågan om anmälningsskyldighet för petroleumprodukter för att försörja byggnaders uppvärmning, delar SBF bolagets
synpunkt. Föreskriften har därför ändrats. Se även punkt 6 under
Länsstyrelsen.
6) När det gäller 6 § i skyddsföreskrifterna som avser hantering av
hälso- och miljöfarliga ämnen, hänvisar SBF till vad som har anförts i
punkt 9 under LRF Gotland ovan (se ändringar inledningsvis i samrådsredogörelsen).
Utifrån Gahnes Fastighets Aktiebolags och Zions Bilplåt och Lack
AB:s beskrivning av bl.a. kemikaliehanteringen i verksamheten, kan
SBF inte göra annan bedömning än att verksamheten förefaller uppfylla de krav som ställs i 6 § av skyddsföreskrifterna.
Eftersom verksamheten – enligt den beskrivning som bolagen har
lämnat – bedrivs i enlighet med såväl lämnade tillstånd som
branschcertifiering, har SBF förståelse för att 6 § av skyddsföreskrifterna kan upplevas som en onödig reglering från bolagens sida.
Bestämmelserna i skyddsföreskrifterna är emellertid generella och
träffar alla som berörs av dem. När det gäller just bestämmelsen i
6 § av skyddsföreskrifterna ska dessutom framhållas att den kan utgöra ett ytterligare krav på verksamheter i förhållande till vad som
gäller enligt lämnade tillstånd. Mot bakgrund av detta saknas det
anledning att från tillämpningsområdet av 6 § av skyddsföreskrifterna undanta miljöfarliga verksamheter som omfattas av tillstånd
eller som annars står under tillsyn.
Enligt SBF:s uppfattning är bestämmelsen i 6 § av skyddsföreskrifterna nödvändig för att syftet med vattenskyddsområdet ska uppnås
samtidigt som restriktionen inte går längre än vad som krävs för att
syftet ska tillgodoses.
7) Det stämmer att förslag till föreskrift, § 9, i sekundär zon är
strängare än allmänna rådet. Föreskriften innebär dock att befintliga
anläggningar får användas och förbättras för att förebygga förorening av yt- och grundvatten.
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Forts bemötande nr 14:

Som framgår i punkt 12 under Havs- och vattenmyndigheten ovan
föreslås att ett förtydligande avseende detta införs i 9 § av skyddsföreskrifterna (se ändringar inledningsvis i samrådsredogörelsen).
8) SBF delar bolagens uppfattning att 13 § av skyddsföreskrifterna
behöver förtydligas. Se ändringar inledningsvis i samrådsredogörelsen.
9) SBF har föreslagit att bestämmelsen i 14 § av skyddsföreskrifterna ska ändras. Detta för att det ska bli tydligare vilka verksamheter som omfattas av bestämmelsen. Se ändringar inledningsvis i
samrådsredogörelsen.
10-11) Som bolagen har påpekat ska, vid inrättande av vattenskyddsområde, hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten får inte gå längre
än som krävs för att syftet med skyddet tillgodoses. Detta framgår
av 7 kap. 25 § miljöbalken.
Principen innebär att inskränkning i den enskildes rådighet förutsätter en proportionalitet mellan vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av inskränkningen. Ingripandet får således
inte gå utöver vad som är erforderligt för ändamålet med vattenskyddsområdet.
Mot bakgrund av den redogörelse som har lämnats i punkt 5-9 ovan,
kan SBF inte finna att skyddsföreskrifterna innebär annat än liten
inverkan på den verksamhet som f.n. bedrivs på fastigheten.
Som har redogjorts för i punkt 1-3 under LRF Gotland ovan kan det
föreligga rätt till ersättning enligt bestämmelserna i 31 kap. miljöbalken under förutsättning att skyddsföreskrifterna medför att
pågående markanvändning avsevärt förvåras. Annan rätt till ersättning än den som följer av 31 kap. miljöbalken föreligger inte. För
begränsningar i framtida markanvändning föreligger således inte
någon ersättningsrätt.

15.
Elin Ax
2013-06-28
Visby Värjan 3

1) Vid flera § anges att hantering endast får ske om det inte innebär
risk för förorening av yt- eller grundvatten. Det är svårt för enskild
att avgöra vad som innebär en risk. Möjligen hade en hänvisning till
olika ”riskbeteenden” varit på sin plats.
2) Hur stor snöhög innebär ett upplag?
3) Figur 5 i ansökan om reviderat vattenskyddsområde är svår att
avläsa och jag är inte övertygad om att bergvärme inte skulle kunna
användas efter tillståndsprövning.
4) Jag är intresserad av Regionens planer på omhändertagande av
dagvatten och vatten från min fastighet. Kommer ett helhetsgrepp
att tas och hur kommer det att påverka mig som fastighetsägare?

Bemötande nr 15:

1) När det gäller frågan om begreppet risk i skyddsföreskrifterna så
har detta påtalats även av Havs- och vattenmyndigheten. Formuleringen har ersatts med tydligare krav. Se vidare i punkt 7 under
Havs- och vattenmyndigheten ovan samt se gjorda ändringar inledningsvis i samrådsredogörelsen.
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2) När det gäller bestämmelsen om upplag av snö och avfall i 10 §
av skyddsföreskrifterna, får SBF anföra följande.
Det är endast upplag av snö från trafikerade ytor utanför den
primära skyddszonen respektive vattenskyddsområdet, som
omfattas av förbudet i 10 § skyddsföreskrifterna. Bestämmelsen
berör inte upplag av snö som kommer från trafikerade ytor inom den
primära skyddszonen respektive inom vattenskyddsområdet. Ändring
har införts som förtydligar detta.
Vad som utgör ett upplag får bedömas från fall till fall.
3) Figur 5 i ansökan avser att visa den vertikala sårbarheten i
området inom och kring det reviderade vattenskyddsområdet. Med
vertikal sårbarhet avses förutsättningarna att föroreningar ska
transporteras till grundvattentäkten i oacceptabel koncentration.
Detta är avhängigt bl.a. de geologiska och hydrogeologiska förhållandena i marken i området.
De klasser som har redovisats i figur 5 avser mått på sårbarheten,
där klass 1 motsvarar mycket hög vertikal sårbarhet och klass 5
motsvarar mycket låg vertikal sårbarhet.
Beträffande motiven för förbudet i 13 § av skyddsföreskrifterna mot
nya energianläggningar i såväl primär som sekundär skyddszon hänvisas till vad som har anförts i punkt 6 under Sveriges geologiska
undersökning ovan.
4) Omhändertagande av dagvatten från enskilda fastigheter kommer
inte att ändras för närvarande. För denna fastighet finns möjlighet
att beställa anslutning till det kommunala dagvattennätet. Kontakta
Regionens Va-handläggare.
16.
Visby Återvinning AB
2013-06-28
Visby Takplåten 5

1) Visby Takplåten 5 och andra fastigheter längs med Lundbygatan
ligger inom område med låg sårbarhet (klass 4, låg vertikal sårbarhet). Det är därför inte motiverat med primär skyddszon.
2) Att placera industriområden i primär zon ger ingen möjlighet att
utöka och förfina verksamheter. Åtgärder i kända förorenade områden stimuleras inte heller.
3) Förändrad indelning bör avstås tills en plan för hur befintliga
svårigheter kan avhjälpas tas fram. Syftet borde vara att bibehålla
sysselsättningen och att stimulera kvarvarande industrier i området
samtidigt som man värnar om vattenskyddet.

Bemötande nr 16:

1) Nämnda fastigheter ligger enligt sårbarhetskartan inom varierande sårbarhetsklasser, från klass 1 (hög sårbarhet) till klass 4 (låg
sårbarhet). Vald primärzon har beräknats bl a utifrån: avstånd till
uttagsbrunnar, beräknat inströmningsområde samt markens sårbarhet. Det bedöms inte finnas skäl att ändra det primära skyddsområdet i denna del.
2) Aktuellt område (Takplåten m m) ligger enligt dagens vattenskyddsområde i sekundär skyddszon. Utifrån detta antogs en detaljplan år 1990. Enligt förslag till ändrat skyddsområde kommer området framöver att omfattas av primär skyddszon vilket kommer att
innebära ökade krav och inskränkningar för den enskilde eller för
verksamheter. Befintliga tillstånds- eller anmälningspliktiga verksam-
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heter kan komma att inskränkas till följd av skyddsföreskrifterna och
utvidgning hindras om denna kan medföra förorening av yt- och
grundvatten. Å andra sidan kommer verksamheter som inte kan
medföra förorening av yt- och grundvatten att kunna utvecklas.
Ansvar för åtgärder i förorenade områden har den eller de verksamheter som har bidragit till förorening. Krav på åtgärd kan ställas av
tillsynsmyndigheten. Då ansvar ej finns kan ekonomiskt stöd sökas
av Naturvårdsverket.
3) Införande av ändrat vattenskyddområde och föreskrifter är en
självständig process som inte berör hantering av förorenade områden. SBF ser ingen anledning att avvakta med vattenskyddsområdesarbetet. Arbete med förorenade områden sker genom tillsyn
enligt miljöbalken.
17.
Siltbergs Maskin AB
2013-07-01
Visby Fräsen 1
Bemötande nr 17:
18.
Andreas Leivik
2013-07-01
Follingbo Klinte 1:45

Bemötande nr 18:

Siltbergs Maskin AB har i nuläget inga synpunkter att meddela och
emotser ev. information som kan tillkomma under ärendets
behandling.
SBF konstaterar att inga invändingar finns avseende ansökan.
1) Det är viktigt att säkra tillgång till bra dricksvatten. Ett led i detta
är naturligtvis att även bygga ut kommunalt VA. Nuvarande situation
ger en begränsning i möjlighet till nybyggnation. Även möjlighet till
minireningsverk bör undersökas. Det gäller att få ihop samhällsutvecklingen med en god dricksvattenförsörjning.
1) Det är riktigt att förslag till föreskrifter innebär en begränsning av
ny bebyggelse eftersom förbud föreslås för nya infiltrationer i primär
zon samt för ny infiltration av avloppsvatten från vattentoalett i
sekundär zon. Enskild prövning kommer att som tidigare kunna ske i
sekundär zon av andra lösningar, t ex infiltration av BDT kombinerat
med annan lösning för WC.
Enskild bebyggelse kommer att kunna ske på samma sätt som idag
där en godtagbar enskild avloppsanläggning tillåts.
En utbyggnad av kommunalt VA inom vattenskyddsområde vore
naturligtvis positivt. Denna fråga får tas upp i kommande revideringar av VA-planen (dvs planen för utbyggnad av kommunalt VA).

19.
André Westerberg
2013-07-01
Follingbo Klinte 1:62

Bemötande nr 19:

1) Ny anläggning med trekammarbrunn och tillhörande infiltration
iordningställdes för ett antal år sedan. Innebär den nya indelningen
av vattenskydd att jag inte får anlägga ny infiltration till den om det
en dag visar sig att den gamla inte längre håller måttet? I sa fall
mottsätter sig André Westerberg den nya indelningen.

SBF noterar att aktuell fastighet för närvarande befinner sig i sekundärt vattenskyddsområde men att den enligt förslag kommer att
befinna sig primär/inre skyddszon.
1) I förslag till föreskrift anges att befintlig infiltration får användas
och förbättras. Detta har förtydligats i föreskriften. Se ändringar
inledningsvis i samrådsredogörelsen.

20.
Traume AB, Visby
Cementvaru AB genom VD

1) Dokumentet har tolkats som att ansökan inte innebär någon
förändring av verksamheten. Drivmedels- och brännoljetankar är
invallade varför dessa ska kunna fortsätta användas.
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Håkan Ohlsson
2013-07-01
2) Bolagen vill göra gällande att verksamheten kan fortsätta att
Träkumla Tjängdarve 1:112 bedrivas fullt ut utan begränsningar. Skulle så inte vara fallet
motsätter bolagen sig den nya indelningen eftersom det är svårt att
överblicka konsekvensen av denna förändning.
3)Bolagen är redan idag drabbade av vattenskyddsområdet då
övergång till bergvärme inte varit möjligt.
4) Hur blir det med lagring av krossat material för
betongframställningen? Grushantering och krossverksamhet får inte
inskränkas av framtida förändring.
5) Kommunalt VA borde vara en självklarhet för området.
Bemötande nr 20:

SBF noterar att aktuell fastighet för närvarande befinner sig i
sekundärt vattenskyddsområde och att den enligt förslag kommer
att fortsätta att befinna sig i sekundär skyddszon.
1) Av 4 § i skyddsföreskifterna framgår att hantering av mer än 250
l petroleumprodukter i sekundär skyddszon är underkastat anmälningsskyldighet.
Som framgår av punkt 6 under länsstyrelsen ovan, har SBF föreslagit
en ändrad lydelse av 4 § i skyddsföreskrifterna. Enligt den ändrade
lydelsen av 4 § i skyddsföreskrifterna krävs ingen anmälan för hantering av petroleumprodukter för försörjning av byggnaders uppvärmning samt för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners
bränsletankar.
2) Det åligger den som berörs av skyddsföreskrifterna att underrätta
sig huruvida skyddsföreskrifterna föranleder ändring av verksamheten inför det att föreskrifterna träder i kraft.
SBF har förståelse för att fastighetsägare eller annan kan ha frågor
huruvida en verksamhet är förenlig med skyddsföreskrifterna. SBF
avser därför att vara den som det önskar behjälplig med att besvara
frågor huruvida de delar av en verksamhet som berörs av skyddsföreskrifterna kräver anpassning eller annan åtgärd för att vara
förenliga med skyddsföreskrifterna.
SBF kan dock inte lämna förhandsbesked i frågan om en verksamhet
som sådan är förenlig med skyddsföreskrifterna. Det åligger den
som omfattas av skyddsföreskrifterna att tillse att verksamheten vid
var tid uppfyller de krav som gäller enligt skyddsföreskrifterna.
3) Det stämmer att förbud mot bergvärme länge har tillämpats av
tillsynsmyndigheten (MHN) även inom befintligt vattenskyddsområde
om än inte med stöd av vattenskyddsföreskrifterna.
4) I 11 § av skyddsföreskrifterna anges beträffande sekundär
skyddszon, att tillstånd krävs för upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt.

Forts bemötande nr 20:

Vidare framgår av 12 § av skyddsföreskrifterna att täkt av berg,
naturgrus, sand eller andra jordarter är förbjuden med undantag för
husbehovstäkter, för vilka gäller tillståndsplikt.
SBF har föreslagit en ändrad lydelse av 14 § i skyddsföreskrifterna.
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Beträffande sekundär skyddszon innebär den ändrade lydelsen att
tillstånd krävs för ny miljöfarlig verksamhet, för vilken råder anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning
utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som inte regleras särskilt i
dessa föreskrifter.
Lagring av rena massor av krossat material omfattas inte av skyddsförskrifterna. Förutsatt att inte heller krossverksamheten omfattas av
någon av ovan nämnda bestämmelser i skyddsföreskrifterna bör
föreslagna skyddsföreskrifter inte innebära någon inskränkning i den
delen av befintlig verksamhet.
5) En utbyggnad av kommunalt VA inom vattenskyddsområde vore
naturligtvis positivt. Denna fråga får tas upp i kommande revideringar av VA-planen (dvs planen för utbyggnad av kommunalt VA).
21.
Teknikförvaltningen,
Avfallsenheten
2013-07-01
Visby Artilleriet 1:40 och
Visby Förrådet 3
Visby Österby 1:1

1) Hantering av petroleumprodukter, kemiska bekämpningsmedel,
hälso- och miljöfarliga ämnen, Bark/timmer/stubbar/flis/Grot och
upplag snö/avfall sker inom Visby ÅVC. Visby ÅVC (Visby Artilleriet
1:40) befinner sig i föreslagen sekundär zon.
2) Tillstånd finns för fastighet Förrådet Skarphäll gällande förvaring
mellanlagring avfall och § 11 produkter (asfalt, oljegrus eller
vägsalt).
3) Visby deponi har hög risk för förorening. Det är viktigt med klok
skötsel och finansiering av deponin.

Bemötande nr 21:

1) Bestämmelserna i skyddsföreskrifterna är tillämpliga på verksamheten vid Visby återvinningscentral. Eftersom återvinningscentralen
är belägen inom sekundär skyddszon gäller de begränsningar som
anges beträffande sekundär skyddszon.
När det gäller det material som hanteras inom återvinningscentralen
är detta att betrakta som avfall. Bestämmelsen i 10 § av skyddsföreskrifterna är därför tillämplig på verksamheten. När det gäller de
upplag som redan idag finns vid återvinningscentralen, föreligger det
inte någon begränsning i hanteringen enligt 10 § av skyddsföreskrifterna.
Det ska i detta sammanhang framhållas att ett tillstånd enligt miljöbalken kan begränsas av skyddsföreskrifterna. Dessutom kan ett
meddelat tillstånd – till följd av skyddsföreskrifterna – förenas med
ändrade eller nya villkor eller återkallas och verksamheten fortsatt
förbjudas. Detta framgår av 24 kap. 1 § miljöbalken.
2) Se svaret under punkt 1.
Även beträffande befintliga avfallsupplag i Förrådet Skarphäll gäller
att det inte föreligger någon begränsning i hanteringen enligt 10 §
av skyddsföreskrifterna.
Som ovan har anförts måste verksamheten – även om den omfattas
av befintligt miljötillstånd – uppfylla kraven i skyddsföreskrifterna.
För verksamheter som omfattas av tillstånd finns särskilda övergångsbestämmelser i 15 § av skyddsföreskrifterna. Jämför vad som
har anförts i punkt 6 under Trafikverket ovan beträffande frågan om
tidsfrister för att fortsätta driva tillståndsgivna verksamheter som
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omfattas av förbud enligt skyddsföreskrifterna.
3) SBF delar Teknikförvaltningens synpunkter om Visby deponi. Tillsynsmyndigheten kommer som tidigare att kontrollera verksamheten
enligt miljöbalken.
22.
Teknikförvaltningen,
Parkenheten
2013-07-01
Fastighet ej specificerad

1) Kemiska bekämpningsmedel § 5: Kemiska bekämpningsmedel
används vid punktbekämpning av jordgetingbo vid lekplats inom
sekundär skyddszon. Om bekämpningsmedel ej får användas får
man gräva eller stänga av lekplatsen vilket är en dyrare hantering.
2) Tillfälligt GROT upplag förekommer inom sekundär skyddszon.
3) Tillfälligt upplag av snö förekommer inom sekundär skyddszon, på
asfaltyta med med avrinning till det kommunala nätet.

Bemötande nr 22:

1) Om punktbekämpning av jordgetingbo sker genom yrkesmässig
spridning krävs tillstånd enligt föreslagen ändring av § 5. I annat fall
regleras hanteringen inte i föreskriften.
2) Enligt förslag till föreskrifter är tillfälliga GROT-upplag under kortare tid än 12 månader tillåtna i sekundär skyddszon. Permanenta
GROT-upplag kräver tillstånd.
3) Det är endast upplag av snö från trafikerade ytor utanför den
primära skyddszonen respektive vattenskyddsområdet, som
omfattas av förbudet i 10 § skyddsföreskrifterna. Bestämmelsen
berör således inte upplag av snö som kommer från trafikerade ytor
inom den primära skyddszonen respektive inom vattenskyddsområdet.
Även tillfälliga upplag omfattas av 10 § av skyddsföreskrifterna. Vad
som utgör ett upplag får bedömas från fall till fall.

23.
Teknikförvaltningen, GataMaskinenheten
2013-07-01
Visby Artilleriet 1:40 och
Visby Förrådet 3

1) Hantering av petroleumprodukter sker inom sekundär skyddszon.
Anmälan inlämnad till MHN (2013/429). Ingen påverkan på
verksamheten.
2) Hantering sker av bark/timmer/stubbar/flis/GROT (§ 8) på ÅVC.
Eftersom hanteringen sker på tät yta (asfalt) är den tillåten.
3) Befintliga snöupplag försvinner när områden som nu är i bruk
kommer att bebyggas 2014. För att ha fungerande verksamhet
måste nya snöupplag finnas.

Bemötande nr 23:

1) Det föreligger – förutom för de i 4 § av skyddsföreskrifterna
angivna undantagen – anmälningsskyldighet för hantering av mer än
250 l petroleumprodukter i sekundär skyddszon.
Anmälningsskyldigheten fullgörs enligt vad som anges i 16 § av
skyddsföreskrifterna. En anmälan enligt 16 § av skyddsföreskrifterna

kan inte ersättas av anmälan enligt annan föreskrift.

Som har påpekats i punkt 1 under Teknikförvaltningen, Avfallsenheten, kan ett meddelat tillstånd enligt miljöbalken begränsas av
skyddsföreskrifterna. Dessutom kan ett meddelat tillstånd – till följd
av skyddsföreskrifterna – förenas med ändrade eller nya villkor eller
återkallas och verksamheten fortsatt förbjudas. Detta framgår av 24
kap. 1 § miljöbalken.
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2) Det är riktigt att upplag av bark, stubbar, timmer, flis och GROT
på tät yta är tillåtet oavsett tid, dock endast under förutsättning att
upplaget är under tak. Detta gäller såväl inom primär som sekundär
skyddszon, vilket framgår av 8 § av skyddsföreskrifterna.
Beträffande hantering av trä som är att betrakta som avfall gäller att
befintliga permanenta upplag är tillåtna såväl inom primär som
sekundär skyddszon, exempelvis Visby återvinningscentral (jfr svaret
i punkt 1 under Teknikförvaltningen, Avfallsenheten, ovan).
3) Som har påpekats i punkt 3 under Teknikförvaltningen, Parkenheten, gäller att upplag av snö från trafikerade ytor utanför den
primära skyddszonen respektive vattenskyddsområdet, är förbjudet
enligt 10 § i skyddsföreskrifterna.
24.
Caroline och Johan
Thomasson
2013-07-02
Visby Stora Hästnäs 1:11

1) Fastighetsägare motsätter sig skarpt den föreslagna ändringen.
Fastighetsägare accepterar inte att man planerar att ändra
förutsättningarna för marken när man i regionen tagit ett beslut i
översiktsplanen fram till år 2025. De föreslagna ändringarna skulle
kunna äventyra verksamheten på gården.
2) Fastighetsägare kan inte se varför fastigheten ska hamna inom
inre vattenskyddsområde när vattnet i egen brunn kommer från en
vattentäkt som redan har dålig vattenkvaliteten. Kommunen har
tvingats dra fram kommunalt vatten och avlopp omgående till
gården.
3) Slamtömningen på andra sidan vägen som kommunen hyr har
under alla år skötts på ett sätt så att lakvattnet har sipprat ut och
förgiftat området.
4) Fastighetsägare förväntar sig ett möte med ansvariga i
kommunen innan beslut tas i frågan. Överklagan kommer att ske av
den sträcknig som förändrar förutsättningarna för vår fastighet.

Bemötande nr 24:

SBF noterar att aktuell fastighet för närvarande befinner sig i primärt
vattenskyddsområde och att den enligt förslag kommer att fortsätta
att befinna sig i primär skyddszon. I fördjupad översiktsplan för
Visbyområdet redovisas dåvarande förslag till vattenskyddsområde
(daterat hösten 2007) och där aktuell fastighet låg i sekundärt
skyddsområde.
1) I översiktplan för Visby redovisades dåvarande förslag till vattenskyddsområde för Visby (daterat hösten 2007). Föreslaget vattenskyddsområde beslutades aldrig.
De hänsyn som anges i översiktplanen inverkar inte på förutsättningarna att besluta om ett reviderat vattenskyddsområde enligt
ansökan. Föreslaget vattenskyddsområde som anges i översiktsplanen gäller således inte, oakttat att översiktsplanen för Visby har
antagits.
2) Syftet med primär och sekundär skyddszon för Visbys vattentäkter är just att så långt möjligt skydda grundvattenförekomsten som
behöver användas för produktion av dricksvatten för Visby med
omnejd.
Orsaken till den dåliga vattenkvaliteten i detta fall är inte känt.
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Kvalitetsproblemet framhäver vikten av att reglera verksamheter
som kan innebära risk för grundvatten och vikten av att skydda
grundvattnet.
3) Lämnade synpunkter kommer att delges till tillsynsmyndigheten.
4) SBF har tagit del av lämnade synpunkter. SBF har dock valt att
samråda skriftligt.
25.
Gotland Energi AB
2013-07-09
Fastighet ej specificerad
Bemötande nr 25:
26.
Svenska Kraftnät
2013-08-16
Fastighet ej specificerad

Gotland Energi AB har tagit del av ansökan och har inget att erinra.

SBF konstaterar att inga invändingar finns avseende ansökan.
1) Inom aktuellt vattenskyddsområde har Svenska Kraftnät planer
på att bygga en 300 kv-markkabel fram till ny omriktarstation med
tillhörande ställverk inom sekundär skyddszon. Nybyggnationen sker
för att skapa möjlighet för vindkraftsetablering på Gotland. I ställverket hanteras en stor mängd olja. Det är angeläget att dessa anläggningar i framtiden kan förvaltas, repareras och underhållas
enligt de krav och riktlinjer som gäller för elverksamhet.
Svenska kraftnät önskar att det framgår av föreskrifterna att bolaget
är undantagna från anmälningsplikten för petroleumprodukter under
§ 4. Så länge rekommendationen beaktas har Svenska Kraftverk
inga invändningar mot aktuell förändring.

Bemötande nr 26:

1) SBF vill inledningsvis uppmärksamma Svenska Kraftnät på den
ändring av 4 § i skyddsföreskrifterna som SBF har föreslagit och som
redogörs för i punkt 1 under Traume AB (nr 20) ovan.
Av 4 § i skyddsföreskifterna framgår att hantering av mer än 250 l
petroleumprodukter i sekundär skyddszon är underkastat anmälningsskyldighet. Enligt den ändrade lydelsen av 4 § i skyddsföreskrifterna krävs ingen anmälan för hantering av petroleumprodukter
för försörjning av byggnaders uppvärmning samt för drivmedel i
fordons och mobila arbetsmaskiners bränsletankar. Notera dock att
beroende på vilka volymmängder olja som ska förvaras så kan
anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen komma att
aktualiseras.
Det saknas möjlighet för regionen att anta en skyddsföreskrift med
undantag för en särskild fastighetsägare eller annan rättighetshavare till berörd mark. Regionen kan därför inte i 4 § av skyddsföreskrifterna besluta om ett generellt undantag avseende Svenska
Kraftnät.
Mot bakgrund av att hantering av petroleumprodukter över 250 l i
sekundär skyddszon, är underkastad anmälningsskyldighet och inte
tillståndsplikt, torde det inte föreligga några hinder för Svenska
Kraftnät att förfoga över den mängd petroleumprodukter som krävs
för planerat ställverk. Detta förutsätter att anmälan om detta sker
och att hanteringen uppfyller de aktsamhetskrav som syftet med
vattenskyddsområdet föranleder. Om relevanta skyddsåtgärder och
försiktighetsmått iakttas bör det inte föreligga anledning för miljöoch hälsoskyddsnämnden att besluta om ytterligare försiktighetsmått.
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27.
På fastigheterna finns 5 ha åker och här bedrivs hästhållning.
Britta och Bengt Björkegren
1) Det är svårt att avgöra i vilken omfattning föreskrifterna påverkar
2013-08-27
Follingbo Norrbys 1:17 och då dessa i flera punkter är oklara och det går inte att utläsa vilka inskränkningar det innebär. Intrånget är också beroende av om nöd1:21
vändiga tillstånd för nuvarande drift kan ges av regionen. Förslaget
innebär merkostnader och merarbete i administration och inskränkningar i pågående markanvändning som det är fel att markägare ska
bära merkostnaden för. Flera av förslagen till restriktioner är mer
långtgående än vad som är nödvändigt för att skydda grundvattnet i
området. Förslaget kan innebära att krav på ersättning kan komma
att sökas för de restriktioner och intrång som uppstår.
2) Administrationen och ansökningsförfaranden för nödvändiga tillstånd ska vara utan avgift med enkla tydliga regelverk och hanteras
snabbt så att företagets produktion inte störs. Tillstånden behöver
vara på längre tid så att det går att planera för verksamheten i investeringar och produktionsinriktning.
3) Petroleumprodukter § 4: Trots beskrivning av vad hantering innebär uppstår frågetecken för hur skrivningen ska tolkas för: spannmålstorkar, dieseltankar, transporter och tankning av entreprenadmaskiner ex skogsmaskiner där man har mobila tankvagnar med.
Förtydliganden behövs. Volymen 250 l för tillstånd/anmälan är för
låg. Denna bör höjas till 500 l.
4) Kemiska bekämpningsmedel § 5: Det är inte acceptabelt att en
skrivning valts som innebär att markägare/brukare inte har möjlighet
till ersättning p g a föreslaget totalförbud i primär zon och risken att
inte få tillstånd i sekundär zon.
Är det rimligt och motiverat med totalförbud mot alla medel i primär
zon? Stor acceptas finns för förbud av preparat som har stor risk
eller som redan har hittats i vattentäkterna förbjuds.
5) Hälso- och miljöfarliga ämnen § 6: Mycket oklar skrivning där det
är omöjligt att avgöra vilka ämnen som omfattas och att bedöma
risk för förorening.
6) Gödselmedel m m § 7: En både onödig och krånglig föreskrift då
vi från lantbruket inte kunnat se problem med nitrit och smittämnen
kopplat till gödsel och ensilage. Skrivning innebär att det krävs tillstånd i primär zon varje gång man kör gödsel. Skillnaden i bedömningen av risken med hantering av ensilage utan pressaft i primär
och sekundär zon är obegriplig.
7) Bark, timmer m m § 8: Det är inte rimligt att kräva tillstånd för
varje upplag av massaved m m i primär zon. Vad är problemet? Det
bör vara samma regler som i sekundär zon.
8) Avloppsvatten § 9: Ett totalförbud mot nyanläggning får stora
konsekvenser för enskild t e vid behov av att bygga ex vid generationsskifte för sidoverksamhet eller dyl. I dagsläget sker ju redan
en prövning i varje enskilt fall vid nybyggnation så det borde vara
rimligt att ändra förbud till tillståndsplikt. Vilka alternativ finns för de
som inte har kommunlat VA?
9) Annan miljöfarlig verksamhet § 14: Förbud mot utökning av

__________________________________________________________________________________
.Samrådsredogörelse Visby vattenskydd-

66
verksamheten i primär zon och tillståndsplikt för sekundär zon kan
innebära att det blir omöjligt att utvecka företaget. Det är angeläget
att skrivningen förtydligas och att det klargörs vem som ska bedöma
detta.
10) Orimliga krav ställs på jordbruksfastigheter. Ansökan om att
ansluta till kommunalt vatten gjordes under 2012. Inget besked har
ännu kommit.
Bemötande nr 27:

SBF noterar att båda aktuella fastigheter för närvarande befinner sig
i sekundärt vattenskyddsområde och att de enligt förslag kommer
att fortsätta att befinna sig i sekundär skyddszon.
1) SBF anser att skyddsföreskrifterna, med de justeringar som har
föreslagits (se ändringar inledningsvis i samrådsredogörelsen), så
långt möjligt är tydliga och precisa och att det inte bör föreligga
oklarheter vid tolkningen och tillämpningen av dessa. Inte heller har
Britta och Bengt Björkegren närmare redogjort för i vilka avseenden
bestämmelserna i skyddsföreskrifterna enligt deras mening är
oklara.
Som har redogjorts för i punkt 5 under LRF Gotland ovan har SBF
funnit att inrättande av ett reviderat vattenskyddsområde enligt
ansökan utgör en nödvändighet för att säkerställa nuvarande och
framtida vattentillgång i Visby-området. De föreslagna skyddsföreskrifterna utgör en förutsättning för att detta syfte ska uppnås.
2) När det gäller denna fråga hänvisar SBF till vad som har anförts i
punkt 6 under LRF Gotland ovan.
3) Beträffande 4 § i skyddsföreskrifterna som avser hantering av
petroleumprodukter, hänvisar SBF till vad som har anförts i punkt 7
under LRF Gotland ovan.
4) När det gäller 5 § i skyddsföreskrifterna som avser kemiska bekämpningsmedel, hänvisar SBF till vad som har anförts i punkt 8a-c
under LRF Gotland ovan.
5) Avseende 6 § i skyddsföreskrifterna som avser hantering av miljöoch hälsofarliga ämnen som är skadliga för grundvattnet, hänvisar
SBF till vad som har anförts i punkt 9 under LRF Gotland ovan.
6) När det gäller 7 § i skyddsföreskrifterna som avser hantering av
växtnäringsämnen, ensilage och hållande av djur, hänvisar SBF till
vad som har anförts i punkt 10 under LRF Gotland ovan.
7) Beträffande 8 § i skyddsföreskrifterna som avser upplag av bark,
timmer, stubbar, flis och GROT, hänvisar SBF till vad som har
anförts i punkt 11 under Havs- och vattenmyndigheten ovan.
8) När det gäller 9 § i skyddsföreskrifterna som avser infiltrationsanläggningar för avloppsvatten, hänvisar SBF till vad som har
anförts i punkt 12a-b under LRF Gotland ovan.
9) Avseende 14 § i skyddsföreskrifterna som avser annan miljöfarlig
verksamhet, hänvisar SBF till vad som har anförts i punkt 13 under
LRF Gotland ovan.
10) Skrivelse skickades ut till er i juni 2012 om möjlighet till anslut-
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ning tillsammans med era grannar. Inget intresse uppvisades.
28.
Ingegerd Sahlsten
2013-08-27
Follingbo Klinte 1:44

På fastigheten finns 8 ha åker, 6 ha betesmark, 5 ha skog och 5 ha
övrig mark. På företaget bedrivs djurproduktion med 80 st KRAV
certifierade tackor.
1), 2) och 3) samma som ovan, synpunkt 27, Britta och Bengt
Björkegren.
4a) Kemiska bekämpningsmedel § 5: Som KRAV certifierad anser
fastighetsägare att fullt ansvar redan tagits och att ytterligare restriktioner än vad som redan gäller inte behövs. Samma regler ska
gälla alla i området, även privatpersoner.
4b) Följande formulering ifrågasätts: ”Hantering av bekämpningsmedel får endast ske om hanteringen inte innebär risk för förorening
av yt- ellergrundvatten.” Hur kan man rimligen veta det? Olycka?
5) samma som ovan, synpunkt 27, Britta och Bengt Björkegren.
6) Gödselmedel m m § 7: Inga påvisade halter i grundvattnet. Djurhållning har pågått på fastigheten i 490 år. Detta har inte resulterat i
föroreningar i vattnet. Är det då troligt att det blir så i framtiden?
7) Bark, timmer m m § 8: Fastighetägare menar att man har missförstått sina egna regler eller är okunnig om verkligheten. Hänvisning sker till information från skogsinspektör som anger att risken
för urlakning av fenol är minimal vid normalt skogsbruk samt till
Skogsstyrelsen som anger att skadedjursbekämpning i stockupplag
på Gotland inte förekommit åtminstone sedan 1983.
8a) Avloppsvatten § 9: Fastighetsägare fick för 25 år sedan åläggande att göra infiltrationsanläggning. Nu får man inte göra nya. Vad
ska göras istället? Hur ska befintliga skötas i framtiden. Fastighetsägare vill ha tydliga långsiktiga hållbara regler.
8b) Varför behövs tillstånd för nyborrning av vattenbrunn?
9) samma som ovan, synpunkt 27, Britta och Bengt Björkegren.
10) Om förslag inte görs om kommer ersättningskrav att framföras
till Regionen

Bemötande nr 28:

SBF noterar att aktuell fastighet för närvarande befinner sig delvis i
primärt vattenskyddsområde, delvis i sekundär skyddszon och delvis
utanför vattenskyddsområde. Vid förändring kommer ökad andel att
ligga inom primärt skyddsområde, bl. a. den del där byggnader
finns.
1-3, 5-8a och 9) När det gäller synpunkter som har framförts beträffande skyddsföreskrifternas otydlighet, administration och ansökningsförfaranden för nödvändiga tillstånd samt innehållet i 4, 6-8
och 14 §§ i skyddsföreskrifterna, hänvisar SBF till de svar som har
lämnats i punkt 1-3, 5-8a och 9 under Britta och Bengt Björkegren
ovan.
4a-b) Beträffande tolkningen och tillämpningen av 5 § i skyddsföreskrifterna som avser kemiska bekämpningsmedel, hänvisar SBF till
vad som har anförts i punkt 7 under Havs- och vattenmyndigheten
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ovan.
När det gäller motivet för och syftet med 5 § i skyddsföreskrifterna,
hänvisar SBF till vad som har anförts i punkt 8a-c under LRF Gotland
ovan.
8b) En brunn kan utgöra en potentiell föroreningsväg ned i grundvattenmagasinet och en brunn kan även kortsluta olika grundvattenmagasin. Det finns då risk att vattenkvalitet och uttagbar mängd
påverkas.
10) När det gäller förutsättningar för att erhålla ersättning till följd
av skyddsföreskrifterna och SBF:s inställning till att utge ersättning,
hänvisar SBF till vad som har anförts i punkt 1-3 under LRF Gotland
ovan.
29.
Gösta af Petersens
2013-08-27
Stenkumla Kube 1:7

På fastigheten finns 58 ha åker, 115 ha skog och 10 ha övrig mark.
Traditonell växtodling bedrivs.
1) - 9) samma som ovan, synpunkt 27, Britta och Bengt Björkegren.
10) Egen vattenförsörjning och avloppsanläggning finns som har
utformats enligt myndigheters krav utan positiv verkan för egen del.
Det är odemokratiskt att nu tvingas underkasta sig stora restriktioner för eget företags förmåga att ge försörjning utan ersättning.
Gösta af Petersens yrkar på ersättning för de kostnader det utvidgade vattenskyddsområdet medför för företaget och därigenom för
försörjningsförmågan.

Bemötande nr 29:

SBF noterar att fastigheten för närvarande befinner sig helt utanför
vattenskyddsområdet och att den enligt förslag kommer att befinna
sig till stor del i sekundärt/ yttre skyddsområde samt i mindre del
utanför skyddsområde.
1-9) När det gäller de synpunkter som har framförts beträffande
skyddsföreskrifternas otydlighet, administration och ansökningsförfaranden för nödvändiga tillstånd samt innehållet i 4-9 och 14 §§ i
skyddsföreskrifterna, hänvisar SBF till de svar som har lämnats i
punkt 1-9 under Britta och Bengt Björkegren ovan.
10) Beträffande frågan om nödvändigheten av att införa nya skyddsföreskrifter för det reviderade vattenskyddsområdet i förhållande till
konsekvenserna för bl.a. jordbruket, hänvisar SBF till vad som har
anförts i punkt 5 under LRF Gotland ovan. När det gäller frågan om
ersättning på grund av skyddsföreskrifterna, hänvisar SBF till vad
som har anförts i punkt 1-3 under LRF Gotland ovan.

30.
Torgny Åkerblom,
Åkerbloms gård AB
2013-09-03
Stenkumla Kviungs 1:25,
Bertels 1:2

På fastigheterna finns både åker, betesmark och skog och här
bedrivs mjölkproduktion m m. Tillstånd för verksamheten finns från
Länsstyrelsen 2002-05-17 (del av tillståndet bifogat tillsammans med
synpunkter).
1) - 9) samma som ovan, synpunkt 27, Britta och Bengt Björkegren.
10) Omfattande lån har tagits för att kunna driva verksamheten.
Jorden måste kunna brukas så att foder kan fås ihop till djuren.
Gödsel måste kunna spridas. Klara besked måste fås för vad som
gäller vid gödselspridning och ogräsbekämpning. Tillstånd kan inte
sökas vart 5:e år. Vad händer om tillstånd som behövs inte fås? Risk
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finns för konkurs. Ersättningskrav blir 20 milj kr om det inte går att
driva verksamheten pga vattenskyddsområdet.
11) 25-30 m3 vatten om dagen används till djuren. Vad händer om
vattenuttag till Visby ökar och verksamheten blir utan vatten. Då
måste garantier finnas för att få kommunalt vatten.
Bemötande nr 30:

SBF noterar att båda aktuella fastigheter för närvarande befinner sig
helt utanför vattenskyddsområdet och att de enligt förslag kommer
att befinna sig delvis i primärt skyddsområde, delvis i sekundärt
skyddsområde samt delvis utanför skyddsområde.
1-9) När det gäller synpunkter som har framförts beträffande
skyddsföreskrifternas otydlighet, administration och ansökningsförfaranden för nödvändiga tillstånd samt innehållet i 4-9 och 14 §§ i
skyddsföreskrifterna, hänvisar SBF till de svar som har lämnats i
punkt 1-9 under Britta och Bengt Björkegren ovan.
10) SBF har förståelse för de synpunkter som Torgny Åkerblom har
lämnat.
När det gäller frågan om ett erhålla tillstånd enligt bestämmelserna i
skyddsföreskrifterna är det viktigt att framhålla att miljö- och hälsoskyddsnämnden efter ansökan ska lämna tillstånd om förutsättningarna för beviljande av tillstånd är uppfyllda.
Om verksamheten utformas så att nödvändiga försiktighetsmått
iakttas vad gäller föroreningsrisk av grundvattenförekomsten, kan
miljö- och hälsoskyddsnämnden således inte motsätta sig att tillstånd beviljas.
Av 16 § av skyddsföreskrifterna följer att om en verksamhet har
tillstånd enligt 9 kap. eller 11 kap. miljöbalken behöver ansökan om
tillstånd eller anmälan enligt skyddsföreskrifterna inte göras avseende de frågor som redan omfattas av tillstånd.
Beträffande frågan om nödvändigheten av 5 § av skyddsföreskrifterna i förhållande till konsekvenserna för bl.a. jordbruket hänvisar
SBF till vad som har anförts i punkt 5 under LRF Gotland ovan. När
det gäller frågan om ersättning på grund av skyddsföreskrifterna,
hänvisar SBF till vad som har anförts i punkt 1-3 under LRF Gotland
ovan.
När det gäller frågan om begränsningar i tillstånd enligt miljöbalken
till följd av skyddsföreskrifterna, hänvisar SBF till vad som har
redogjorts för om detta i punkt 1 under Teknikförvaltningen,
Avfallsenheten (nr 21), ovan.
11) Inrättande av ett reviderat vattenskyddsområde syftar till att
säkra en långsiktig vattentillgång.
Ansökan om inrättande av ett reviderat vattenskyddsområde för
Visby grundvattentäkter har emellertid ingen direkt koppling till den
vattentillgång som f.n. råder.
En utbyggnad av kommunalt VA inom vattenskyddsområde vore
naturligtvis positivt. Denna fråga får tas upp i kommande revideringar av VA-planen (dvs planen för utbyggnad av kommunalt VA).
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31.
Ove Söderdahl
2013-09-03
Stenkumla Bertels 1:15,
Kviungs 1:15

Ove Söderdahl brukar gården Bertels i Stenkumla. Gården har mjölkoch köttproduktion med tillhörande växtodling. Det finns ca 100 nöt.
Gården omfattar 130 ha åker samt 60 ha skog och betesmark.
1) Förslaget berör företaget på flera områden. Det är dock svårt att
överblicka eftersom mycket är oklart. Klart är dock att det blir mer
pappersarbete för att söka olika tillstånd. Det bör vara så att ett
tillstånd söks och inte flera deltillstånd. Regionen ska stå för kostnaden. Tillstånd ska gälla i minst 5 år.
2) Gräns för sekundärt skyddsområde föreslås ändras enligt bifogad
karta. Motivet är att vattnet strömmar bort från hällmarken och ner i
dalen, alltså bort från vattenskyddsområdet.

Notering: Bild är ritad såsom ändring i bifogad karta har uppfattats.

3) 3 § vattentäktszoner: Vad menas med §? Finns det onödig verksamhet och hantering?
4a) 4 § Petroleumprodukter: Vad mer ska prövas? Miljöförvaltningen
har gårdstankarna registrerade. Hur ska skogsmaskiner och arbetsmaskiner göra vid tankning inom området?
4b) Blir oljetransporter från Visby möjliga? Finns det handlingsplan
för vad regionen och räddningstjänsten ska göra om en oljetankbil
går i diket inom skyddsområdet?
5a) 5 § Kemiska bekämpningsmedel: Är totalförbud motiverat? Går
det att ge tillstånd för mindre farliga preparat eller sätta gräns vid
aktiv substans? Nuvarande formulering innebär stora inskränkningar.
Det måste finnas möjlighet till ersättning om en odling inte kan
fortsätta.

__________________________________________________________________________________
.Samrådsredogörelse Visby vattenskydd-

71
5b) Vem kan bedöma om hanteringen innebär risk för spridning? Det
måste finnas klara regler.
5c) Får transport av kemiska bekämpningsmedel ske? 2 olyckor har
hänt på kort tid. Finns beredskap för det? Kommer det att vara
tillåtet med transport av kemiska ämnen från Visby?
6) 6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen: Mycket oklar regel. Vem kan
bedöma vilka ämnen som omfattas och hur det finns risk för förorening eller inte.
7) 7 § Gödselmedel m m: Oklar föreskrift. Gäller det lagring eller
spridning? Måste anmälan ske varje gång gödsel ska spridas? Det
finns idag regler om hur det ska gå till.
8) 8 § Bark, timmer m m: Onödigt byråkratiskt att anmäla varje
massavedstrave. Vad är risken? Inget kan förorena.
9a) 9 § Avloppsvatten: Vilken typ av avlopp ska vi ha? Kommer
regionen att erbjuda kostnadsfritt kommunalt avlopp?
9b) Vem kan bedöma om verksamheten innebär risk?
9c) Hur ska nya bostadsområden runt Visby uppföras om ej lösning
finns för vatten och avlopp? Vilka planer har regionen? Med förslaget
läggs en död hand runt Visby om inte kommunalt VA samtidigt
ordnas.
10) 14 § Annan miljöfarlig verksamhet: Föreskriften är svår att tolka.
Vad menas? All ny verksamhet prövas redan idag. Vem bedömer om
det innebär en risk?
11) Förskrifterna måste vara tydliga. Föreskrifter och inskränkningar
måste stå i rimlig proportion mot det skydd man vill uppnå. Ingen
vill ha dåligt vatten.
12) vad går alla tillståndsplikter ut på, vad ska uppnås? Vem tar
kostnaderna för dessa? Vilka möjligheter till ersättning finns om inte
en gård får tillstånd att fortsätta eller inskränkningar i nuvarande
verksamhet. Vad finns det för handläggarriktlinjer?
13) Vattenskyddsområdet kommer att innebära stora kostnader. Är
dessa beräknade? Kommer regionen att ta betalt för alla tillstånd?
Bemötande nr 31:

SBF noterar att båda aktuella fastigheter för närvarande befinner sig
helt utanför vattenskyddsområdet och att de enligt förslag kommer
att befinna sig delvis i primärt skyddsområde, delvis i sekundärt
skyddsområde samt delvis utanför skyddsområde.
1) När det gäller denna fråga hänvisar SBF till vad som har anförts i
punkt 6 och 14 under LRF Gotland ovan.
2) När det gäller förslag till ändring av gräns för sekundärt
skyddsområde hänvisar SBF till vad som anförts under punkt 1-2
under Lasse Ahnell (nr 7) ovan.
3) Vattentäktzonerna omfattar endast området i direkt anslutning till
respektiva vattentäkt. Syftet med att inrätta vattenstäktszoner är att
skydda dessa mot alla andra former av verksamheter än sådana som
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avser uttag av grundvatten och sammanhängande verksamhet.
Forts. bemötande nr 31:

Begreppet hantering har i 2 § av skyddsföreskrifterna definierats
som tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhänder-

tagande, användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
I 3 § av skyddsföreskrifterna har föreskrivits att ingen annan hantering än sådan som är nödvändig för vattentäktsverksamhet får förekomma inom vattentäktszonerna. Syftet med bestämmelsen är således att förbjuda all annan verksamhet än sådan som har en direkt
koppling till vattentäktverksamhet.
Bestämmelsen är utformad i överenstämmelse med vad som anges i
Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS
2003:16).
4a) Som har redogjorts för i punkt 6 under länsstyrelsen ovan, har
SBF justerat förslaget till lydelse av 4 § i skyddsföreskrifterna. Enligt
den justerade lydelsen av 4 § i skyddsföreskrifterna krävs – med
undantag för försörjning av byggnaders uppvärmning samt för
drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners bränseltankar –
tillstånd för hantering av mer än 250 l petroleumprodukter. Hantering av mer än 250 l petroleumprodukter i sekundär skyddszon är
underkastat anmälningsskyldighet. Samma undantag som gäller
beträffande tillståndsplikten i primär skyddszon, gäller även för
anmälningsskyldigheten i sekundär skyddszon.
Som framgår av bestämmelsen i 4 § skyddsföreskrifterna krävs alltså
– förutom för det ovan angivna undantaget – tillstånd för all hantering av mer än 250 l petroleumprodukter i primär skyddszon.
Vad som innefattas i uttrycket hantering har redogjorts för under
punkt 3 ovan.
Av det nu anförda följer att även om miljö- och hälsoskyddsnämnden för register om cisterner/tankar, krävs i primär skyddszon
tillstånd för förvaring av petroleumprodukter som överstiger den
angivna volymgränsen. För petroleumprodukter som avser försörjning av byggnaders uppvärmning och för drivmedel i fordons och
mobila arbetsmaskiners bränseltankar krävs dock varken tillstånd
eller anmälan.
4b) Transporter inom vattenskyddsområdet av petroleumprodukter
för annat än som avser byggnaders uppvämning kräver antingen tillstånd eller anmälan beroende på inom vilken del av vattenskyddsområdet som transporten avser. Genomgående transporter kräver
dock inte tillstånd.
Det ska vidare framhållas att om tillstånd har beviljats för hantering
av viss volym petroleumprodukter, omfattar detta även transporter
av petroleumprodukterna.
I de allmänna upplysningarna till skyddsförskrifterna framgår beträffande frågan om handlingsplan vid olycka involverande petroleumprodukter, följande:
Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor, ska olyckshändelser, spill eller
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läckage, som utgör risk för vattenförorening omgående anmälas av
den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om detta. Anmälan
ska göras till räddningstjänsten, miljönämnden samt vattentäktens
huvudman. Vidare ska vattentäktens huvudman, senast två år efter
att skyddsföreskrifterna har fastställts, upprätta en beredskapsplan
för sanering vid akut föroreningsrisk.
I de allmänna upplysningarna lämnas därutöver information om vad
som gäller för hantering av petroleumprodukter enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid
lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24).
5a) Beträffande frågan om innehållet 5 § i skyddsföreskrifterna och
förutsättningarna för ersättning, hänvisar SBF till vad som har
anförts i punkt 8a-c under LRF Gotland ovan.
5b) När det gäller 5 § i skyddsföreskrifterna, hänvisar SBF till vad
som har anförts i punkt 7 under länsstyrelsen ovan.
5c) SBF har funnit anledning att föreslå ändringar i 5 § av skyddsföreskrifterna. Se ändringar inledningsvis i samrådsredogörelsen.
Eventuella transporter av bekämpningsmedel kan enligt 5 § regleras
genom den tillståndsplikt som föreslås för yrkesmässig beredning av
bekämpningsmedel i primär skyddszon samt genom tillståndsplikt för
yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel i sekundär
skyddszon.
Genomgående transporter omfattas inte av skyddsföreskrifterna.
I de allmänna upplysningarna till skyddsförskrifterna framgår beträffande frågan om handlingsplan vid olycka involverande kemiska
bekämpningsmedel, följande.
Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor, ska olyckshändelser, spill eller
läckage, som utgör risk för vattenförorening omgående anmälas av
den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om detta. Anmälan
ska göras till räddningstjänsten, miljönämnden samt vattentäktens
huvudman. Vidare ska vattentäktens huvudman, senast två år efter
att skyddsföreskrifterna har fastställts, upprätta en beredskapsplan
för sanering vid akut föroreningsrisk.
6) När det gäller frågan om begreppet risk och tillämpningen av 6 § i
skyddsföreskrifterna, hänvisar SBF till vad som har anförts i punkt 7
under Havs- och vattenmyndigheten ovan.
Som verksamhetsutövare är man underkastad skyldighet enligt det
s.k. kunskapskravet i 2 kap. 2 § miljöbalken, att skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens
art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot
skada eller olägenhet. Verksamhetsutövaren ska således ta reda på
vilka kemikalier som hanteras som är hälso- och miljöfarliga och
skadliga för grundvattnet samt ta reda på hur dessa ska hanteras så
att yt- och grundvatten inte förorenas.
7) Då det har framkommit att det är oklart vad som menas med
hantering så har SBF valt att ändra § 7 (växtnäringsämnen m m)
genom att ange vilken hantering som är förbjuden samt vilken
hantering som kräver tillstånd eller anmälan. Se ändringar
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inledningsvis i samrådsredogörelsen. Se även vidare vad som
angetts i punkt 10 under LRF Gotland ovan.
8) När det gäller 8 § i skyddsföreskrifterna som avser upplag av
bark, timmer, stubbar, flis och GROT, hänvisar SBF till vad som har
anförts i punkt 11 under Havs- och vattenmyndigheten ovan.
9a) Se vad som har anförts beträffande 9 § av skyddsföreskrifterna i
punkt 12 a-b) under LRF Gotland ovan.
Enskild bebyggelse kommer att kunna ske på samma sätt som idag
där en godtagbar enskild avloppsanläggning tillåts.
Nej, kommunen kommer inte att erbjuda kostnadsfritt kommunalt
avlopp.
9b) SBF har föreslagit ett förtydligande tillägg till 9 § i skyddsföreskrifterna avseende befintliga infiltrationsanläggningar samt tagit
bort begreppet ”risk”.
Som verksamhetsutövare är man underkastad skyldighet enligt det
s.k. kunskapskravet i 2 kap. 2 § miljöbalken, att skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens
art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot
skada eller olägenhet. Den som använder en infiltrationsanläggning
ska således ta införskaffa information och tillse att anläggningen inte
innebär för förorening av att yt- och grundvatten. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden kommer att kunna tillhandahålla information
till vägledning för denna bedömning.
9c) Se svar fråga 9a. Regionens planer för utbyggnad av kommunalt
VA framgår i VA-planen. Här ingår för närvarande ingen utbyggnadsplan inom vattenskyddsområdet.
10) SBF har föreslagit att bestämmelsen i 14 § av skyddsföreskrifterna ska ändras. Detta för att det ska blir tydligare vilka miljöfarliga
verksamheter som omfattas av bestämmelsen. Se ändringar
inledningsvis i samrådsredogörelsen.
11) SBF bedömer att det är mycket viktigt att säkerställa vattenförsörjningen till Visby med omnejd. För att kunna göra det finns det
behov av ett relevant skyddsområde och föreskrifter som innebär
restriktioner i syfte att skydda grundvattenreserven. Föreslagna
föreskrifter innebär inskränkningar för den enskilde som har
bedömts vara nödvändiga för att klara vattenskyddet. Föreslagna
föreskrifter följer i huvudsak naturvårdsverkets allmänna råd om hur
föreskrifter bör utformas. Emellertid har det genom samrådet
kommit in synpunkter som föranlett SBF att föreslå ett antal
ändringar i syfte att förtydliga föreskrifterna. Se ändringar
inledningsvis i samrådsredogörelsen.
12) När det gäller denna fråga hänvisar SBF till vad som har anförts i
punkt 1-3 under LRF Gotland ovan.
Ansvarig för handläggning av anmälningar och ansökningar om
tillstånd är miljö- och hälsoskyddsnämnden. Inga särskilda riktlinjer
för handläggning finns ännu då föreskrifterna ännu inte har antagits.
13) En konsekvensbedömning av föreslaget reviderat vattenskydds-
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område har utförts och redovisats som bilaga 3 till ansökan om det
reviderade vattenskyddsområdet för Visby grundvattentäkter. Den
samlade kostnaden för Regionen för ändring av Visby vattenskyddsområde och föreskrifter är emellertid inte möjlig att beräkna i sin
helhet. I övrigt se punkt 12 ovan.
32.
Fredrik
2013-09-04
Stenkumla Prästgården 1:1
Träkumla Annex 1:1

Bemötande nr 32:
33.
Göran Vahlgren
2013-09-11
Stenkumla Kviungs 1:17

Bemötande nr 33:

1) Av SGU:s sårbarhetskarta framgår att nästan all åkermark på
Stenkumla Prästgården 1:1 och Träkumla Annex 1:1 ligger i sårbarhetsklass 3. Fredrik anser att gräns för sekundär zon bör dras längs
med den areal som utnyttjas som betesmark. I annat fall blir det
mycket onödigt krångel då det blir olika regler för samma åkrar
eftersom förslaget föreslår en delning mitt i fälten.
1) När det gäller förslag till ändring av gräns för sekundärt
skyddsområde hänvisar SBF till vad som anförts under punkt 1-2
under Lasse Ahnell (nr 7) ovan.
1) Om fastigheten och området ska ingå i utökat vattenskydd bör
området få kommunalt avlopp. På hela fastigheten ligger berget
väldigt högt upp. Godkända infiltrationer har säkerligen inte längre
livslängd än 5 år. Alla infiltrationer på fastigheten är äldre än 5 år.
Om inte kommunalt avlopp dras hit bör inte området ingå i utökat
vattenskyddsområde för Visby.

SBF noterar att fastigheten för närvarande befinner sig helt utanför
vattenskyddsområdet och att den enligt förslag kommer att befinna
sig i primärt skyddsområde.
1) När det gäller 9 § i skyddsföreskrifterna som avser infiltrationsanläggningar för avloppsvatten, hänvisar SBF till vad som har
anförts i punkt 12a-b under LRF Gotland ovan.
SBF noterar behovet av kommunalt avlopp. Regionens planer för
utbyggnad av kommunalt VA framgår i VA-planen. Här ingår för
närvarande ingen utbyggnadsplan inom vattenskyddsområdet.

34.
Bo Stenström och Eva
Gahnström
2013-09-17
Arrendatorer flera
fastigheter Follingbo m m

1) Vad menas med hantering av ensilage. Krävs det tillstånd att
frakta bort grönmassa som ska läggas i plan- eller tornsilo? Ska
tillstånd sökas för ensilagehantering när man pressar och plastar in
rundbalar och balarna står kvar på åkern ett par timmar? Om det
stämmer borde även hantering av hö kräva tillstånd. Vad menas
med pressrester från ensilage? Eller menas pressvatten?
2) Vad menas med hantering av gödselmedel? Är det samma regler
för mineralgödsel som för gödsel för djur?
3) Bo Stenström och Eva Gahnström motsätter sig förbud att använda kermiska bekämpningsmedel i primär skyddszon. Det gör det
omöjligt att bruka åker i primär skyddszon.
4) Det är alltför stora risker att gödsling inte blir tillåten och att
ensilering blir förbjuden vid tillståndsansökan. För övrigt anses att
ekologisk odling blir helt förbjuden inom primär skyddszon eftersom
stallgödsel kan flytta på sig på helt annat sätt än mineralgödsel.

Bemötande nr 34:

1-2) Då det har framkommit att det är oklart vad som menas med
hantering i § 7 (växtnäringsämnen m m) så har SBF valt att ändra
genom att ange vilken hantering som är förbjuden samt vilken
hantering som kräver tillstånd eller anmälan. Se ändringar
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inledningsvis i samrådsredogörelsen. Se även vidare vad som
angetts i punkt 10 under LRF Gotland ovan.
3) När det gäller motivet till 5 § i skyddsföreskrifterna som avser
kemiska bekämpningsmedel, hänvisar SBF till vad som har anförts i
punkt 8a-c under LRF Gotland ovan.
4) Enligt vad som angetts i punkt 1-2 har § 7 omformulerats. Om
verksamheten utformas så att nödvändiga försiktighetsmått iakttas
vad gäller skydd av grundvattenförekomsten, kan miljö- och hälsoskyddsnämnden inte motsätta sig att bevilja en tillståndsansökan
eller anmälan. Bestämmelsen i 7 § av vattenskyddsföreskrifterna
utgör således inte något förbud mot ekologisk odling.
35.
Ingrid Norrby Steneljung
2013-09-17
Västerhejde Hunnelundstorp 1:4 mfl
Bemötande nr 35:

36.
Lars Svensson
2013-09-20
Visby Skogsholm 1:4,
Hejdeby Bolarve 1:13 och
Hejdeby Norrbys 1:31

Fastigheterna omfattar 4 ha åker, 5 ha betesmark och 4 ha skog.
1) - 9) samma som ovan, synpunkt 27, Britta och Bengt Björkegren.
1) - 9) När det gäller de synpunkter som har framförts beträffande
skyddsföreskrifternas otydlighet, administration och ansökningsförfaranden för nödvändiga tillstånd samt innehållet i 4-9 och 14 §§ i
skyddsföreskrifterna, hänvisar SBF till de svar som har lämnats i
punkt 1-9 under Britta och Bengt Björkegren ovan.
Fastigheterna omfattar 8 ha åker, 34 ha skog samt 19 ha övrig mark
och här bedrivs jord- och skogsbruk.
1) - 9) samma som ovan, synpunkt 27, Britta och Bengt Björkegren.
10) Skogsholmstäkten är redan förorenad av bentazon vars ursprung inte kunnat härledas. Ingen övrig påverksam har konstaterats varför ett nybyggnadsförbud inte kan anses motiverat. Skyddet
av täkten bör gå att uppnå utan att inrätta förbud.
11) Länsstyrelsen har definierat ”gamla marmorbrottet” som en av
de mest förorenade platserna på Gotland. Några åtgärder har inte
vidtagits för att sanera marken.
12) På andra sidan Slitevägen har man fortfarande tillstånd att
bedriva tillverkning av asfalt vilket innebär tunga transporter och
hantering av kemiska produkter.
13) Regionen har idag ett upplag av GROT liggande ca 150 m från
täkten.
14) En sammanhållen miljöhänsyn med transparanta och tydliga
regler att förhålla sig till är att föredra framför den inkonsekvens
som nu råder och föreslås ska gälla, d v s att förbjuda vissa verksamheter och åtgärder och blunda för andra. Ska dricksvattenförsörjningen skyddas ska det allmänna vidta lämpliga åtgärder och stå
för kostnader och inte lägga över ansvaret på oss enskilda fastighetsägare som bebott och brukat marken i generationer, långt innan
vattentäkterna togs i bruk.

Bemötande nr 36:

1-9) När det gäller de synpunkter som har framförts beträffande
skyddsföreskrifternas otydlighet, administration och ansökningsförfaranden för nödvändiga tillstånd samt innehållet i 4-9 och 14 §§ i
skyddsföreskrifterna, hänvisar SBF till de svar som har lämnats i
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punkt 1-9 under Britta och Bengt Björkegren ovan.
10) Ingen enskild föreskrift anger ”nybyggnadsförbud”. Förbud finns
dock mot anläggande av ny infitration i primär skyddszon vilket kan
innebära att bostadsbyggande m m ej blir möjlig om annan avloppslösning ej kan hittas.
Inom primär skyddszon är avloppsanläggningar förbjudna redan
enligt nuvarande föreskrifter (se sid 21, punkt k i ansökan).
Föreslagen föreskrift inom primär skyddszon innebär alltså ingen
förändring av skyddet. Förändringen är dock att detta kommer att
gälla inom vissa nya områden, t ex i södra delen av föreslaget
skyddsområde.
Inom sekundär skyddszon föreslås förbud för ny infiltration för
avloppsvatten från vattentoalett. Enskild prövning kommer att som
tidigare kunna ske av andra lösningar, t ex infiltration av BDT
kombinerat med annan lösning för WC.
Enskild bebyggelse kommer att kunna ske på samma sätt som idag
där en godtagbar enskild avloppsanläggning tillåts.
11) Frågan om ansvaret för att utföra sanering och andra efterbehandlingsåtgärder från ”gamla marmorbrottet” har varit under
utredning än längre tid. Länsstyrelsen har nu kommit fram till att
ansvar inte kan utkrävas av någon enskild med stöd av bestämmelserna i 10 kap. miljöbalken. Vidare markundersökningar och
saneringsåtgärder kommer därför att bekostas av staten.
Ärendet är pågående och har ingen koppling till SBF:s ansökan om
ett reviderat vattenskyddsområde. SBF ser dock mycket positivt på
att länsstyrelsen nu kan föra ärendet framåt så att föroreningsrisken
från de föroreningar som föreligger i området upphör.
12) Asfaltverket är en anmäld verksamhet som har ett beslut som
reglerar verksamheten på platsen.
Verksamheten kan dock behöva anpassas till att vara förenlig med
de krav som uppställs i skyddsföreskrifterna.
13) Lämnad synpunkt kommer att delges till tillsynsmyndigheten.
14) Tillsyn av miljöfarliga verksamheter sker för närvarande enligt
miljöbalkens regler. I miljöprövningsförordningen anges vilka
verksamheter som särskilt ska prövas. Tillsyn och prövning kommer
framöver dessutom att ske enligt nya vattenskyddsföreskrifter.
SBF bedömer att det är mycket viktigt att säkerställa vattenförsörjningen till Visby med omnejd. För att kunna göra det finns det
behov av ett relevant skyddsområde och föreskrifter som begränsar/
förbjuder verksamheter/åtgärder som kan medöra förorening av
grundvattenförekomsten. Föreslagna föreskrifter innebär inskränkningar för den enskilde som har bedömts vara nödvändiga för att
klara vattenskyddet. Föreslagna föreskrifter följer i huvudsak
naturvårdsverkets allmänna råd om hur föreskrifter bör utformas.
37.
Anna Gardelius,
Visborgsstadens förskola,

Visborgsstadens förskola, Västerhejde skola har via Anne Gardelius
meddelat att ingen erinran finns om utökat vattenskyddstäkt i dessa
områden.
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Västerhejde skola
2013-09-18
Visby Signalen 2, Visby
Södervärnsskolan 1,
Västerhejde Nygårds 3:1
Bemötande nr 37:
38.
Motorklubben Gutarna, via
Anders Ardin
2013-09-26
Visby Österby 1:1, Follingbo
Rosendal 1:23

Bemötande nr 38:

SBF konstaterar att inga invändingar finns avseende ansökan.
1) Motorklubben bedriver motorsport inom rubricerade områden.
Föreningen har utfört ett omfattande arbete för att miljöcertifieras.
Klubben och båda tävlingsarenor är idag certifierade. Certifiering
innebär beträffande vattenskyddet total eliminering av utsläpp av
riskprodukter. Miljösyn av miljö och hälsa har gjorts utan anmärkningar. För Follingbo Rosendal har avtal på längre tid än 1 år i taget
begärts (begäran ej besvarad) för att ekonomiskt motivera en
investering i heltäckande markskydd i hela depåområdet.
Motorklubben anser att verksamheten inte drivs på ett sådant sätt
att det kan påverka grundvattnet.
1) För syftet med vattenskyddsområdet är det mycket positivt om
vidtagna åtgärder för certifiering medför att utsläpp inte sker av för
grundvattnet skadliga ämnen.
Av den redovisning som motorklubben har lämnat förefaller verksamheten uppfylla kraven i 6 § av skyddsföreskrifterna som avser
ämnen skadliga för grundvattnet.
SBF har förståelse för att motorklubben kan ha frågor huruvida verksamheten är förenlig med skyddsföreskrifterna. SBF avser att vara
den som det önskar behjälplig med att besvara frågor huruvida de
delar av verksamheten som kan beröras av övriga skyddsföreskrifter
kräver anpassning eller annan åtgärd för att vara förenlig med
skyddsföreskrifterna.
SBF kan dock inte lämna förhandsbesked i frågan om en verksamhet
som sådan är förenlig med skyddsföreskrifterna. Det åligger den
som omfattas av skyddsföreskrifterna att tillse att verksamheten vid
var tid uppfyller de krav som gäller enligt skyddsföreskrifterna.

39.
Riksutställningar
2013-09-26
Visby Tygverkstaden 1
Bemötande nr 39:
40.
Kjell och Gerd Westergren
2013-10-01
Träkumla Gottskalks 1:43

Riksutsällningar avser inte att yttra sig över förslaget om reviderat
vattenskyddsområde med föreskrifter för Visbys grundvattentäkter.
SBF konstaterar att Riksutställningar ej avser att yttra sig.
Fastigheterna omfattar 45 ha åker, 30 ha skog samt 3 ha betesmark
och här bedrivs spannmålsproduktion.
1) - 9) samma som ovan, synpunkt 27, Britta och Bengt Björkegren.
10) 2 åkerskiften hamnar i föreslaget primärt skyddsområde. Skifterna gränsar till område för sekundärt skydd. Enligt sårbarhetskartan
ligger dessa skiften i klass 4 och 5 d v s låg sårbarhet.
Kommunallagen säger att kommunen ska behandla sina invånare
lika. Särbehandling ska ske på objektiva grunder. Vid indelning av
skyddsområde har inte likabehandling skett. Indelningen är inte
trovärdig.
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Värdet på de 2 skiftena är idag 720000 kr vilket fastighetsägare vill
ha i ersättning om föreslagen indelning antas.
Bemötande nr 40:

1) - 9) Se ovan, bemötande synpunkt 27, Britta och Bengt
Björkegren.
10) Som framgår av ansökan för det reviderade vattenskyddsområdet för Visby grundvattentäkter har SGU tagit fram en en konceptuell hydrogeologisk modell över Visby området. Baserat på denna
har vattenskyddsområdet, förutom vattentäktzonerna kring de
separata grundvattentäkterna, delats in i primär respektive sekundär
skyddszon.
Indelningen i primära respektive sekundära skyddszoner har i första
hand skett på hydrogeologiska grunder. Den vertikala sårbarheten i
markytan har därvid utgjort en av flera parametrar som har haft
inverkan på indelningen. Således har även grundvattnets strömningsriktning utgjort en viktigt faktor vid indelningen.
I bilaga 1 till ansökan för det reviderade vattenskyddsområdet för
Visby grundvattentäkter, återfinns de fullständiga motiveringarna för
SGU:s indelning i primär respektive sekundär skyddszon.
Av vad som nu har anförts följer att indelningen av vattenskyddsområdet i primär respektive sekundär skyddszon naturligtvis har
skett på objektiva grunder.
När det gäller förutsättningar för att erhålla ersättning till följd av
skyddsföreskrifterna och SBF:s inställning till att utge ersättning,
hänvisar SBF till vad som har anförts i punkt 1-3 under LRF Gotland
ovan.

41.
Trafikverket
2013-10-11
Träkumla Annex 1:1

1) Trafikverket har ingen invändning mot föreskrifter som omfattar
upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt då alla allmänna vägar är
belagda och saltning inte förekommer på Gotland.
2) Trafikverket erinrar om att väghållaren är skyldig att bekämpa
förekomsten av växten jätteloka vilket sker genom punktbehandling
med bekämpningsmedel. Trafikverket förutsätter att denna specifika
verksamhet kan fortsätta inom vattenskyddsområdet.
3) När det gäller informationsskyltar om vattenskyddet krävs beslut
enligt vägmärkesförordningen alternativt tillstånd enligt väglagen.
4) Om särskilda skyddsåtgärder krävs runt allmänna vägar p g a
ändrad hänsyn till vattentäkter anser Trafikverket att den som
ansvarar för vattenverksamheten även ska ansvara för kostnader för
eventuella skyddsåtgärder.

Bemötande 41:
42.
Trafikverket
2013-10-11
Stenkumla Prästgården 1:1
Bemötande nr 42:

1-4) Se vad som har anförts beträffande dessa frågor i punkt 4-5
och 7-8 under Trafikverket ovan.
1-4 enligt ovan punkt 41 Trafikverket.

1-4) Se vad som har anförts beträffande dessa frågor i punkt 4-5
och 7-8 under Trafikverket ovan.
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43.
Trafikverket
2013-10-11
Follingbo Rosendal 1:23
Bemötande nr 43:
44.
Trafikverket
2013-10-11
Follingbo Prästgården 1:1

1-4 enligt ovan punkt 41 Trafikverket.

1-4) Se vad som har anförts beträffande dessa frågor i punkt 4-5
och 7-8 under Trafikverket ovan.
1-4 enligt ovan punkt 41 Trafikverket.

Bemötande nr 44:

1-4) Se vad som har anförts beträffande dessa frågor i punkt 4-5
och 7-8 under Trafikverket ovan.

45.
Gotlands Åkericentral AB
2013-10-11
Visby Förrådet 5

Företaget bedriver återvinningsverksamhet av obehandlat trä, behandlat trä, skrot, asfalt och plast samt mellanlagring av grusmaterial. Beslut enligt miljöbalken finns från 2013-04-29, MHN 2013/1891
(punkter 90.40C,90-110C).
1) Gotlands Åkericentral AB anser att bolaget kan bedriva nuvarande
verksamhet med tagna beslut och kan även fortsätta med detta ifall
det omvandlas till tillstånd. Om verkamheten inte kan bedrivas som
idag måste verksamheten ses över vilket innebär neddragningar av
personal samt krav på flytt av verksamheten.
2) Inom fastigheten har Betongcentralen AB bedrivit verksamhet
med tillverkning av betong. Bolaget finns kvar men är vilande.
Betongstationen är såld, nedmonterad och marken är återställd. Det
finns inga planer på att återuppta verksamheten.

Bemötande nr 45:

1) Utifrån den beskrivning av verksamheten som Gotlands Åkericentral AB har lämnat förefaller det som att verksamheten är förenlig
med föreslagna skyddsföreskrifter.
Emellertid åligger det den som berörs av skyddsföreskrifterna att
underrätta sig huruvida skyddsföreskrifterna föranleder ändring av
verksamheten inför det att föreskrifterna träder i kraft.
SBF har förståelse för att fastighetsägare eller annan kan ha frågor
huruvida en verksamhet är förenlig med skyddsföreskrifterna. SBF
avser därför att vara den som det önskar behjälplig med att besvara
frågor huruvida de delar av en verksamhet som berörs av skyddsföreskrifterna kräver anpassning eller annan åtgärd för att vara
förenliga med skyddsföreskrifterna.
SBF kan dock inte lämna förhandsbesked i frågan om en verksamhet
som sådan är förenlig med skyddsföreskrifterna. Det åligger den
som omfattas av skyddsföreskrifterna att tillse att verksamheten vid
var tid uppfyller de krav som gäller enligt skyddsföreskrifterna.
2) SBF har inga synpunkter avseende detta. Hantering av detta
ärende har ingen direkt koppling till frågan om ett reviderat vattenskyddsområde.
SBF noterar ändå att riskklassning enligt Naturvårdsverkets modell
har skett enligt MIFO fas 1 (risk för ev. förorenad mark) för hela
fastigheten. Dokumentation finns således om både nuvarande och
tidigare verksamheter.
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46.
Transportstyrelsen
2013-10-16
Visby Borren 1
Bemötanden nr 46:
47.
Visby Orienteringsklubb via
orf Bo Magnusson
2013-10-22
Follingbo, Endre

Transportstyrelsen har inget att invända mot förslaget att revidera
vattenskyddsområde för Visby grundvattentäkter.
SBF konstaterar att inga invändingar finns avseende ansökan.
1)Visby Orienteringsklubb anser att det är angeläget att skydda
grundvattnet men uppfattar att förslaget avsevärt begränsar
förutsättningarna för klubben att utöva aktiviteter för friskvård,
friluftsliv och motion. Det är framför allt § 9 om avloppsvatten som
innebär begränsningar. Klubben anser att en skärpning enligt
förslaget måste kombineras med planering och genomförande av
kommunalt omhändertagande av avloppsvatten från föreningens
klubbstuga.
2) Upplag av bark, timmer, flis som sker i anslutning till skötsel av
motionsspår ska inte omfattas av förslaget till föreskrifter § 8.

Bemötande nr 47:

1) SBF anser att föreslaget skyddsområde med föreskrifter inte
hindrar utövande av friskvård, friluftsliv och motion inom vattenskyddsområdet. Notera att befintliga infiltrationsanläggningar för
avloppsvatten får användas och även åtgärdas för att motverka
förorening av yt- eller grundvatten. Däremot får ingen nyanläggning
eller utökning ske.
SBF anser att kommunalt avlopp inom vattenskyddsområdet är
angeläget men denna fråga ingår dock inte i uppdraget att revidera
vattenskyddsområde och föreskrifter.
2) När det gäller 8 § av skyddsföreskrifterna som avser upplag av,
timmer, stubbar, flis och GROT, hänvisar SBF till vad som har
anförts i punkt 11 under Havs- och vattenmyndigheten ovan.

48.
Visby AIK
2013-10-22
Follingbo Gerete 1:11
Bemötande nr 48:

1) Gräsgödning krävs för att vidmakthålla fotbollsplanerna. Om det
blir förbjudet är verksamheten inte möjlig att driva.
1) Så vitt kan ses på karta ligger fotbollsplanerna både inom primär
och sekundär zon. Enligt reviderat förslag till föreskrifter kräver
yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen tillstånd inom primär
zon och anmälan inom sekundär zon.

Visby den 29 januari 2014

Ann-Sofi Lindskog
Avdelningschef Infrastruktur

Claudia Castillo
Projektledare
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Synpunkter på
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Ansökan om reviderat vattenskyddsområde med föreskrifter för
Visbys grundvattentäkter
Tekniska nämnden beslutade 2013-04-02 om att samråda förslag till ansökan med myndigheter och
organisationer samt förelägga ägare och innehavare av särskild rätt att yttra sig över ansökan.
En samrådsredogörelse (daterad 2014-01-29) upprättades med anledning av inkomna synpunkter på
förslag till vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Visbys vattentäkter. I samrådsredogörelsen
sammanställdes synpunkter samt samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF) bemötande på dessa.
Redogörelse gavs för de ändringar som föreslogs. Samrådsredogörelsen har nu kommunicerats med
kungörelse samt personligen med alla de som har lämnat in synpunkter under samrådstiden.
Nedan följer först de ytterligare ändringar av föreskrifterna som har gjorts med anledning av nu
inkomna synpunkter. Därefter följer nu gällande förslag till vattenskyddsföreskrifter för Visbys
grundvattentäkter i sin helhet samt förslag till skyddsområde. Slutligen följer de synpunkter som har
kommit in på samrådsredogörelsen samt bemötande på dessa.
NU INFÖRDA ÄNDRINGAR I VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTERNA FÖR VISBYS GRUNDVATTENTÄKTER:
§2
§5

Beskrivning
Tillägg av definition för ”vattenslås”.
Ny formulering/tillägg i primär zon om:
- Undantag för punktsanering mot ohyra och skadedjur.
Detta har lett till att samma regler kan gälla för yrkesmässig och icke yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel.
Ny formulering/tillägg i sekundär zon om:
- Undantag från tillståndsplikt vid spridning av kemiska
bekämpningsmedel. Samma regler kan nu gälla för
yrkesmässig och icke yrkesmässig spridning.

§7

Ny formulering/tillägg i primär och sekundär zon om:
- Att med spridning avses inte den gödsel som djuren
själva tillför marken vid betesgång.
Behov av anmälningsplikt anses inte motiverat.

§14

Ny formulering i primär zon (andra stycket) om:
Tillståndsplikt i stället för förbud vid utvidgning av befintlig
anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet.

Behov av ändring, tillägg:
Länsstyrelsen: Behov av
definition för ”vattenslås”.

Länsstyrelsen:

Det ska tydligt framgå vad
som är undantag från förbud.
Samma regler ska gälla för
yrkesmässig och icke yrkesmässig spridning.

Länsstyrelsen:

Behov av anmälningsplikt vid
spridning av växtnäringsämnen via hög djurkoncentration.

LRF och Zions: Förbud mot
utvidgning av befintliga
verksamheter bör ersättas
med tillståndsplikt.

2
FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VISBYS GRUNDVATTENTÄKTER
(ÄNDRINGAR/TILLÄGG ÄR BLÅMARKERADE):

1 § Allm änt
Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad skyddsområdeskarta.
Skyddsområdet är indelat i vattentäktzon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.

2 § Definitioner
Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning, vatten
som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller vissa fastigheters
räkning samt vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.
Avfall: Varje föremål eller ämne som innehavren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra
sig av med.
Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet eller föremålet
1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet eller
föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell
praxis, och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt godtagbart och som
inte strider mot lag eller annan författning.
GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.
Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning,
förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara
förfaranden.
Kemiskt bekämpningsmedel: En kemisk produkt som syftar till att förebygga eller motverka att
djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors
hälsa eller skada på egendom. Som kemiskt bekämpningsmedel anses inte
1. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel eller foder,
eller
2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska produkter som är avsedda att huvudsakligen begagnas
för andra ändamål än som avses i första stycket, om de inte genom särskild benämning eller på något
annat sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel.
Miljönämnd: Den nämnd som ska fullfölja kommunens tillsynsuppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.
Punktbehandling:
1. Bekämpning som utförs med sprayburk för hushållsbruk, eller
2. Bekämpning eller behandling av en stam eller ett rotsystem i taget om den använda metoden har
sådan precision att hela volymen använt bekämpningsmedel, utan läckage eller annan icke avsedd
spridning, kan appliceras på det avsedda objektet och endast täcker eller berör en begränsad del av
objektet, t. ex. fickning eller pensling och avstrykning.
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Större schaktningsarbeten: Sänkning av markytan på utstakat område för mer omfattande anläggningsarbeten än för grundläggning av enskild villa. Schaktningsarbeten i samband med
ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande anses inte utgöra större schaktningsarbeten.
Vattenslås: Förvaring av kemiskt behandlade plantor i vatten ute i naturen, t.ex. ett vattenförande
dike, i avvaktan på plantering.
Växtnäringsämnen: Konstgödsel, stallgödsel och slam.
Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den har en viss omfattning
och varaktighet samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga av
dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att verksamheten ska betraktas som yrkesmässig. Den
behöver inte vara vederbörandes huvudsysselsättning.

3 § Vattentäk tszoner
Ingen annan hantering än sådan som är nödvändig för vattentäktsverksamhet får förekomma inom
vattentäktszonerna.

4 § P etroleum produk ter
Primär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver tillstånd. Tillstånd krävs inte för att försörja
byggnaders uppvärmning samt för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners bränsletankar.
Sekundär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver anmälan. Anmälan krävs inte för att försörja
byggnaders uppvärmning samt för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners bränsletankar.

5 § K em iska bekäm pningsm edel
Primär skyddszon
Spridning av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.
Punktbehandling av enskilda växter samt punktsanering av ohyra och skadedjur är tillåten.
Plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är tillåten. Sådana plantor får inte
vattenslås.
Framställning, blandning eller annan beredning av kemiska bekämpningsmedel för yrkesmässigt
ändamål kräver tillstånd.
Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att hela volymen kan
omhändertas vid läckage.
Sekundär skyddszon
Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd.
Punktbehandling av enskilda växter samt punktsanering av ohyra och skadedjur kräver inte tillstånd.
Plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel kräver inte tillstånd. Sådana
plantor får inte vattenslås.
Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att hela volymen kan
omhändertas vid läckage.
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6 § Hälso- och m iljöfarliga äm nen
Primär och sekundär skyddszon
Hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för grundvattnet, såsom tjärprodukter, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, fenoler och färger, och som inte regleras särskilt i dessa
föreskrifter får endast hanteras i sådan omfattning och på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas.

7 § Väx tnäringsäm nen, ensilage och hållande av djur
Primär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd. Med spridning avses inte den gödsel som
djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är förbjuden med undantag för tillfällig lagring av
stapelbar stallgödsel i fält upp till 1 vecka.
Ny gödselanläggning samt ändring av befintlig gödselanläggning kräver anmälan.
Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring av ensilage i yrkesmässig
verksamhet kräver anmälan.
Sekundär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver anmälan. Med spridning avses inte den gödsel
som djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är förbjuden med undantag för tillfällig lagring av
stapelbar stallgödsel i fält upp till 1 vecka.
Ny gödselanläggning samt ändring av befintlig gödselanläggning kräver anmälan.
Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring av ensilage i yrkesmässig
verksamhet kräver anmälan.

8 § Bark, tim m er, stubbar, flis och GROT-upplag
Primär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer eller flis under kortare tid än 12 månader och GROT-upplag
kräver tillstånd. Upplag som är mindre än 500 m3 travat mått och lagras kortare tid än tre månader
kräver inte tillstånd förutsatt att upplaget inte sker på grusytor och att skyddsavståndet till
vattentäktszon är minst 30 meter.
Upplag på tät yta under tak är dock tillåtet oavsett tid.
I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer eller flis och GROT-upplag förbjudet.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är dock tillåtet.
Sekundär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer eller flis och GROT-upplag under kortare tid än 12 månader
är tillåtet. Permanenta GROT-upplag kräver tillstånd. Upplag på tät yta under tak är dock tillåtet
oavsett tid. I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer eller flis förbjudet.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är tillåtet.
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9 § Avloppsvatten
Primär skyddszon

Ny infiltrationsanläggning av avloppsvatten är förbjuden. Befintlig infiltrationsanläggning får användas
i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft.
Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- eller grundvatten. En
sådan åtgärd får inte innebära att infiltrationsanläggningen omfattar ytterligare hushåll.
Sekundär skyddszon
Ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten från vattentoalett förbjuden. Befintlig infiltrationsanläggning får användas i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft.
Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- eller grundvatten. En
sådan åtgärd får inte innebära att infiltrationsanläggningen omfattar ytterligare hushåll.

10 § Upplag av snö eller avfall
Primär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför den primära skyddszonen är förbjudet.
Nya permanenta upplag av avfall är förbjudet med undantag för upplag av snö från trafikerade ytor
inom primär skyddszon.
Tillfälliga upplag av avfall, med undantag för upplag av snö från trafikerade ytor inom primär
skyddszon, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.
Sekundär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.
Nya permanenta upplag av avfall är förbjudet med undantag för upplag av snö från trafikerade ytor
inom vattenskyddsområdet.
Tillfälliga upplag av avfall, med undantag för upplag av snö från trafikerade ytor inom
vattenskyddsområdet, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.

11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt
Primär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.
Spridning av vägsalt kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver tillstånd.

__________________________________________________________________________________
.Samrådsredogörelse Visby vattenskydd-

6

12 § Täk tverksam het, schaktnings- och anläggningsarbeten
Primär skyddszon
Husbehovstäkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter kräver tillstånd. All annan täkt av berg,
naturgrus, sand eller andra jordarter är förbjuden.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Husbehovstäkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter kräver tillstånd. All annan täkt av berg,
naturgrus, sand eller andra jordarter är förbjuden.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver anmälan.

13 § Energianläggningar och vattenbrunnar
Primär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från jord, berg eller grundvatten är
förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i
kraft.
Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av grundvatten.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning.
Sekundär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från berg eller grundvatten är förbjuden.
Anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla i jord kräver tillstånd. Befintliga anläggningar
får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft.
Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av grundvatten.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning.

14 § Annan m iljöfarlig verksam het
Primär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap.
miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten, är förbjuden.
Utökning av befintliga miljöfarliga verksamheter, för vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken,
som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten, kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken råder anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt
författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, kräver tillstånd.
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15 § I kraftträdande och övergångsbestäm m elser
Dessa föreskrifter träder i kraft den dag som anges i beslut om vattenskyddsföreskrifter för Visbys
grundvattentäkter.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av förbud
enligt dessa föreskrifter och som inte är förbjudna enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av förbudet får
verksamheten bedrivas i oförändrad omfattning intill dagen ett år efter skyddsföreskrifternas
ikraftträdande. Därefter får verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och som inte har varit tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av tillstånds- eller anmälningsplikten får
verksamheten bedrivas intill dagen ett år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får
verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast den dagen lämnat in en
ansökan om tillstånd eller gjort en anmälan till miljönämnden.

16 § Allm änna bestäm m elser
Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till miljönämnden.
Tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats
enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap. (vattenverksamhet) miljöbalken
eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa kapitel i miljöbalken.
Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende vattenskyddsområde finns
uppsatta på för ändamålet lämpliga och väl synliga platser.
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för
vattentäktsverksamhet inom vattenskyddsområdet.

Allmänna upplysningar
Föreskrifterna innebär inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter som omfattas av
vattenskyddsområdet och riktar sig i första hand till markägare och innehavare av särskild rätt till
fastigheter i området.
Anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken
En anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken ersätter
inte en anmälan enligt föreskrifterna. Följaktligen måste anmälningsskyldigheten enligt dessa
förskrifter uppfyllas oavsett om en anmälan har gjorts avseende samma förhållande enligt 9 kap.
miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken.
Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den
som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av 2 kap. 1 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till
räddningstjänsten, tel. 112, miljönämnden samt vattentäktens huvudman.
Avledning av spillvatten och dagvatten
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan
tillstånd inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska anslutas. Tillstånd krävs även vid
anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
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Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KF 18 aug 2003) gäller
tillståndsplikt även för annan avloppsanläggning.
Anmälan krävs för ändring av ovan angivna avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig
ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning (14 §, förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd).
Beredskapsplan
En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens huvudman
senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.
Dispens
Om särskilda skäl föreligger kan regionen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7
kap 22 § miljöbalken. Regionen ska samråda med vattentäktens huvudman och höra berörda
myndigheter innan dispens ges. I samband med en sådan prövning kan regionen föreskriva särskilda
villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken). Dispens får,
enligt 7 kap 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.
Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4 § miljöbalken.
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för
vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom den berörda
delen av fastigheten. Detsamma gäller om mark tas i anspråk.
Hantering av brandfarliga vätskor
För hantering av petroleumprodukter ska Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) iakttas. Enligt 4 kap. 1 § NFS
2003:24 åligger det den som avser att hantera (tillverkning, bearbetning, förvaring och transport i
rörledning enligt definition i föreskriften) mer än 250 liter brandfarlig vätska att i god tid innan
hanteringen inleds skriftligt informera tillsynsmyndigheten. I 10 kap. samma föreskrift finns ytterligare
krav inom vattenskyddsområde, bl a för cisterner eller lösa behållare med en sammanlagd volym som
är större än 250 liter.
Hantering av växtnäringsämnen
Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ska vid lagring av stallgödsel lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.
Hänsynsregler
I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla som bedriver eller
avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med
hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada
och olägenhet. Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta
innebär att om yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som
kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla
de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras
för att förebygga eller avhjälpa skadan.
Information och upplysning
Fastighetsägare bör informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.
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Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som
utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.
Påföljd
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 2 § och 2a § miljöbalken.
Spridning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel
Enligt 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken får kemiska och biologiska bekämpningsmedel som är
avsedda för att bekämpa lövsly inte spridas över skogsmark eller användas för att behandla enskilda
trädstammar.
Bestämmelser om spridning och annan hantering av bekämpningsmedel finns i förordningen
(2006:1010) om växtskyddsmedel och förordningen (2000:338) om biocidprodukter.
I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1997:2 (14 §) och Naturvårdsverkets allmänna råd
1997:3 och Naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande
användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde NFS 2000:7 regleras
hanteringen av kemiska bekämpningsmedel.
Bestämmelserna innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom
vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos tillsynsmyndigheten. Myndigheten ska
sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillståndet kan medges eller inte och om tillstånd
ges också meddela villkor för tillståndet.
Syfte
Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter är att säkerställa Visbys
dricksvattenförsörjning.
Tillstånd och dispens
Vad en tillståndsansökan och en dispensansökan ska innehålla framgår av 23 § förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Tillsyn
Miljönämnden är tillsynsmyndighet för Visbys grundvattentäkters vattenskyddsområde.
Tranport av farligt gods
Länsstyrelsen har att i särskilt beslut rekommendera vissa vägar för transport av farligt gods i länet.
Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning
enligt annan lagstiftning. Vid sidan av ovanstående skyddsföreskrifter gäller ett flertal generella
bestämmelser inom vattenskyddsområdet.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet ska ha inkommit till Regionsstyrelsen
senast tre veckor efter det att beslutet kungjorts i ortstidning.
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Dessa föreskrifter gäller omedelbart även om de överklagas (7 kap. 22 §, MB).

FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR VISBYS VATTENTÄKTER:
En mindre ändring föreslås i Träkumlaområdet sedan tidigare förslag. Se motivering under bemötande
av synpunkter från Kjell och Gerd Westergren nedan.
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SYNPUNKTER PÅ SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMT BEMÖTANDE:
Instans/
Inkommande
datum

Synpunkter/Åtgärder
I texten anges SBF vilket avser Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Myndigheter
Länsstyrelsen i
Gotlands län 201402-27

1) Visbys vattentäkter bedöms som oersättliga och av yttersta vikt för
dricksvattenförsörjningen på Gotland. Ett väl fungerande skyddsområde bedöms
vara mycket angeläget för Visbys grundvattentäkter.
2) Länsstyrelsen anser sammanfattningsvis att de nya reviderade föreskrifterna
är tydligare skrivna jämfört med tidigare.
3) 5 § Kemiska bekämpningsmedel: Texten är motstridig. Spridning av
bekämpningsmedel mot oönskad växtlighet är förbjuden men samtidigt är
punktbehandling av enskilda växter tillåtet. Länsstyrelsen anser att det tydligt
ska framgå vad som är undantag från förbudet. Länsstyrelsen vidhåller sin
ståndpunkt att samma regler ska gälla för icke yrkesmässig och yrkesmässig
spridning.
Det är oklart vad som gäller vid punktsanering mot ohyra och skadedjur, såsom
råttor, getingar och myror. En definition för vad som gäller för växter som
vattenslås behövs.
4) 7 § Växtnäringsämnen, ensilage och hållande av djur: Det är oklart om
utegångsdjur definieras som gödselspridning. Vid hög djurkoncentration på en
liten yta kan risker för läckage av växtnäringsämnen uppstå. Anmälan borde ske
vid utegångsdjur vid ett visst djurenhetsantal per hektar.
5) 12 § Täktverksamhet, schaktnings- och anläggningsarbeten: Efter
kommentarer i samrådsredogörelsen vill Länsstyrelsen igen poängtera att det
inte finns några tillståndsgivna täkter inom det planerade vattenskyddsområdet.
Det finns inte heller några tillståndsgivna husbehovstäkter inom Visby
vattenskyddsområde.
6) Gällande Visby vattenskyddsområde är antaget av Länsstyrelsen och måste
därför upphävas av Länsstyrelsen när det nya beslutet vunnit laga kraft.

Bemötande:

1) SBF delar Länsstyrelsens uppfattning.
2) SBF delar Länsstyrelsens uppfattning.
3) SBF har för att förtydliga föreskriften 5 § Kemiska bekämpingsmedel lagt till
ett undantag för punktsanering mot ohyra och skadedjur. På så sätt kan samma
regler gälla för yrkesmässig och icke yrkesmässig spridning. Vidare införs en
definition av vattenslås.
”Vattenslås: Förvaring av kemiskt behandlade plantor i vatten ute i naturen,
t.ex. ett vatteförande dike, i avvaktan på plantering.”

Förändringar i (jfr blå tex t): 5 § K em iska bekäm pningsm edel
Primär skyddszon

Tidigare lydelse: Yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel är

förbjuden. Icke yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel mot
oönskad växtlighet är förbjuden.

Ny lydelse: Spridning av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.
Tidigare lydelse: Punktbehandling av enskilda växter är tillåten.
Ny lydelse: Punktbehandling av enskilda växter samt punktsanering av
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ohyra och skadedjur är tillåten.

Oförändrad lydelse:

Plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är tillåten.
Sådana plantor får inte vattenslås.
Framställning, blandning eller annan beredning av kemiska bekämpningsmedel
för yrkesmässigt ändamål kräver tillstånd.
Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att
hela volymen kan omhändertas vid läckage.
Sekundär skyddszon

Tidigare lydelse: Yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver
tillstånd.

Ny lydelse: Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd.
Tidigare lydelse: Punktbehandling av enskilda växter kräver inte tillstånd.
Ny lydelse: Punktbehandling av enskilda växter samt punktsanering av
ohyra och skadedjur kräver inte tillstånd.
Oförändrad lydelse:

Plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel kräver inte
tillstånd. Sådana plantor får inte vattenslås.
Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att
hela volymen kan omhändertas vid läckage.
4) SBF föreslår ett förtydligande av 7 § Växtnäringsämnen, ensilage och
hållande av djur angående utegångsdjur. SBF anser det inte motiverat med en
anmälan i detta sammanhang.

Förändringar i (jfr blå tex t): 7 § Väx tnäringsäm nen, ensilage och hållande av djur
Primär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd. Med spridning
avses inte den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är förbjuden med undantag för
tillfällig lagring av stapelbar stallgödsel i fält upp till 1 vecka.
Ny gödselanläggning samt ändring av befintlig gödselanläggning kräver
anmälan.
Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring av
ensilage i yrkesmässig verksamhet kräver anmälan.
Sekundär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver anmälan. Med spridning
avses inte den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är förbjuden med undantag för
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tillfällig lagring av stapelbar stallgödsel i fält upp till 1 vecka.
Ny gödselanläggning samt ändring av befintlig gödselanläggning kräver
anmälan.
Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring av
ensilage i yrkesmässig verksamhet kräver anmälan.
5) SBF tackar för förtydligandet.
6) När Regionfullmäktige tar beslut om nytt vattenskyddsområde och föreskrifter för Visbyområdet kommer även en begäran om upphävande av det
gamla beslutet att skickas till Länsstyrlelsen.
Trafikverket
2014-02-26

1) Trafikverket har tagit det av rubricerat ärende och har inga ytterligare
synpunkter

Bemötande:

1) SBF konstaterar att Trafikverket inte har några ytterligare synpunkter.

Organisationer
LRF Gotland
2014-03-14

1) Synpunkter om ersättning och kostnader
LRF ifrågasätter Samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF) uppfattning då det
gäller rätten till ersättning. De påståenden som SBF redovisar ger uttryck för en
extrem uppfattning om ersättningsrätten och framstår i flera delar som direkt
vilseledande. LRF ställer sig frågande till om Region Gotland verkligen ställer sig
bakom de påståenden som görs.
Enligt svensk lag – 31 kap 4 § första stycket 5 miljöbalken – har markägare rätt
till ersättning om rådighetsinskränkningar i ett vattenskyddsområde innebär att
pågående markanvändning avsevärt försvåras. Utredningen om ersättningar vid
rådighetsinskränkningar har konstaterat att rätten till ersättning överensstämmer med rådande rättsprinciper och att principen om förorenarens betalningsansvar många gånger alls inte är tillämplig då det gäller åtgärder i vattenskyddsområden.
SBF argumenterar trots detta mot att det skulle finnas någon rätt till ersättning.
Bl.a. anför SBF att det gäller som allmän rättsprincip att en fastighetsägare inte
har rätt till ersättning om han förhindras att fortsätta ett miljöstörande
beteende. SBF anför vidare att detta överensstämmer med principen om att
förorenaren ska betala, vilket är en grundsats som kommer till uttryck i flera
bestämmelser i miljöbalken.
Redovisningen framstår – även om den är innehållsmässigt korrekt – som direkt
vilseledande. Vattenskyddsområdet syftar inte till att förhindra fastighetsägares
miljöstörande beteende. Syftet är i stället att i förebyggande syfte och med
mycket hög säkerhetsmarginal bevara ett områdes lämplighet för dricksvattenuttag. Mot bakgrund av det starka samhällsintresset av att kunna skydda
vattentäkter har kommunerna givits långtgående möjligheter att begränsa
verksamheter inom ett vattenskyddsområde men dessa befogenheter balanseras av en skyldighet att ersätta markägarna för inskränkningarna. Som
ersättningsutredningen har konstaterat är principen om förorenarens betalningsansvar ofta inte tillämplig i dessa fall.
SBF påstår att ett förbud mot yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel i primär skyddszon inte ger rätt till ersättning eftersom ett sådant förbud
motsvarar ett normalt skyddsbehov för vattentäkten. Påståendet utgör en
extrem partsinlaga som har ett mycket begränsat stöd i rättsskällorna. I de
domar från miljödomstolarna som behandlar förbud mot spridning av bekämp-
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ningsmedel i primär zon har ersättning utgått (utom i ett fall där spridning av
bekämpningsmedel inte ansågs vara pågående markanvändning). SBF redovisning ger sken av att vara en objektiv redovisning av ersättningsreglerna men
utgör i själva verket en extrem partsinlaga. LRF Gotland ställer sig mycket
frågande till att Region Gotland verkligen vill vilseleda sina beslutsfattare och
medborgare på detta sätt.
Enligt LRF är SBFs uppfattning direkt orimlig och saknar dessutom stöd i de
rättsfall som finns. Omfattningen av ersättningsrätten är i och för sig inte
klarlagd och det saknas praxis på området. Det råder därför en viss osäkerhet
om hur långt ersättningsrätten sträcker sig. Vad som står klart är dock att
lagstiftningen innehåller en ersättningsrätt och att denna har konstaterats
stämma överens med rådande rättsprinciper. Påståenden därutöver utgör rena
partsinlagor.
LRF konstaterar också att många kommuner väljer att betala ersättning för
inskränkningar. När det särskilt gäller förbud i primära zoner är det vanligt
förekommande att kommuner väljer att köpa eller byta in den berörda jordbruksmarken. Det har påståtts att detta skulle strida mot VA-tjänstlagen och
kommunallagen. Detta påstående saknar dock mot bakgrund av den lagstadgade ersättningsrätten helt grund.
Mot bakgrund av ovanstående finns det inte hinder mot att VA-kollektivet står
för kostnaderna för handläggning av ansökningar. Detta utgör en del av
kostnaderna för vattenskyddet.
2) 5 § Kemiska bekämpningsmedel
Regeringen har (Miljödepartementets promemoria, 2013-06-18, Ny bekämpningsmedelsförordning) föreslagit att möjligheten att reglera användningen av
växtskyddsmedel genom generell tillståndsplikt (vilket idag sker genom
Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2) ska tas bort och att all användning
av växtskyddsmedel i vattenskyddsområden i fortsättningen ska regleras genom
vattenskyddsföreskrifter meddelade med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken. Som
skäl för detta anger regeringen dels att en reglering genom vattenskyddsföreskrifterna leder till ett mer ändamålsenligt och behovsanpassat skydd för vattentäkterna, dels att ersättningsfrågorna skall hanteras på ett enhetligt sätt.
Regeringen anger i promemorian:
”Ett behovsanpassat skydd kan t.ex. innebära förbud mot användning
av växtskyddsmedel i vissa delområden, tillstånds- eller anmälningsplikt i andra
delområden och att användningen tillåts med vissa restriktioner i delar av
området”
LRF Gotland föreslår alternativa sätt att bibehålla en bra vattenkvalitet och är
beredda på att förändra och ompröva vissa av våra produktionsmetoder. Vi kan
tänka oss kortade spridningsperioder eller begränsa antalet ämnen som får
spridas. Det finns hos lantbruket en stor acceptans för att preparat som har stor
risk eller redan hittats i vattentäkterna förbjuds, ex Bentazonpreparat. Som
livsmedelsproducenter i vi helt beroende själva av ett rent vatten. Samtidigt
finns det andra preparat som inte har någon föroreningspotential och som har
använts i hela landet under många år utan att någonsin ha påträffats i vattnet.
Dessa preparat bör kunna få användas även i fortsättningen. Vi anser att våra
synpunkter stämmer väl överens med det synsätt regeringen redovisar i
förslaget till ny lagstiftning.
På grund av den primära zonens omfattande storlek (normalt ca 100ha) vilket
är ett extra tilltaget skydd anser vi att det inte är lämpligt att använda en
generell schablon, det vore mer motiverat med tillståndsplikt, istället för förbud
gällande bruk av växtskyddsmedel inom primär zon. I handläggning av tillstånd
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föreslår vi att växtskyddsmedel som påträffats på nivåer överstigande
gränsvärdena i Visbys vattentäkter sorteras bort och inte erhålls tillstånd.
3) 7 § Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen i primär zon
Förslagen till restriktioner är mer långtgående än vad som krävs för att skydda
grundvattnet. Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) uppger att förslaget till
skyddsföreskrifter har utformats så att syftet med vattenskyddet kan uppnås
samtidigt som inskränkningarna och skyddsföreskrifterna inte går längre än vad
som krävs för att detta syfte ska tillgodoses. LRF ifrågasätter SBFs påstående
och anser att flera av förslagen till restriktioner är betydligt mer långtgående än
vad som behövs för att skydda grundvattnet i området.
Det är viktigt att föreskrifterna är väl avvägda och att de föreslagna inskränkningarna inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet skall
tillgodoses. Skyddsbehovet måste bedömas utifrån de aktuella förhållandena
och inte utifrån generella schabloner. Miljönyttan med varje åtgärd måste vägas
mot de kostnader och de olägenheter i övrigt de orsakar. Flera av de föreslagna
föreskrifterna medför kostnader och olägenheter som inte kan motiveras av den
marginalnytta som föreskrifterna kan leda till.
LRF ifrågasätter följande föreskrifter:

Tillståndsplikt för yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen i primär zon
LRF anser att tillståndsplikten för spridning av växtnäringsämnen är omotiverad
och i vart fall står nyttan av föreskriften inte i rimlig proportion till de kostnader
och olägenheter den medför. Tillståndsprövningen medför omfattande
administration och merkostander som inte motiveras av någon påtaglig nytta.
De lokala förhållandena är inte sådana att läckage av näringsämnen från ett
normalt jordbruk genom markprofilen till grundvattnet kan vara problem.
Det uttagna grundvattnet är i princip opåverkat av nitrat. Enligt uppgift i
ansökan (för reviderat VSO) är nitrathalten på utgående vatten 1,3 mg nitrat/l
vilket ska jämföras med gränsvärdet för otjänligt dricksvatten som är 50 mg
nitrat/l.
Växtnäringsämnen har alltid använts och de senaste ca 100 åren har tillgången
till handelsgödsel medgett en omfattande användning. Användningen har inte
lett till någon påverkan på grundvattnet inom vattenskyddsområdet. Generella
problem med övergödning har lett till att användningen har reglerats och sedan
ca 30 år finns ett omfattande regelverk som anger villkor för spridning. Villkoren
begränsar möjligheterna för växtnäringsläckage, vilket kommer vattenskyddet
tillgodo. Under de senaste åren har också ett omfattande arbete med kunskapsförmedling, rådgivning och frivilliga åtgärder (ex. LRF initiativet ”Greppa
näringen”) lett att växtnäringsläckaget har minskat ytterligare. Sammantaget
finns det inga omständigheter som pekar på att normal användning av växtnäringsämnen medför någon risk för vattentäkten.
SBF har hänvisat till att ett stort antal enskilda brunnar har påvisat baktereologisk påverkan samt att det även har påvisats nitrit i enskilda brunnar. Mot
bakgrund av dessa resultat har SBF bedömt att det föreligger risk för smittspridning till grundvattenförekomsten från bl.a. växtnäringsämnen. Motsvarande
bedömning har gjort beträffande infiltrationsanläggningar för avloppsvatten från
vattentoalett. SBF har där angivit att förbudet är väl motiverat mot bakgrund av
de särskilda geologiska förhållanden som föreligger i området. LRF uppfattar att
SBF syftar på förekomsten av karstvittring och sprickbildning.
LRF ställer sig frågande till SBFs bedömning att en reglering behöver ske för att
minska risken för smittspridning till grundvattenförekomsten. Uttagen sker på
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ett djup mellan 41 och 65 m. Sannolikheten för bakteriologisk påverkan från
växtnäringsanvändning eller enskilda avlopp på dessa nivåer är i princip obefintlig oavsett sprickförekomster. Den enda beaktansvärda risken torde vara om
bräddningar eller ledningsbrott på kommunala avloppsledningar sker i anslutning till en mer omfattande sprickbildning, så att större mängder avloppsvatten
leds direkt ned i grundvattenförekomsten.
Påverkan på enskilda brunnar beror på trasiga eller felkonstruerade brunnar där
ytvatten läcker in i anslutning till brunnen. Sådan påverkan är inte jämförbar
med påverkan på djupare liggande grundvatten. Det har inte framkommit att
det förekommer någon baktereologisk påverkan på det uttagna grundvattnet.
SBF har inte gjort några överväganden av vad som är ett ändamålsenligt och
behovsanpassat skydd för just dessa vattentäkter utan beslutet utgår från
schablonerna i Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd. Hänvisningen till
påverkan av enskilda brunnar ger inte sakligt stöd för en reglering av växtnäringsanvändningen.
Tillståndsplikten för spridning av växtnäringsämnen bör utgå.
På samma grund kan förbudet för infiltrationsanläggningar ifrågasättas.
4) 8 § Bark, timmer, stubbar, flis och GROT-upplag
LRF är positivt till att mindre upplag som lagras mindre tid än 3 månader
undantas från tillståndsplikten i primär zon. LRF bedömer dock fortfarande
tillståndsplikten som onödigt ingripande och den avviker från normal praxis
inom vattenskyddsområden.
Risken för påverkan av vattenkvaliteten till följd av normala virkesupplägg i
samband med avverkning är mycket begränsad. LRF har inte uppfattat vilka
konkreta risker som tillståndsplikten avser att begränsa. Den risk som normalt
påtalas är risken för urlakning av fenoler. I vissa fall med små
dricksvattenförekomster med genomsläppliga jordar kan det eventuellt vara
motiverat med begränsningar av detta skäl.
Normal praxis inom vattenskyddsområden är tillståndsplikt för upplag som
överstiger ett år eller en avverkningssäsong. Vid de förhållanden som gäller för
Visby VSO finns det inga sakliga skäl att begränsa denna tid till 3 månader eller
till 500 m3. Den föreslagna föreskriften framstår dessutom som kontraproduktiv,
då den riskerar att öka antalet terrängtransporter och att dessa sker under
perioder med olämplig väderlek.
LRF föreslår att föreskriften ändras så att undantaget från tillståndsplikten sätts
till ett år.
5) 14 § Annan miljöfarlig verksamhet
SBF har ändrat förslaget till föreskrifter när det gäller 14 § ”Annan miljöfarlig
verksamhet”. LRF är positivt till förändringen i det avseendet att den förtydligar
att föreskriften avser tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet.
LRF anser att förbudet mot utvidgning av befintliga verksamheter är alltför
långtgående och föreslår att föreskriften ändras till en tillståndsplikt som även
omfattar anmälningspliktiga ändringar.
Förbudet riskerar att lägga en ”död hand” över de verksamheter som bedrivs
inom området. Vidare har ordet risk utgått ur ordalydelsen men fortfarande
kvarstår en osäkerhet om i vilken omfattning miljöfarlig verksamhet är tillåten
eller inte. Formuleringen ”kan medföra förorening” innebär inget tydligt
klargörande av frågan. En omfattande osäkerhet kommer att råda om vad som
är tillåtet eller ej.
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Tillståndsprövningen av miljöfarliga verksamheter innebär i sig en omfattande
prövning ur miljösynpunkt som syftar till att förhindra förorening av yt- och
grundvatten. Vid en tillståndsprövning inom vattenskyddsområde ökar
möjligheterna att föreskriva ytterligare försiktighetsmått för att förhindra
påverkan på vattnet. Om försiktighetsmåtten inte säkerställer att förorening inte
kan ske får ansökan avslås.
I så gott som alla fall innebär en tillståndsprövad utvidgning av en verksamhet
att denna förbättras ur miljösynpunkt – nya investeringar med bättre teknik
används och kunskapsnivån höjs. Ett förbud mot utvidgning av befintliga
verksamheter riskerar därför att miljöförbättrande investeringar inte kommer till
stånd.
LRF anser att förbudet mot utvidgning av befintliga verksamheter bör ersättas
med en tillståndsprövning.
Bemötande:

1) Det är korrekt att det råder viss osäkerhet kring hur långt ersättningsrätten
sträcker sig. Det synsätt som SBF ansluter sig till innebär att den fastighetsägare eller annan rättighetshavare som på grund av att vattenskyddsområde
införs kan ha rätt till ersättning i den mån pågående markanvändning avsevärt
försvåras inom berörd del av fastigheten. Någon ovillkorlig rätt till ersättning
finns dock inte, utan bedömningen i det enskilda fallet är beroende av bl.a.
kravet på viss kvalifikation på ingreppet.
Föreskrifter (eller tillståndsbeslut av miljö- och hälsoskyddsnämnden) som
orsakar endast bagatellartade intrång eller som fastighetsägaren eller annan
rättighetshavare i övrigt måste tåla enligt lag, grundar inte någon rätt till
ersättning. Det innebär bl.a. att föreskrifter som faller inom ramen för miljöbalkens allmänna hänsynsregler inte kan leda till ersättning. Fastighetsägaren
eller rättighetshavaren är ju alltid skyldig att självmant iaktta allmän aktsamhet
och hänsyn.
I praxis har det normala skyddsbehovet för vattentillgångar ansetts vara avgörande för vad som avses med allmän aktsamhet och hänsyn. SBF anser att
utgångspunkten för vad som avses med allmän aktsamhet och hänsyn torde i
linje med detta i första hand vara Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde (NFS 2003:16). Även andra föreskrifter t.ex. Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2)
och Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) bör utgöra
utgångspunkt för vad som avses med allmän aktsamhet och hänsyn.
Den fastighetsägare eller rättighetshavare som gör anspråk på ersättning eller
vill kräva inlösen har att inom ett år från beslutet om vattenskyddsområde
väcka talan (mot kommunen) och får därigenom möjlighet att få frågan prövad
av mark- och miljödomstol. Alldeles oavsett SBF:s uppfattning kring rättsläget
har således de fastighetsägare och andra som berörs en möjlighet att få till
stånd en oberoende domstolsprövning.
Vad gäller kostnader för handläggning av bl. a ansökningar vidhåller SBF vad
som anförts tidigare.
2) SBF noterar att LRF anser att användandet av kemiska bekämpningsmedel
ska vara förenade med tillståndsplikt snarare än ett generellt förbud i primär
zon. SBF har dock inte funnit skäl till att göra någon ändring i förslaget till
skyddsföreskrifter i anledning av detta.
3) SBF noterar att LRF vidhåller tidigare framförd uppfattning att tillståndsplikt
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för yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen inom primär zon bör utgå. SBF
ser trots de påpekanden som framförts inte skäl att avvika från den kravnivå
som ställs i Naturvårdsverkets allmänna råd. Som anförts tidigare i samrådsredogörelsen har SBF som mål att administrationen rörande tillstånd ska
utformas på ett så optimalt sätt som möjligt.
4) Bestämmelsen är utformad i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd
om vattenskyddsområden (NFS 2003:16). I de allmänna råden anges att det i
primär skyddszon bör föreskrivas att permanenta upplag av bark och timmer är
förbjudna och att det för tillfälliga upplag bör föreskrivas om krav på tillstånd.
Någon definition av vad som avses med tillfälliga upplag, lämnas inte. SBF har
valt att införa ett undantag i primär skyddszon för mindre upplag under kortare
tid än tre månader med iakttagande av vissa villkor.
Stora delar av primär skyddszon ligger inom områden med tunna jordlager. SBF
anser inte att det är motiverat att göra ytterligare ändringar i föreskriften.
SBF noterar att LRF befarar att antalet terrängtransporter kan komma att öka.
Att virkesupplägg som överstiger tre månader är tillståndspliktigt bör dock inte
öka antalet transporter i någon större utsräckning eftersom huvudregeln bör
vara att tillstånd kan lämnas.
5) SBF är berett att tillmötesgå LRF på så sätt att förbudet mot utökning av
befintliga miljöfarliga verksamheter i primär skyddszon ändras till en tillståndsplikt. Utvidgning av anmälningspliktig verksamhet bör kräva tillstånd på samma
sätt som för ny miljöfarlig verksamhet i sekundär skyddszon.
Bestämmelsen (14 § primär skyddszon andra stycket, jfr blå tex t ) ges följande
lydelse:
”Utökning av befintliga miljöfarliga verksamheter, för vilka gäller tillståndsplikt
eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning
utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yteller grundvatten, kräver tillstånd.”

Ägare och innehavare av
särskild rätt till
mark
Kjell och Gerd
Westergren genom
Maria Westergren
2014-02-12
Träkumla
Gottskalks 1:43
Bemötande:

1) Ingen individuell prövning har gjorts av Träkumla Gottskalks 1:43 (jfr 2
åkerskiften som hamnar i primär skyddszon) i tillsänt underlag.

1) SBF beslutade att låta f d handläggare på SGU titta på förutsättningarna på
aktuell fastighet.

GVR (Anders Carlstedt grundvattenråd EF) anför följande:
En översyn har gjorts av gränsen mellan primär och inre sekundär zon vid
Träkumla Gottskalks 1:43. Tidigare, 2013-12-16, har en förändring av gränsen
mellan primär zon och inre sekundär zon i området gjorts efter synpunkter från
fastighetsägaren till Träkumla Gottskalks 1:10.
Vid dragningen av de olika gränserna har ambitionen generellt varit att följa
identifierbara företeelser i terrängen såsom vägar, diken, fastighetsgränser o
dyl. Vidare har ambitionen varit att inte dela befintliga brukningsenheter t.ex. en
åker. Däremot kan inte alltid en hel jordbruksfastighet hållas samman.
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Gränsens läge mellan olika skyddszoner är till syvende och sist alltid resultatet
av en mer eller mindre subjektiv bedömning grundad på nedan nämnda underlag. Om gränsen alltid skulle vara helt objektivt fastlagd skulle utomordentligt
kostsamma och tidsödande fältundersökningar behöva genomföras.
Underlaget för bedömningarna av skyddzonernas gränser är bl.a. jordartskartan
och grundvattenkartan över Gotland, brunnnsarkivets uppgifter om jordartslagerföljder, information om förekomsten av bevattningsdammar m.m.
I det aktuella ärendet har, efter förnyad genomgång av tidigare åberopad
information och förekomsten av en tidigare ej observerad damm på fastigheten
Kue 1:15, fastighetsägarens önskemål kunnat tillgodoses och gränsen mellan
primär och inre sekundär skyddszon förläggas enligt figur nedan. Det kan på
goda grunder antas att det moränområde som berörs är såväl relativt tätt som
mäktigt och i huvudsak tillhör kategori 5 på den av fastighetsägaren åberopade
”sårbarhetskartan”. Längre mot öster, mot områdena med häll, kan bedömas
att moränlagret tunnas ut med sämre naturligt skyddsförmåga som följd.

Figur: Träkumla Gottskalks 1:43. Röd linje visar gränsdragningen mellan primär
och inre sekundär zon i ursprungligt förslag . Blå linje visar gränsdragningen
efter revision i december 2013 samt lila linje, gränsläget efter föreliggande
revision. Kartunderlaget utgörs av jordartskartan SGU samt fastighetskartan.
Skala 1:10 000.
Den åberopade sårbarhetskartan har dock inte använts vid gjorda bedömningar
eftersom denna bygger på de gamla geologiska kartbladen och sammanställdes
innan den nya jordarskartan fanns tillgänglig. Sårbarhetskartan är av översiktlig
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karaktär och bör användas med försiktighet vid detaljbedömningar av den
aktuella typen.
SBF anser att föreslagen ändring av skyddsområdesgräns mellan primär- och
sekundär skyddszon är motiverad. Justering kommer att ske av förslag till
skyddsområde.
Svenska Kraftnät
2014-02-20
Fastighet ej
specificerad

1) Svenska kraftnät vidhåller tidigare synpunkter. Om föreslagna skyddsföreskrifter ändå beslutas vill Svenska kraftnät säkerställa att detta inte kommer
att utgöra hinder för vår planerade verksamhet på platsen.
Skulle en anmälan krävas kommer Svenska kraftnät att inkomma med en sådan
för den planerade anläggningen. Svenska kraftnät förutsätter att Region
Gotland inte ställer så långtgående aktsamhetskrav att verksamheten väsentligt
försvåras.

Bemötande:

1) SBF utgår från att Svenska kraftnät uppfyller de aktsamhetskrav som föranleds av syftet med vattenskyddsområdet. En anmälan bör därför inte leda till
krav på ytterligare skyddsåtgärder och försiktighetsmått.

Britta och Bengt
Björkegren
2014-02-27
Follingbo Norrbys
1:17 och 1:21

1) Bra vatten är ett allmänintresse. Att lasta de boende/verksamma med
kostnaden och begränsningar är inte rätt. Alla som använder vatten ska dela
kostnader för att ha och behålla ett bra vatten.
2) Avlopp: Vi är oroliga för vattenkvalitén hos oss och har önskat kommunalt
vatten och avlopp. Vid dialog med regionen 2012 framgick att det fanns
möjlighet att tillsammans med grannar koppla på. Vi vill att ni nu påbörjar
processen med att ansluta oss och er fastighet, Rävhagens ridskola, till det
kommunala avloppet.
3) Idag skördas ensilage i storbal (i sekundärt skyddsområde). Det lagras på
gummimatta eller i maskinhallen på gummimatta. Gödsel ligger på godkänd
platta. Om vi inte får lagra vårt ensilage på fastigheten eller sprida vårt gödsel
på intilliggande vallar/åkrar kommer vi att behöva kräva ersättning för alla
kostnader i samband med hanteringen och det merjobb som krävs för att köra
iväg/hämta ensilage/gödsel.

Bemötande:

1) Inskränkningar och begränsningar måste naturligt nog riktas mot
fastighetsägare och verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet. I de fall
föreskrifterna medför att pågående markanvändning inom berörd del av en
fastighet avsevärt försvåras finns det rätt till ersättning i enlighet med vad som
anges i 31 kap. 4 § första stycket femte punkten miljöbalken.
2) SBF delar uppfattning om att angivna fastigheter bör kunna få kommunalt
VA. SBF kommer att skriva till fastighetsägare och verksamhetsutövare
angående den saken.
3) Ny anordning eller ändring av anordning för lagring av ensilage kräver
anmälan. I övrigt finns inga bestämmelser om ensilage.
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen (t ex gödsel) inom sekundär
skyddszon kräver anmälan. Syftet med anmälningsplikten är att tillsynsmyndigheten ska få kännedom om verksamheten och få tillfälle att ange försiktighetsmått. Under förutsättning att dessa försiktighetsmått följs kan verksamheten
bedrivas.

Ove Söderdahl
Stenkumla Bertels
1:15, Kviungs 1:15

1) Om ett framtida kommunalt vattenuttag skall ske i så stor utsträckning så att
det kan förändra vattenströmningrana är detta allvarligt. Det skulle innebära att
tillgången på vatten för berörda företag och hushåll äventyras. Vi måste ha
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tillgång till ett bra vatten till våra djur.
2) Ett vattenskyddsområdes gräns ska vara något bestående. Att då dra
gränsen efter en av GEAB:s kraftledningar är inte en hållbar gräns. Om GEAB
skulle ta bort kraftledning, vad finns det då för gräns? Vattenskyddsområdets
gräns skall dras så det är en naturlig avgränsning.
3) Att som SGU dra gränsen tvärs över åkerskiften är inte acceptabelt. Hur ska
dessa skiften brukas? Föreslagen gräns innebär ett mycket stort intrång i våra
företags drift och överledvnad. Vi måste kunna bruka våra åkrar på ett rationellt
och effektivt sätt.
4) Att SBF anför som skäl för utvidgning av ”eventuellt framtida vattenuttag” är
inte ett godtagbart skäl för de stora inskränkningarna som föreslås. Om och när
det skulle bli aktuellt finns det möjlighet att om så önskas återkomma med
eventuell ändring.
Att så inskränka och förhindra våra företags möjligheter att fortleva och
utvecklas på ett så grovt sätt, på något som är så diffust är onödigt och
närmast kränkande. SGU:s och SBF:s skäl för den föreslagna gränsen är inte
hållbar. Därför yrkar vi på att gränsen flyttas enligt den av oss föreslagna
skissen.

Skiss som bifogats.
Bemötande:

1) Ett framtida kommunalt vattenuttag måste föregås av en tillståndsprövning i
mark- och miljödomstolen. I en sådan process kommer miljökonsekvenser och
ersättningsfrågor att hanteras.
2) Vid bedömning av vattenskyddsområdets utbredning har det varit lämpligt att
gränsen i söder följt en fastighetsgräns och i dess förlängning en kraftledning.
Gränsen är inte beroende av kraftledningen och finns kvar om ledningen skulle
tas bort.
3) Enligt det senaste förslaget på föreskrifter krävs i sekundär zon anmälan för
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spridning av växtnäringsämnen (t ex gödsel) och tillstånd för spridning av
kemiska bekämpningsmedel. Syftet med anmälningsplikten är att tillsynsmyndigheten ska få kännedom om åtgärd och få tillfälle att ange försiktighetsmått.
Under förutsättning att försiktighetsmått följs kan åtgärden utföras/bedrivas.
Tillståndsplikten fungerar på samma sätt med den skillnad att villkor normalt
meddelas som ska följas. Det finns inget som hindrar att hela skiftet brukas
med de försiktighetsmått/villkor som meddelas i beslut/tillstånd. Det är viktigt
att ingen påverkan sker av grundvattnet som idag nyttjas av enskilda fastigheter och som även ska fungera som reserv för kommande kommunalt uttag.
4) En grundvattenförekomst som kan antas komma att utnyttjas för en kommunal vattentäkt får skyddas genom vattenskyddsföreskrifter. Syftet är att
minimera risken för skadlig påverkan på grundvattten som kan blir föremål för
en framtida vattentäkt.
SBF beslutade att låta f d handläggare på SGU titta på förutsättningarna för
föreslagen ändring av skyddsområdesgränsen.

GVR (Anders Carlstedt grundvattenråd EF) anför följande:
Jordarterna inom åkermarken i sydöst, se figur nedan, utgörs i huvudsak av
morän alternativt moränlera som längre i sydöst överlagras av svallsand. Där
mäktigheten av moränen/moränleran är mer än 1 m kan skyddet för grundvattenmagasinet i kalkstenen bedömas vara gott. Inom övergångszonen mot
kalkstenens utgående i nordväst bedöms det naturliga skyddet dock vara
otillfredsställande. Var gränsen går mellan de olika områdena med tillräckligt
mäktig morän-/ moränlera kan inte avgöras utan fältundersökningar. Dock kan
avgöras att gränsen inte kan förläggas så att åkermarken helt hamnar utanför
skyddsområdet. Därför har gränsen lagts så att den delvis följer kraftledningen
för att förankra den i någon identifierbar företeelse. Beträffande lämpligheten
att förlägga gränsen till en kraftledningssträckning kan anföras att även andra
företeelser som vägars och dikens sträckningar, fastighetsgränser, kan
förändras över tid.
Om principen att inte dela brukningsenheter med en skyddszonsgräns skulle
följas strikt vore den logiska följden, ur grundvattenskyddssynpunkt, att flytta
gränsen mot sydöst för att hålla ihop åkrarna.
Mot bakgrund av vad som anförts ovan, görs bedömningen att det, på hydrogeologiska grunder, inte är möjligt att tillmötesgå ovanstående fastighetsägare
och göra de förändringar av föreliggande förslag till avgränsningar av skyddszoner som föreslagits. Syftet med skyddsområdet är att skydda såväl befintliga
grundvattentillgångar, som utnyttjas för Visby vatteförsörjning, som framtida,
ännu ej ianspråktagna grundvattentillgångar för samma ändamål. Detta syfte
skulle riskera att inte kunna uppfyllas om fastighetsägarnas önskemål skulle
bifallas.
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Figur: Jordartskarta med skyddszonsgränser vid Stenkumla. Aktuellt området är
markerat med grönstreckning.
SBF delar uppfattningen enligt ovan. Föreslagen ändring av sekundär skyddsområdesgräns är inte möjlig. Skyddsområdesgränsen ändras inte.
Betongindustri AB
2014-03-07
Follingbo
Gudmyrskog 1:5

1) Betongindustri AB driver sedan lång tid en betongfabrik på fastigheterna
Träkumla Tjängdarve 1:63 och 1:27 samt Follingbo Gudmyrskog 1:5. På den
sistnämnda fastigheten sker huvudsakligen lagring av ballasmaterial.
Betongfabriken har en årsproduktion om c:a 15 000 m3 fabriksbetong och
försörjer största delen av mellersta Gotlands betongbehov. Den har ett mycket
strategiskt läge nära Visby dit majoriteten av produktionen levereras. Företaget
är helt beroende av att verksamheten kan fortgå i oförändrad omfattning på de
befintliga premisserna. Det finns dessutom planer på att framöver utöka
hanteringen av ballast då vi tittar på möjligheten att "importera" ballast från
fastlandet, anledningen är att komma ifrån naturgrus och styra om
produktionen till bergkrossmaterial. Detta kommer att kräva större ytor för
lagring och hantering av ballasten. Betongindustri har med anledning av detta
nyligen förvärvat Gudmyrskog 1:5 av Fortifikationsverket.
I föreliggande förslag på vattenskyddsområde går gränsen mellan primära och
sekundära zonen rakt emellan dessa fastigheter och således rakt igenom vår
verksamhet. Det finns i förslaget ett område med sekundär skyddszon och i
underlaget för detta motiveras det med att det i området finns tätande
moränlera. Då den geologin sträcker sig längre norrut än förslaget till sekundär
zon anser vi att det borde vara möjligt att utvidga den sekundära zonen till att
även innefatta Gudmyrskog 1:5.
Vi yrkar därför att gränsen mellan sekundära och primära zonen flyttas till att
även innefatta Follingbo Gudmyrskog 1:5, markerat med blått på bifogat
kartutdrag.
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Bild: återgivelse av bifogat kartunderlag.
Bemötande:

1) SBF beslutade att låta f d handläggare på SGU titta på förutsättningarna för
föreslagen ändring.

GVR (Anders Carlstedt grundvattenråd EF) anför följande:
På fastigheten Gudmyrskog 1:5 finns kalkstensberg i dagen i fastighetens östra
del, se figur nedan. Inom den västra delen utgörs ytjordarten av sand som
troligen underlagras av morän. Förekomsten av morän under sanden är dock
inte bekräftad genom t.ex. brunnsborrning. Det naturliga skyddet för
grundvattenmagasinet i kalkstenen bedöms med nuvarande kunskap vara
bristfälligt särskilt inom fastighetens östra del eftersom berggrunden där går i
dagen eller täcks endast av ett tunt jordtäcke. Fastigheten har därför i sin
helhet tillförts den primära skyddszonen även om de jordartsgeologiska
förhållandena inom delar av fastigheten skulle medge att dessa delar skulle
tillhöra den sekundära skyddszonen.
Mot bakgrund av vad som anförts ovan, görs bedömningen att det, på hydrogeologiska grunder, inte är möjligt att tillmötesgå ovanstående fastighetsägare
och göra de förändringar av föreliggande förslag till avgränsningar av skyddszoner som föreslagits. Syftet med skyddsområdet är att skydda såväl befintliga
grundvattentillgångar, som utnyttjas för Visby vattenförsörjning, som framtida,
ännu ej ianspråktagna grundvattentillgångar för samma ändamål. Detta syfte
skulle riskera att inte kunna uppfyllas om fastighetsägarnas önskemål skulle
bifallas.
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Figur: Jordartskarta med skyddszonsgränser vid Gudmyrskog 1:15. Aktuellt
område markeras med grönstreckning.
SBF delar uppfattningen enligt ovan. Föreslagen ändring av skyddsområdesgräns mellan primär- och sekundär skyddszon är inte möjlig. Skyddsområdesgränsen ändras inte.
Björn Pettersson
2014-03-07
Träkumla
Gottskalks 1:10

1) Björn Pettersson föreslår att yttre skyddsområdesgräns flyttas enligt svart
markering på karta (Träkumla Gottskalks 1:10 stycke 4). På så sätt uppfylls
ambitionen att ej dela befintlig brukningsenhet och naturliga gränser uppstår.
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1) SBF beslutade att låta f d handläggare på SGU titta på förutsättningarna för
föreslagen ändring.

GVR (Anders Carlstedt grundvattenråd EF) anför följande:
Den aktuella delen av Gottskalks 1:10 gränsar i söder, i övergången mellan
moränterrängen och berg i dagen, till berg täckt med ett tunt jordtäcke, se figur
nedan.
Detta talar för att moräntäcket i söder kan vara tunt. Moräntäcket utgör därför
inte ett tillräckligt gott naturligt skydd mot att ytligt tillförda föroreningar inom
den södra delen av brukningsenheten inte når grundvattenmagasinet i kalkstenen. Därför tillförs hela denna del av fastigheten Gottskalks 1:10 till den
primära skyddszonen.
Mot bakgrund av vad som anförts ovan, görs bedömningen att det, på hydrogeologiska grunder, inte är möjligt att tillmötesgå ovanstående fastighetsägare
och göra de förändringar av föreliggande förslag till avgränsningar av skyddszoner som föreslagits. Syftet med skyddsområdet är att skydda såväl befintliga
grundvattentillgångar, som utnyttjas för Visby vattenförsörjning, som framtida,
ännu ej ianspråktagna grundvattentillgångar för samma ändamål. Detta syfte
skulle riskera att inte kunna uppfyllas om fastighetsägarnas önskemål skulle
bifallas.

Figur: Jordartskarta med skyddszonsgränser vid Gottskalks1:10. Aktuellt område
markeras med grönstreckning.
SBF delar uppfattningen enligt ovan. Föreslagen ändring av skyddsområdesgräns mellan primär- och sekundär skyddszon är inte möjlig. Skyddsområdesgränsen ändras inte.
Gahnes Fastighets
AB och Zions Bilplåt
och Lack AB
2014-03-14

1) Bolagen noterar att fastigheten Västerhejde Bjärs 1:49 alltjämt omfattas av
föreslagen primär skyddszon. Bolagen anser fortfarande att det saknas skäl för
detta i enlighet med vad bolagen tidigare anfört.
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2) 9 och 13§§, avloppsvatten samt energianläggningar och vattenbrunnar:
Fastigheten är försörjd med egen vattenbrunn, avloppsanläggning och bergvärmeanläggning. Dessa måste göras om med vissa tidsintervall. Bolagen kräver
att sådan nyanläggning kan ske. Bolagen anser att det med nuvarande formulering av föreskrifterna är osäkert om det är tillåtet att förnya och ersatta
uttjänta anläggningar. Bolaget yrkar på att detta ska framgå av föreskrifterna
eller att det i vart fall antecknas i samrådsredogörelse att bestämmelserna avser
täcka in detta.
Bolagen hemställer att lokutionen ”för att förebygga förorening av yt- eller
grundvatten” tas bort. Den för tankarna till att markägarens primära syfte med
att förnya anläggningen ska vara att förebygga föroreningar, eller i vart fall att
detta uppnås. Men markägarens syfte är ovidkommande. Undantagsbestämmelsen syftar till att tillåta pågående markanvändning, inte nödvändigtvis till att
förbättra förutsättningarna från vattenskyddssynpunkt. Däremot ska förutsättningarna naturligtvis inte försämras. Om undantaget önskas begränsas så att
det inte gäller för utökning kan detta ske på¨lämpligare sätt. Bolagen yrkar att
det föreslagna undantaget ändras till följande lydelse: ”Befintlig anläggning får
åtgärdas och ersättas utan att dess kapacitet utökas.”
3) 14 § Annan miljöfarlig verksamhet:
Bolagen bedriver anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet på fastigheten
(förbrukning av mer än 500 kg lösningsmedel). Föreslagen föreskrift träffar
både ny sådan verksamhet och innebär också att det är förbjudet att utöka
befintlig verksamhet om denna kan medföra förorening av yt- och grundvatten.
Bolagen yrkar att föreskriften som träffar pågående verksamhet ska tas bort ur
förslaget. Föreskriften går utöver Naturvårdsverkets allmänna råd och är
rättsosäker. Rekvisitet ”kan medföra förorening av yt- eller grundvatten” utgör
nämligen en del av definitionen av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap MB.
Innebär detta att verksamheten per definition är förbjuden eller kommer en
prövning att göras där hänsyn tas till vidtagna eller planerade försiktighetsmått?
Den bedömning av risken/faran som ska göras är inte förenad med någon
kvalifikationsgräns, avseende varken sannolikheten för förorening eller riskerade
skadans omfattning. Bestämmelsen lämnar därför öppet för en tillämpning med
innebörd att i princip all verksamhet som omfattas av bestämmelsen ändå
undantas dess tillämpningsområde. Det är närmast omöjligt att förutse vilka
konsekvenser föreskriften kommer att få för bolagens verksamhet.
Bolagen yrkar att bestämmelsen om förbud mot utökning av befintlig verksamhet helt ska tas bort. Prövningsmyndigheterna har istället möjlighet att ta
hänsyn till vattenskyddsområdets skyddsintresse när den föreskriver om tillståndsvillkor eller förelägganden enligt miljöbalken angående vilka försiktighetsmått som verksamheten bör föranleda. Detta följer redan av hänsynsreglerna i
2 kap. miljöbalken.

Bemötande:

1) SBF lät SGU särskilt se på möjligheterna att placera fastigheten i annan
skyddszon. Markförutsättningarna visade sig vara sådana (naturligt jordtäcke
saknas) att någon ändring inte var möjlig. SBF anser att primär skyddszon ska
fortsätta att gälla för fastigheten i förslag till skyddsområde.
2) § 9 Avloppsvatten samt § 13 Energianläggningar och vattenbrunnar
Förslag till förskrifter innebär att befintlig avloppsinfiltration samt befintlig
energianläggning får användas och förbättras. En förbättring kan innebära att
anläggningen förnyas eller att uttjänt anläggning ersätts. SBF anser inte att
förslagen formulering av dessa föreskrifter behöver ändras ytterligare.
Det är riktigt att bestämmelsen här syftar till att tillåta pågående markanvändning. Avsikten är dock även att dessa befintliga anläggningar ska åtgärdas då
de har blivit ålderdomliga och t ex reningsgrad har försämrats betydligt, dvs.
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förutsättningarna för vattenskyddet ska inte försämras. SBF anser att föreslagna
formuleringar ska kvarstå.
3) SBF är berett att tillmötesgå bolaget på så sätt att förbudet mot utökning av
befintliga miljöfarliga verksamheter i primär skyddszon ändras till en tillståndsplikt. Utvidgning av anmälningspliktig verksamhet bör kräva tillstånd på samma
sätt som för ny miljöfarlig verksamhet i sekundär skyddszon.
Bestämmelsen (14 § primär skyddszon andra stycket, jfr blå tex t ) ges följande
lydelse:
”Utökning av befintliga miljöfarliga verksamheter, för vilka gäller tillståndsplikt
eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning
utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yteller grundvatten, kräver tillstånd.”
Ingegärd Sahlsten
2014-03-17
Follingbo Klinte
1:44

1) Vad menas med pågående verksamhet? Om ändrad inriktning sker från får
till utegrisar eller kor är det pågående verksamhet? Om försäljning eller överlåtelse sker av fastigheten är det då pågående om de nya fastighetsägarna
forsätter med får eller annan inriktning inom lantbruk?
De som idag har en jordbruksfastighet men som inte är aktiva hur blir det för
dem om de vill skaffa djur eller sälja?
2) Vad är en ensilageanläggning?
3) Vem ger tillstånd, en enskild tjänsteman eller en grupp av tjänstemän?
4) Vad blir kostnaden för tillstånd? När ger man inte tillstånd? Vem kan man
överklaga avslag till?
5) Gödselspridning är idag mycket hårt reglerat. Varför reglera det ännu mer
när man inte har problem med det idag?
6) Eftersom man nuförtiden enbart handlar med m3 fub förutsätter jag att det
är det ni menar när ni talar om stockupplag. Är det 500 m3 fub per ägare, eller
per fastighet, eller per skifte, eller per ha eller per trave eller per år?
7) Kommer det att inom primärskyddsområdet vara tillåtet med
”dammvassbäddar” eller ”levande vägg” som rening av svartvatten elelr
gråvatten? Om inte varför?
8) Eftersom man inte funnit någon påverkan av vattnet i Follingbotäkten, varför
vill ni då utöka primärområdet och utöka restriktionerna?
9) Om Uttaget i Follingbotäkten ökar och efter en tid egen brunn töms, varifrån
fås då vatten till egen fastighet om avslag ges för borrning av ny brunn?
10) När nu havsvatten ska avsaltas för Visbys konsumtion, behövs det då
överhuvutaget ett utökat vattenskyddsområde?
11) Man har från statligt håll sagt att regelkrångel och pappersarbete ska
minskas med 25 %. Hur stämmer detta överens med detta förslag?
12) Rätt till ersättning krävs om rådighetskränkning i VSO innebär att pågående
markanvändning avsevärt försvåras.

Bemötande:

1) Den pågående verksamheten bör vara djurhållning oavsett djurslag. Det bör
vara samma pågående verksamhet oavsett vem som driver den.
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Djurhållning bör kunna återupptas på en fastighet. Om verksamheten är av
sådan omfattning att det krävs anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken gäller §
14 i föreskrifterna.
2) En ensilageanläggning är en konstruktion för att tillverka ensilage, t ex plansilo, tornsilo eller ensilagekorv.
3) Normalt meddelar enskild tjänsteman tillstånd/beslut enligt fastställd delegationsordning. I de fall ansökan kan komma att avslås ska dock beslutet lyftas
till enhetschef eller högre.
4) I nuvarande taxa enligt miljöbalken är kostnad för prövning av ansökan om
tillstånd samt handläggning av anmälan 3 x timtaxa. Taxan kan dock komma att
ändras.
Det ska understrykas att när det gäller tillståndsplikt i olika paragrafer i föreslagna föreskrifter så ska tillstånd lämnas om förutsättningarna för beviljande av
tillstånd är uppfyllda. Tillstånd som avslås kan överklagas hos länsstyrelsen.
5) Hantering av växtnäringsämnen (t ex gödsel) är mer känslig inom vattenskyddsområde än på annan plats. Behov finns därför av tillstånds-/anmälningsplikt för att se till att relevanta försiktighetsåtgärder följs.
6) I förslag till föreskrift anges travat mått inte fub (fast mått under bark).
Avsikten är att vid tillsyn ska miljöskyddsinspektör på ett enkelt sätt kunna mäta
högens storlek med tumstock.
I föreslag till föreskrift menas upplag på en plats.
7) Föreslagna föreskrifter reglerar enbart infiltrationsanläggningar. I kap 9
miljöbalken och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd anges vilken prövning som krävs av avloppsanläggningar.
8) Follingbotäkten har tidigare påverkats av bekämpningsmedelsrester. Nytt
förändrat vattenskyddsområde föreslås dock eftersom gällande lagstiftning har
ändrats sedan 1977 då nuvarande skyddsområde antogs. Skyddsområde har
tagits fram utifrån Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden.
9) Förslag till föreskrift anger tillståndsplikt för ny grundvattenbrunn som inte
avser kommunal vattenförsörjning. Såsom har angetts i punkt 4 ovan så ska
tillstånd lämnas om förutsättningarna för beviljande av tillstånd är uppfyllda.
10) Avsaltat dricksvatten är enbart ett komplement för vattenförsörjningen i
Visbyområdet. Behovet av grundvatten är fortfarande stort.
11) SBF har som mål att regelverket och administrationen rörande tillstånd
enligt skyddsföreskrifterna ska utformas på ett så bra sätt som möjligt för de
som berörs.
12) Beträffande rätt till ersättning för avsevärt försvårande av pågående
markanvändning, se under punkt 1 i bemötande av vad LRF anfört.
Bertil Hägg för
Prästlönetillgångar i
Visby Stift
2014-03-14
Fastighet ej
specificerad

Prästlönetillgångar i Visby Stift är troligen den största markägaren inom det
föreslagna skyddsområdet med uppemot 700 ha mestadels skogsmark.
1) Det är viktigt att skydda vårt vatten men det är ockås viktigt att inte lägga en
död hand över Visbys närboende vad gäller etablering av boende och nyföretagande.
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2) Det är viktigt att glesbygden inte får betala priset för stadens behov, utan att
det allmänna fullt ut ersätter den enskilde för alla former av intrång.
3) Tillståndsplikt inom skogsbruk är onödig och avviker från normal praxis inom
vattenskyddsområden. Risken för påverkan av vattenkvalitén till följd av
normala virkesupplägg i samband med avverkning är mycket begränsad. Inga
konkreta risker har uppfattats som tillståndsplikten avser att begränsas. Den
risk som normalt påtalas är risken för urlakning av fenoler. I vissa fall med små
dricksvattenförekomster med genomsläppliga jordar kan det eventuellt vara
motiverat med begränsningar av detta skäl.
Normal praxis inom vattenskyddsområden är tillståndsplikt för upplag som
överstiger ett år eller en avverkningssäsong. Vid de förhållanden som gäller för
Visby VSO finns det inga sakliga skäl att begränsa denna tid till 3 månader eller
500 m3. Den föreskrivna föreskriften framstår dessutom kontraproduktiv då den
riskerar att öka antalet terrängtransporter och att dessa sker under perioder
med olämlig väderlek. Föreskriften föreslås ändras så att undantaget från
tillståndsplikt sätts till ett år.
Bemötande:

1) SBF upplever inte att ”en död hand” läggs runt Visby. Vissa begränsningar
kommer att finnas men det finns även i många fall möjlighet till enskilda lösningar för att t ex få till boende och företagande.
2) Den fastighetsägare eller annan rättighetshavare vars pågående markanvändning avsevärt försvåras genom föreskrifterna kan ha rätt till ersättning
enligt reglerna i 31 kap. 4 § miljöbalken. Alla former av intrång är dock inte
ersättningsgilla, se vidare under punkt 1 i bemötande av vad LRF anfört.
3) Bestämmelsen är utformad i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd
om vattenskyddsområden (NFS 2003:16). I de allmänna råden anges att det i
primär skyddszon bör föreskrivas att permanenta upplag av bark och timmer är
förbjudna och att det för tillfälliga upplag bör föreskrivas om krav på tillstånd.
Någon definition av vad som avses med tillfälliga upplag, lämnas inte. SBF har
valt att införa ett undantag i primär skyddszon för mindre upplag under kortare
tid än tre månader med iakttagande av vissa villkor. Se även under punkt 4 i
bemötande av vad LRF anfört.
Stora delar av primär skyddszon ligger inom områden med tunna jordlager. SBF
anser inte att det är motiverat att göra ytterligare ändringar i föreskriften.

Visby den 31 mars 2014

Ann-Sofi Lindskog
Avdelningschef Infrastruktur

Claudia Castillo
Projektledare
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Bilaga 6

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-12-18

TN §

273

Reviderat vattenskyddsområde med föreskrifter för
Visbys grundvattentäkter

AU §

178

Dnr TN 2014/2431

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämndens föreslår Regionfullmäktige:
Förslag till föreskrift § 5 från förbud för spridning av kemiska bekämpningsmedel i
primär zon, ändras till tillståndsplikt, på samma sätt som i sekundär skyddszon

• Övrigt enligt arbetsutskottets förslag.
Föredragande; miljöinspektör Claudia Castello
Vid dagens nämndsammanträde yrkar ordföranden bifall till arbetsutskottets förslag till
beslut i tekniska nämnden.
Karl-Johan Boberg (C) yrkar i enlighet med centerns och moderaternas förslag i
arbetsutskottet, att förbud enligt ”5 § Kemiska bekämpningsmedel för Primär
skyddszon, Spridning av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden” ändras till att
tillstånd får sökas
Ordförande stödjer Karl-Johan Bobergs förslag och nämnden enas om följande:
Ändring föreslås i förslag till föreskrift § 5 från förbud för spridning av kemiska
bekämpningsmedel i primär zon, till tillståndsplikt, på samma sätt som i sekundär
skyddszon.
Centern, Moderaterna och Folkpartiet tillför en protokollsanteckning till protokollet
enligt nedan:
I dagsläget finns det teknik för att använda havsvatten som råvatten. Utifrån denna förutsättning,
anser borgerlig samverkan, att vattenskyddsområdena är alldeles för omfattande och ger onödiga
inskränkningar, dels för Visbys möjligheter till framtida expansion, och dels för jord- och skogsbruket.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige:
• Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för Visbys
grundvattentäkter i Region Gotland/Gotlands kommun, med den omfattning som
framgår av karta i bilaga 1, ”Vattenskyddsområde för Visbys grundvattentäkter”
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-12-18

Forts § 273

•

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom angivet
vattenskyddsområde såsom formulerats i bilaga 2, ”Vattenskyddsföreskrifter för
Visbys grundvattentäkter”

•

Till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i bilaga 3,
”Allmänna upplysningar”

•

I beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 maj 2015.

•

I beslut ange att nu taget beslut ersätter tidigare meddelade beslut från Länsstyrelsen
(1977-01-19, dnr 11.184-29-72, författningssamling 09FS1977:4 samt 2002-09-04,
dnr 5210-3157-96) då beslut vunnit laga kraft.

•

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla omedelbart
från den 1 maj 2015 även om de överklagas.

•

Informera om hur beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.

•

Med stöd av 27 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m m
besluta om hur kungörelse ska ske av beslut.

•

Hos Länsstyrelsen begära att länsstyrelsens beslut 1977-01-19 samt 2002-09-04
gällande skyddsområde och föreskrifter för Visby och Vibble tätorter upphävs.

Föredragande; från SBF, miljöinspektör Claudia Castello

Tekniska nämnden återremitterade ärendet enl TN § 93, där förvaltningen fick i uppdrag
att:
- inbjuda till dialogmöten
-

ordna seminarium för politiker och tjänstemän

-

klargöra för ersättningsrätten, kostnader för ansökningar och tillstånd, områdets
storlek och om den nya VA-planen har någon påverkan på vattenskyddsområdet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-12-18

Forts § 273
Förvaltningen har i en skrivelse, dat 2014-11-24, redogjort för vidtagna åtgärder enligt
återremissen och tagit fram ”Vattenskyddsföreskrifter för Visbys grundvattentäkter” samt
till föreskrifterna tillhörande ”Allmänna upplysningar”.
- Ansökan har presenterats vid två informationsmöten.
- Den 25 september genomfördes ett dialogmöte med allmänheten och den 8
oktober genomfördes ett seminarium för politiker. Ett särskilt möte hölls även
med LRF.
- Inkomna synpunkter har beaktats efter förnyade dialogmöten
- Ekonomiska konsekvenser till följd av eventuella ersättningsanspråk är inte
möjliga att beräkna.

Hur gränserna för va-syddsområdet mot en fastighet (Kolgården), är fastställda, skall
undersökas av förvaltningen.
Bengt Wickman (C) yrkar att förbud enligt ”5 § Kemiska bekämpningsmedel för Primär
skyddszon, Spridning av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden” ändras till att
tillstånd får sökas. Han menar att alla kemiska bekämpningsmedel inte är farliga. Han får
stöd av Peter Wigren (M)
Förvaltningen meddelar att den följer Naturvårdsverkets allmänna råd för
vattenskyddsområden.
Ordföranden yrkar att förvaltningens förslag gäller.
Ordföranden frågar om bifall finns till Bengt Wickmans yrkande och finner bifall till sitt
yrkande.
Centern och moderaterna reserverar sig mot beslutet.
___
Protokollsutdrag:
RS/RF +handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-30

Handlingar till

Ärende 4

Tilläggsanslag för inköp av spolbil
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-03-04, § 52
• Ledningskontoret 2015-01-14
• Tekniska nämnden 2014-12-18, § 266

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

Rs § 52
Au § 51

Tilläggsanslag för inköp av spolbil
RS 2014/735

- Tekniska nämnden 2014-12-18 § 266
- Ledningskontoret 2015-01-14

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag om 5,0 miljoner kronor för anskaffning av
ny spolbil.

Tekniska nämnden begär i protokollsutdrag 2014-12-18, § 266, tilläggsanslag för en ny
spolbil.
Spolbilen är VA-verksamhetens viktigaste fordon då både underhållet av ledningsnät
och arbetet med ovidkommande vatten är till avgörande delar beroende av att det finns
en fungerande spolbil. Nuvarande spolbil är 12 år och har gått ca 50 000 mil. Bilen
används uteslutande till VA-verksamheten behov.
Fordon som går 100 % i en verksamhet ska normalt bytas ut efter 10 år. Upphandling
av ny spolbil gjordes 2011 och medel fanns för investeringen.
År 2012 avbröts upphandlingen men investeringen är fortfarande kvar i nämndens
investeringsplan. Förvaltningen har undersökt möjligheten till omdisponering i
investeringsbudget 2014 utan att finna tillräcklig finansiering och föreslår att
anskaffningen sker med VA-verksamhetens egna kapital som uppgår till 5 958 000
kronor.
Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska nämndens förslag
och att medel anvisas från VA-verksamhetens egna kapital.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/735

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 2015-01-14

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för inköp av spolbil
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Tekniska medges tilläggsanslag om 5,0 MKR för anskaffning av ny spolbil.
Bakgrund

Tekniska nämnden begär i protokollsutdrag 2014-12-18, § 266, tilläggsanslag för en
ny spolbil.
Spolbilen är VA-verksamhetens viktigaste fordon då både underhållet av ledningsnät
och arbetet med ovidkommande vatten är till avgörande delar beroende av att det
finns en fungerande spolbil. Nuvarande spolbil är 12 år och har gått ca 50 000 mil.
Bilen används uteslutande till VA-verksamheten behov.
Fordon som går 100 % i en verksamhet ska normalt bytas ut efter 10 år.
Upphandling av ny spolbil gjordes 2011 och medel fanns för investeringen.
År 2012 avbröts upphandlingen men investeringen är fortfarande kvar i nämndens
investeringsplan. Förvaltningen har undersökt möjligheten till omdisponering i
investeringsbudget 2014 utan att finna tillräcklig finansiering och föreslår att
anskaffningen sker med VA-verksamhetens egna kapital som uppgår till 5 958 tkr
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska nämndens
förslag och att medel anvisas från VA-verksamhetens egna kapital.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-12-18

TN §

266

AU §

171

Tilläggsanslag för inköp av spolbil

Dnr TN 2014/2973

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden ansöker tilläggsanslag om 5,0 Mkr hos regionfullmäktige för
anskaffning av ny spolbil.

•

Medel anvisas ur det egna kapitalet för vatten och avloppsverksamheten för
finansiering av anskaffningen.

Spolbilen är VA-verksamhetens viktigaste fordon då både underhållet av ledningsnät
och arbetet med ovidkommande vatten är till avgörande delar beroende av att det finns
en fungerande spolbil. Nuvarande spolbil är 12 år och har gått ca 50 000 mil. Bilen
används uteslutande till VA-verksamheten behov.
Fordon som går 100 % i en verksamhet ska normalt bytas ut efter 10 år. Upphandling
av ny spolbil gjordes 2011 och medel fanns för investeringen.
År 2012 avbröts upphandlingen men investeringen är fortfarande kvar i nämndens
investeringsplan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att tilläggsanslag bör begäras.
Förvaltningen har undersökt möjligheten till omdisponeringar i investeringsbudgeten
2014 utan att finna tillräcklig finansiering och föreslår därför att anskaffningen sker med
VA-verksamhetens egna kapital som uppgår till 5 958 tkr.
___
Protokollsutdrag
RS
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-30

Handlingar till

Ärende 5

Förlusttäckningsbidrag koncernbolag
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-03-04, § 36
• Ledningskontoret 2015-02-02

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-03

Rs § 36
Au § 33

Förlusttäckningsbidrag koncernbolag
RS 2015/44

- Ledningskontoret 2015-02-02

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Förlusttäckning sker enligt följande:
o Regionen tillskjuter 2,3 miljoner kronor till Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB.
o Regionen tillskjuter 2,4 miljoner kronor till Inspiration Gotland AB.

Regionstyrelsens beslut
•

Tillsynen över Inspiration Gotland AB måste stärkas. Bolagsledningen måste
övervaka verksamheten och säkra att den utförs inom den omsättning som finns
samt återrapportera till ägaren på ett tydligt sätt.

Regionens bolag Gotland näringslivs- och etableringsservice AB, GNEAB, med
dotterbolag Inspiration Gotland AB och Wisby Strand Congress och Event Gotland AB
har under 2014 genomgått en turbulent tid.
Avseende GNEAB är det framförallt uteblivna hyresintäkter från fastigheten Telefonen
5 som de senaste åren ställt bolaget i en svår ekonomisk situation. 2013 togs beslut om
att sälja ut de fastigheter som ingår i GNEAB och processen kring detta pågår.
Avseende Inspiration Gotland AB kan konstateras att omsättningen är lägre än
föregående år medan kostnaderna varit högre.
Avseende Wisby Strand är bidraget för 2014 lägre än tidigare år (beslut kring detta är
taget i särskild ordning och budget är avsatt på ledningskontoret), främst beroende på
lägre räntekostnader och färdigavskrivna inventarier.
Ledningskontoret bedömer att förlusttäckning av GNEAB och Inspiration Gotland AB
bör ske enligt ovanstående förslag. GNEAB:s fortsatta verksamhet bör utvärderas under
2015, då fastighetsinnehavet i bolaget inte ger en grund för ett stabilt bolag.

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-03

Rs § 36 forts
Au § 33

Avseende Inspiration Gotland AB anser ledningskontoret att det är av yttersta vikt att
ägaren och bolagsledningen övervakar verksamheten och säkrar att den utförs inom den
omsättning som finns, bestående dels av bidrag från Region Gotland, dels av externa
projektbidrag. Det finns ingen möjlighet för Region Gotland att äga ett bolag som inte
bedriver sin verksamhet inom de ekonomiska ramar som finns att tillgå.
Arbetsutskottet föreslår att tillsynen över Inspiration Gotland stärks, att bolagsledningen
övervakar och säkrar att verksamheten utförs inom tillgänglig omsättning samt att tydlig
återrapportering sker till ägaren.
Expedieras: RS beslut

Ledningskontoret - ekonomienheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/44

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2015-02-02

Regionstyrelsen

Förlusttäckningsbidrag koncernbolag
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår att förlusttäckning sker enligt följande:
• Regionen tillskjuter 2,3 mnkr till Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
• Regionen tillskjuter 2,4 mnkr till Inspiration Gotland AB
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Tillsynen över Inspiration Gotland AB måste stärkas. Bolagsledningen måste
övervaka verksamheten och säkra att den utförs inom den omsättning som finns
samt återrapportera till ägaren på ett tydligt sätt.
Bakgrund

Regionens bolag GNEAB med dotterbolag Inspiration Gotland AB och Wisby
Strand AB har under 2014 genomgått en turbulent tid.
Avseende GNEAB är det framförallt uteblivna hyresintäkter från fastigheten
Telefonen 5 som de senaste åren ställt bolaget i en svår ekonomisk situation. 2013
togs beslut om att sälja ut de fastigheter som ingår i GNEAB och processen kring
detta pågår.
Avseende Inspiration Gotland AB kan konstateras att omsättningen är lägre än
föregående år medan kostnaderna varit högre.
Avseende Wisby Strand är bidraget för 2014 lägre än tidigare år (beslut kring detta är
taget i särskild ordning och budget är avsatt på ledningskontoret), främst beroende på
lägre räntekostnader och färdigavskrivna inventarier.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att förlusttäckning av GNEAB och Inspiration Gotland
AB bör ske enligt ovanstående förslag. GNEAB:s fortsatta verksamhet bör
utvärderas under 2015, då fastighetsinnehavet i bolaget inte ger en grund för ett
stabilt bolag.
Avseende Inspiration Gotland AB anser ledningskontoret att det är av yttersta vikt
att ägaren och bolagsledningen övervakar verksamheten och säkrar att den utförs
inom den omsättning som finns, bestående dels av bidrag från Region Gotland, dels
av externa projektbidrag. Det finns ingen möjlighet för Region Gotland att äga ett
bolag som inte bedriver sin verksamhet inom de ekonomiska ramar som finns att
tillgå.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-30

Handlingar till

Ärende 6

Användande av resultatutjämningsreserv
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-03-04, § 37
• Ledningskontoret 2015-02-02

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-03

Rs § 37
Au § 34

Användande av resultatutjämningsreserv
RS 2015/29

- Ledningskontoret 2015-02-02

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Resultatutjämningsreserven, RUR, tas i anspråk med 1 miljon kronor för att
balanskravsresultatet ska uppgå till 0.

Enligt regelverket för resultatutjämningsreserv som regionfullmäktige beslutade om
2014-03-31, § 46, kan reserven användas om två kriterier är uppfyllda:
1. För att budgetera en disponering av RUR ska den prognostiserade förändringen av
årets underliggande skatteunderlag understiga det tioåriga genomsnittet för riket,
enligt SKL:s prognos.
2. Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till
ett nollresultat (eller så långt reserven räcker).
Enligt SKL:s prognos understiger utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket det tioåriga genomsnittet vilket innebär att det är möjligt att ta RUR
i anspråk för att täcka ett negativt balanskravsresultat.
Balanskravsutredning

Årets resultat efter förlusttäckningsbidrag till koncernbolag
Reavinster
Reavinster enligt undantagsmöjligheter
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

12 mnkr
-17 mnkr
4 mnkr
-1 mnkr
0 mnkr
1 mnkr
0 mnkr

Under förutsättning att beslut tas om att täcka förlusterna i regionens bolag GNEAB
med dotterbolag Inspiration Gotland AB kommer regionens resultat inte att nå upp till
ett positivt balanskravsresultat. Det skulle för regionens del innebära ett krav på regionfullmäktige att besluta om en åtgärdsplan för att återställa det negativa resultatet.
Ledningskontoret bedömer att med det regelverk som finns kring resultatutjämningsreserven är det lämpligt att använda del av denna för att täcka underskottet 2014.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/29

Ledningskontoret
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2015-02-02

Regionstyrelsen

Användande av resultatutjämningsreserv
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår att Resultatutjämningsreserven RUR tas i anspråk med 1
mnkr för att balanskravsresultatet ska uppgå till 0.
Bakgrund

Enligt regelverket för resultatutjämningsreserv som regionfullmäktige beslutade om
2014-03-31, §46, kan reserven användas om två kriterier är uppfyllda:
1. För att budgetera en disponering av RUR ska den prognostiserade förändringen
av årets underliggande skatteunderlag understiga det tioåriga genomsnittet för
riket, enligt SKL:s prognos.
2. Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp
till ett nollresultat (eller så långt reserven räcker).
Enligt SKL:s prognos understiger utvecklingen av det årliga underliggande
skatteunderlaget för riket det tioåriga genomsnittet vilket innebär att det är möjligt att
ta RUR i anspråk för att täcka ett negativt balanskravsresultat.
Balanskravsutredning

Årets resultat efter förlusttäckningsbidrag till koncernbolag
Reavinster
Reavinster enligt undantagsmöjligheter
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

12 mnkr
-17 mnkr
4 mnkr
-1 mnkr
0 mnkr
1 mnkr
0 mnkr

Bedömning

Under förutsättning att beslut tas om att täcka förlusterna i regionens bolag GNEAB
med dotterbolag Inspiration Gotland AB kommer regionens resultat inte att nå upp
till ett positivt balanskravsresultat. Det skulle för regionens del innebära ett krav på
regionfullmäktige att besluta om en åtgärdsplan för att återställa det negativa
resultatet.
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Ledningskontoret bedömer att med det regelverk som finns kring
resultatutjämningsreserven är det lämpligt att använda del av denna för att täcka
underskottet 2014.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-30

Handlingar till

Ärende 7

Organisationsöversyn
samhällsbyggnadsförvaltningen –
teknikförvaltningen samt ändring i
tekniska nämndens reglemente
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-03-04, § 49
• Ledningskontoret 2015-03-03
• Byggnadsnämnden 2015-02-04, § 13
• Tekniska nämnden 2015-01-28, § 21

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

Rs § 49
Au § 46

Organisationsöversyn samhällsbyggnadsförvaltningen – teknikförvaltningen
RS 2015/38

- Tekniska nämnden 2015-01-28 § 21
- Byggnadsnämnden 2015-02-04 § 13
- Ledningskontoret 2015-03-03

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Förslag till ny organisation för samhällsbyggnadsförvaltningen och för teknikförvaltningen från och med 2015-04-01 godkänns.

•

Förslag till förändringar i tekniska nämndens reglemente, redovisade i tekniska
nämnden § 21/2015, godkänns.

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att följa upp och återrapportera resursfördelningen
mellan nämnderna.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att utreda organisationen för räddningstjänsten.

I samband med delningen 2012-01-01 av den dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen
till dagens samhällsbyggnadsförvaltning (SBF) och teknikförvaltning (TKF) skapades ett
”beställare- utförare”-förfarande som innebar att verksamheterna delades mellan de två
förvaltningarna. Det avsåg VA-verksamheten, avfallsverksamheten samt drift och
underhåll av gator, vägar och grönytor. Förfarandet innebar att SBF som av tekniska
nämnden (TN) tilldelades medel för de aktuella verksamheterna beställer utförandet av
TKF och betalar för utförda tjänster enligt överenskommelser.
Delningen har efter snart tre år inte helt visat sig motsvara förväntningarna. Positiva
effekter har förvisso uppnåtts. Dessa uppväger dock inte den brist på helhetssyn som
förändringen medfört. Delningen har försvårat TN:s fördelning av arbetsuppgifter och
uppdrag till förvaltningarna, det har skapat en otydlighet och varit en grogrund för
missförstånd.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

Rs § 49 forts
Au § 46

Drivkraften som ligger bakom organisationsöversynen utgörs främst av behovet av en
helhetssyn, något som saknats då verksamheterna varit delade mellan två förvaltningar.
Särskilt påtagligt har det blivit i arbetet med att realisera VA-planen. Den investering
som skall genomföras är redan en betydande utmaning för organisationen.
Organisationsöversynen har också möjliggjort att en nödvändig funktion för
verksamheternas behov av utveckling och långsiktig planering och strategi skapas.
Förutom fokus på att VA-planens projekt samlas i två VA-program, ett för söder och
ett för norr, så skall SBF:s framgångsrika satsning på kundbemötande och service tas
tillvara och fortsätta genomföras även inom TKF. Ett utvecklingsarbete för
kundtjänstfunktionen i ett helhetsperspektiv kommer att startas.
Inga förändringar sker i nuläget avseende räddningstjänstens uppdrag och organisation.
Föredragande i ärendet var Ethel Forsberg, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, och Patric Ramberg, teknisk direktör.
Yrkanden
Meit Fohlin (S) yrkade att förslag till förändringar i tekniska nämndens reglemente,
redovisade i tekniska nämnden § 21/2015, godkänns, samt att ledningskontoret får i
uppdrag att följa upp och återrapportera resursfördelningen mellan nämnderna.
Mats-Ola Rödén (FP) yrkade att ledningskontoret får i uppdrag att utreda organisationen
för räddningstjänsten.
Ordförande ställde proposition på Meit Fohlins yrkande och fann att de vunnit bifall.
Ordförande ställde proposition på Mats-Ola Rödéns yrkande och fann att det vunnit
bifall.
Expedieras:

Ledningskontoret - ekonomi, kvalitet och styrning
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknikförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/38

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-03-03

Regionstyrelsen

Organisationsöversyn SBF - TKF
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Förslag till ny organisation för samhällsbyggnadsförvaltningen och för
teknikförvaltningen från och med 2015-04-01 godkänns.

Bakgrund

Byggnadsnämnden godkände förslaget till ny organisation för samhällsbyggnadsförvaltningen 2015 -02-04, § 13/2015.
Tekniska nämnden godkände förslaget till ny organisation för teknikförvaltningen
2015-01-28, § 21/2015. Tekniska nämnden beslutade även i samma § att föreslå
förändringar i tekniska nämndens reglemente.
I övrigt hänvisas till ledningskontorets utredning i ärendet 2015-02-27.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att förvaltningarna förberett organisationsförändringen
liksom förberett omställningen av alla administrativa system och lokalbyten, vilket
talar för att det borde vara möjligt att den nya organisationen kan gälla från och med
1 april 2015 förutsatt att arbetsmiljöåtgärderna fortlöper enligt överenskommelse.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:

Utredning: Organisationsöversyn SBF - TKF 2015-02-27
Bilaga 1 SBF tjänsteskrivelse till byggnadsnämnden (likalydande som TKF:s till
tekniska nämnden)
Bilaga 2 Kompletterande underlag till organisationsöversyn SBF-TKF
Bilaga 3 Svar på begäran om åtgärder med stöd av 6 kap 6a § AML
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Ärendenr RS 2015/38

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 27 februari 2015

Regionstyrelsen

Organisationsöversyn SBF – TKF
Ledningskontorets uppdrag
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-02-17 att ge ledningskontoret i uppdrag att ta

fram en tjänsteskrivelse med inriktningen att gå vidare med förslaget till ny organisation för
teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet med beslut i tekniska
nämnden och byggnadsnämnden. Tjänsteskrivelsen skulle innehålla en analys av skälen bakom
organisationsförändringen dess effekter på organisationen.
Bakgrund
Det har under årens lopp gjorts ett flertal försök att skapa goda organisatoriska förutsättningar

för att möjliggöra utveckling och god hantering av uppdragen inom samhällsbyggnads- och
tekniska förvaltningarna.
Anders Bruse, konsult Solving Efeso, Strategi in Action, engagerades 2009 för att genomföra
en översyn av samhällsbyggarorganisationen med inriktning att slå samman miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen, räddningstjänsten, tekniska förvaltningen och stadsarkitektskontoret
samt skapa en gemensam ledningsstruktur. Syftet var att ”förbättra service och tillgänglighet,
öka effektiviteten, stärka styrningen och förtydliga roller samt att öka arbetsglädjen och
utvecklingsmöjligheter för medarbetarna”. Sammanslagningen genomfördes 2010-07-01.
I utredningen poängterades betydelsen av att skapa förutsättningar för utveckling av de
tekniska verksamheterna genom att:
• renodla affärsliknade verksamheter såsom hamn, fastigheter och VA, och
• utveckla intern beställar/utförarmodell för att stärka den sammanhållande planeringen
och möjliggöra effektiviseringar från ”ax till limpa”.
I utredningen föreslogs vidare att hamnverksamheten, fastighetsförvaltningen, vatten och
avloppsverksamheterna samt teknisk service skulle läggas i en separat utförandeorganisation
inom samhällsbyggnadsförvaltningen för att i ett senare skede utreda och närmare studera hur
de tekniska verksamheterna skulle kunna organiseras bättre:
• för en längre driven affärsorientering med konkurrensutsättning, och
• med möjlig bolagisering eller separat organisation utanför samhällsbyggnadsförvaltningen.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Mot bakgrund av detta tog dåvarande regiondirektör Bo Dahllöf och förvaltningschef Bertil
Klintbom 2011 initiativ till en förstudie i syfte att ytterligare utveckla samhällsbyggnadsorganisationen.
I september 2011 beslutade regionfullmäktige att anta förstudiens förslag om att bryta ut
teknisk produktion från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutet innebar också att geografisk information överfördes till den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. Även en sammanhållen räddningstjänst organiserades i samma
förvaltning.
Delningen innebar inga förändringar för den politiska styrningen, förutom att
byggnadsnämnden fick överta ansvaret för samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare.
Tekniska nämnden fick ansvar att styra verksamheter inom såväl samhällsbyggnads- som
tekniska förvaltningen.
Regionfullmäktige uppdrog åt regionstyrelsen att återkomma med ett förslag till ny
nämndsorganisation för de samhällsbyggande nämnderna gällande den kommande
mandatperioden.
Ledningskontoret fick uppdraget att skapa förutsättningar för en ”smidig
organisationsförändring med minsta möjliga störning för verksamheterna” med
utgångspunkten att de nya förvaltningarna skulle kunna driftsättas 1 januari 2012.
Nytt organisationsförslag
I oktober 2014 initierades ännu en organisationsöversyn av samhällsbyggnadsförvaltningen

(SBF) och teknikförvaltningen (TKF).
”Drivkrafter som ligger bakom organisationsöversynen utgörs främst av behovet av helhetssyn
- något som saknas då verksamheterna har delats mellan två förvaltningar.” En annan drivkraft
är realiseringen av VA-planen liksom behovet av att samla tekniska nämndens verksamhet i en
förvaltning för att på så sett skapa en struktur för rapportering och uppföljning”.
”Inriktningen i arbetet var att SBF renodlas till en myndighetsförvaltning och att beställareutförare förfarandet för de verksamheter inom tekniska nämndens uppdrag som ingått i SBF
upphör och verksamheterna samlas i sin helhet hos TKF. Förutom en tydligare och effektivare
organisation skulle tekniska nämnden därmed få hela sitt uppdrag samlat i en förvaltning”.
”Konkret innebär förslaget att avdelningen ”Infrastruktur” inom SBF i sin helhet lyfts in i
TKF:s organisation (ca 45 personer i tre enheter) och utgör grund för den nya avdelningen
planering och utveckling. Beställare/utförareförhållandet för verksamheterna vatten och
avlopp, avfall, gata, väg och park upphör och verksamheterna och budgeten fördelas till

2 (5)

Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/38

Region Gotland

respektive VA-avdelningen och gata/parkavdelningen. Även avdelningen förvaltningsstöd
inom SBF berörs, då 6 tjänster flyttas över till TKF.”
”Förutom fokus på att VA-planens projekt samlas i två VA-program, ett för söder och ett för
norr, så skall SBF:s framgångsrika satsning på kundbemötande och service tas tillvara och
fortsätta genomföras även inom TKF. Ett utvecklingsarbete för kundtjänstfunktionen i ett
helhetsperspektiv kommer att startas. Inga förändringar sker i nuläget avseende
räddningstjänstens uppdrag och organisation.” Citaten är hämtade från tjänsteskrivelsen till
nämnderna (likalydande till bägge nämnderna). Se bilaga 1.
Byggnadsnämnden godkände förslaget till ny organisation för samhällsbyggnadsförvaltningen
2015 -02-04, § 13/2015.
Tekniska nämnden godkände förslaget till ny organisation för teknikförvaltningen den
2015-01-28, § 21/2015.
Medarbetarperspektiv
Ledningskontoret nåddes den 12 februari 2015 av information om att skyddsombudet inom

samhällsbyggnadsförvaltningen begärt arbetsmiljöåtgärder med stöd av 6:e kapitlet, § 6 i
Arbetsmiljölagen.
Skyddsombudet skriver i sin anmälan att det i arbetet kring omorganisationen funnits brister
när det gäller att följa arbetsmiljölagen och föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete.
Skyddsombudet framhåller att medarbetarna inte känt sig delaktiga i processen och att den
psykosociala arbetsmiljön inte upplevts tillfredsställande. Anmälan omfattar krav på åtgärder
inom två områden:
• Riskbedömning/konsekvensanalys av det som ska komma att bli nya samhällsbyggnadsförvaltningen.
• Utredning av den psykosociala arbetsmiljön inom samhällsbyggnadsförvaltningen och
krav på att denna utredning ska utförs av en extern resurs.
Anmälan var ställd till ledningskontoret som hänsköt den tillbaka till förvaltningsnivån.
Skyddsombudet påpekade då att det är ledningskontoret som har det övergripande
arbetsgivaransvaret. Anmälan har därefter hanterats av ledningskontoret. Anmälan föredrogs
och behandlades på Centrala samverkanskommittén (CSK) den 13 februari under ledning av tf
regiondirektören. CSK:s synpunkter presenterades därefter på regionstyrelsens arbetsutskott
den 17 februari. Då gav också förvaltningscheferna från de båda berörda förvaltningarna sin
syn på och gav en fördjupad bild av arbetet med organisationsgenomlysningen. Se bilaga 2.
Anmälan har sedan hanterats vidare av HR-direktören på ledningskontoret. Det framgår i
hennes svar till skyddsombudet att det pågår arbete med riskbedömning/konsekvensanalys
samt att den psykosociala arbetsmiljöutredningen i enlighet med önskemål från
skyddsombudet ska utföras av regionens företagshälsovård på uppdrag av ledningskontoret.
Samtliga åtgärder ska vara påbörjas innan att den nya organisationen träder i kraft. Se
ledningskontorets svar på anmälan (bilaga 3).
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Analys

Avgränsning
Ledningskontorets uppdrag har varit att analysera skälen bakom organisationsförändringen
och dess effekter på organisationen. Ledningskontoret har haft allt för kort tid för att analysera
effekter av organisationsförslaget ur ett medarbetar-, ekonomi och kvalitetsperspektiv.

Skälen bakom organisationsförändringen
Organisationsförslaget innebär att det bildas nya helheter, andra bryts upp. Ett tydligt syfte
med den förra omorganisationen var att skapa förutsättningar för processorientering och
helhetssyn inom bland annat exploatering, planering och samhällsbyggnad. Det kommer
många signaler på att den nuvarande organisationen varit framgångsrik bland annat ur just det
perspektivet. Det bekräftas också av Ethel Forsberg, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen som poängterar vikten av fortsatt utveckling i samma positiva riktning.
Intrycket är att den nuvarande organisationsgenomlysningen tagit ett avstamp i
teknikförvaltningens och tekniska nämndens behov och tjänsteskrivelsen är i hög grad skriven
utifrån deras horisont. Det står också i ett kompletterande underlag (bilaga 2) att ”utlösande
för initiativet till förslaget till organisationsöversyn blev den nya VA-planen. Investeringar om
600 mkr på 8 år planeras för att undanröja ett av de allvarligaste hindren för utbyggnad av
bostäder och verksamheter på hela ön”.

Organisatoriska effekter
Det står i tjänsteskrivelsen till nämnderna att 6 tjänster från SBF:s förvaltningsstöd flyttas över
till tekniska nämnden och att SBF:s verksamhetsstöd ska utgöras av ”ekonomichef (50 %),
personalchef (50 %), verksamhetscontroller och nämndsekreterare. Stöd som rör information
och IT köps in, bland annat genom personal som flyttats över till TKF”.
Det går inte att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser detta kommer att få för
samhällsbyggnadsnämnden men av den kompletterade rapporten framgår att ”budgetarna är i
balans”.
Avdelningen Infrastruktur överförs som helhet till tekniska förvaltningen. Ledningskontoret
har ingen kunskap om vilka delar som i dag ingår i avdelningen och kan därmed inte bedöma
nämndernas ställningstagande att överföra avdelningen som helhet.

Bedömning och slutsatser

Uppföljning av arbetsmiljöåtgärder
Processen fram till organisationsförslaget har varit snabb men enligt de båda
förvaltningscheferna är strategin att efter beslut om förändrad organisation starta ett intensivt
utvecklingsarbete tillsammans med medarbetarna.
Enligt HR-direktören har arbetet med de efterfrågade arbetsmiljöåtgärderna påbörjats och i
HR direktörens svar till skyddsombudet kommer ledningskontoret att följa upp arbetet med
dessa åtgärder (se bilaga 3).
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Samverkan över förvaltningsgränser
Ledningskontorets övertygelse är att det är nödvändigt att, med samhällets och kunders bästa
för ögonen, samordna processer och lösa komplexa, gränsöverskridande uppgifter i ett
helhetsperspektiv. Organisatoriska gränsdragningar, vilka de än är, får aldrig bli ett hinder mot
att den enskilde får tjänster av god kvalitet och att arbetet utförs kostnadseffektivt.
Det är många parter som bidrar till att göra Gotland till en attraktiv plats att bo och leva på.
Redan nu samverkar nämnderna och regionstyrelsen i gemensamma strategiska
samhällsbyggnadsfrågor. Det finns en form av politiskt utskott; exploateringsrådet och det
finns en tjänstemannagrupp för strategisk samhällsplanering och exploatering/SSE.
Steget är inte långt till den formaliserade strukturför för samverkan som etablerats mellan
hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden och dess förvaltningsledningar.
Den utgörs av ett gemensamt arbetsutskott som bereder frågor av samordningskaraktär inför
beslut i respektive facknämnd. Den utgörs också av en gemensam ledningsgrupp för
samfrågor som består av förvaltningschefer och sakkunniga. Deras ansvar är att identifiera och
analysera samutvecklingsbehov och samordna ledning och styrning.
För att säkra en fortsatt positiv utveckling av samhällsbyggnadsprocessen föreslår
ledningskontoret att det inom ramen för projektet Årets tillväxtkommun/Bo och leva,
utvecklas en mer formell samverkansstruktur för frågor inom exploatering, planering och
samhällsbyggnadsområdet, med samverkansstrukturen för barn, vuxna och äldrefrågor som
förebild.

Förändringstakt
Sammanfattningsvis uppfattar ledningskontoret att förvaltningarna förberett
organisationsförändringen liksom förberett omställningen av alla administrativa system och
lokalbyten, vilket talar för att det borde vara möjligt att den nya organisationen kan gälla från
och med 1 april 2015 förutsatt att arbetsmiljöåtgärderna fortlöper enligt överenskommelse.

Bilagor:

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

SBF tjänsteskrivelse till byggnadsnämnden (likalydande som TKF:s till tekniska
nämnden)
Kompletterande underlag till organisationsöversyn SBF-TKF
Svar på begäran om åtgärder med stöd av 6 kap 6a § AML
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ethel Forsberg

Datum 14 januari 2015

Bilaga 1

Byggnadsnämnden

Organisationsöversyn SBF-TKF
Förslag till beslut



Byggnadsnämnden godkänner förslaget till ny organisation för
samhällsbyggnadsförvaltningen att gälla fr o m 2015-04-01.



Uppdra åt SBF att ta fram de förslag till förändringar i
byggnadsnämnden reglemente som blir en konsekvens av
organisationsöversynen.



Besluten förklaras omedelbart justerade.

Bakgrund

I samband med delningen 2012-01-01 av den dåvarande
Samhällsbyggnadsförvaltningen till dagens Samhällsbyggnadsförvaltning (SBF)
och TKF skapades ett ”beställare- utförare” förfarande som innebar att
verksamheterna delades mellan de två förvaltningarna. Det avsåg VAverksamheten, avfallsverksamheten samt drift och underhåll av gator, vägar
och grönytor. Förfarandet innebar att SBF som av Tekniska Nämnden
tilldelades medel för de aktuella verksamheterna beställer utförandet av TKF
och betalar för utförda tjänster enligt överenskommelser.
Delningen har efter snart tre år inte helt visat sig motsvara förväntningarna.
Positiva effekter har förvisso uppnåtts. Dessa uppväger dock ej den brist på
helhetssyn som förändringen medfört. Delningen har försvårat TN:s
fördelning av arbetsuppgifter och uppdrag till förvaltningarna, det har skapat
en otydlighet och varit en grogrund för missförstånd

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2015/67

Region Gotland

Organisationsöversyn

I oktober 2014 initierades gemensamt en organisationsöversyn av
samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) och teknikförvaltningen (TKF).
Inriktningen i arbetet var att SBF renodlas till en myndighetsförvaltning och att
”beställare-utförare” förfarandet för de verksamheter inom tekniska nämndens
uppdrag som ingått i SBF upphör och verksamheterna samlas i sin helhet hos
TKF. Förutom en tydligare och effektivare organisation skulle tekniska
nämnden därmed få hela sitt uppdrag samlat i en förvaltning.
Drivkraften som ligger bakom organisationsöversynen utgörs främst av
behovet av en helhetssyn, något som saknats då verksamheterna varit delade
mellan två förvaltningar. Särskilt påtagligt har det blivit i arbetet med att
realisera VA-planen. Den investering som skall genomföras är redan en
betydande utmaning för organisationen. Det kräver ett effektivt samarbete och
resursutnyttjande som inte skall riskera fördröjas av diskussioner om
organisatoriska gränser och ansvarsområden. Att skapa en struktur för
ledning/styrning och rapportering/uppföljning har varit vägledande.
Organisationsöversynen har också möjliggjort att en nödvändig funktion för
verksamheternas behov av utveckling och långsiktig planering och strategi
skapas.
Arbetet med organisationsöversynen har bedrivits i förvaltningsgemensamma
arbetsgrupper inom de berörda områdena, riskanalys har genomförts av den
gemensamma samverkansgruppen och en kommunikationsplan är upprättad.
Förslag till ny organisation

Målbilden för den nya organisationen är en organisation med helhetssyn och
kundfokus där effektiviteten ökas genom en bättre samordning av tillgängliga
kompetenser.
Konkret innebär förslaget att avdelningen ”Infrastruktur” inom SBF i sin
helhet lyfts in i TKF:s organisation (ca 45 personer i tre enheter) och utgör
grund för den nya avdelningen ”Planering och utveckling”. Beställare/utförareförhållandet för verksamheterna VA, avfall, gata, väg och park upphör och
verksamheterna och budgeten fördelas till respektive VA-avdelningen och
Gata/Park-avdelningen.
Även avdelningen ”Förvaltningsstöd” inom SBF berörs, då 6 tjänster flyttas
över till TKF.
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Förutom fokus på att VA-planens projekt samlas i två VA-program, ett för
söder och ett för norr, så skall SBF.s framgångsrika satsning på
kundbemötande och service skall tas tillvara och fortsätta genomföras även
inom TKF. Ett utvecklingsarbete för kundtjänstfunktionen i ett
helhetsperspektiv kommer att startas.
Inga förändringar sker i nuläget avseende räddningstjänstens uppdrag och
organisation.
Förändringar i reglemente

Nuvarande reglemente behöver uppdateras. Dels med anledning av rubricerade
organisationsöversyn, och dels gentemot tidigare förändringar. Förvaltningen
föreslås få nämndens uppdrag att återkomma med förslag på de ändringar som
påkallas som en konsekvens av den nu aktuella organisationsöversynen, samt
tidigare genomförda förändringar i organisationen. Allt i syfte att få till stånd
ett reglemente som speglar nämndens ansvarsområde och verksamhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ethel Forsberg
Förvaltningschef
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Bilaga 2

Kompletterande underlag till tjänsteskrivelse organisationsöversyn SBF-TKF
Nuvarande beställar- utförarorganisation inom TN:s ansvarsområde har inte utfallit till
fullständig belåtenhet. Redan vid införandet förekom kritik och farhågor. Utlösande för
initiativet till förslaget till organisationsöversyn blev den nya VA-planen. Investeringar om
600 mkr på 8 år planeras för att undanröja ett av de allvarligaste hindren för utbyggnad av
bostäder och verksamheter på hela ön.
I september 2015, ger regiondirektör Jan Björinge förvaltningscheferna på TKF och SBF
uppdraget att ta fram ett utkast till förslag om förändring som samlar TN:s verksamhet så
att beställar-/utförarorganisationen kan upphöra.
Ett förslag tas fram och i slutet på oktober får Patric Ramberg och Ethel Forsberg
uppdraget att inleda förberedelserna för att genomföra en organisationsförändring där
TN:s verksamhet, exklusive Räddningstjänsten samlas hos TKF.
Som ett led i genomförandet vill vi lyfta fram följande svagheter och styrkor med
befintlig organisation:
Svagheter:
1. Beställar-utförarorganisationen har inte fungerat. En årlig gemensam överenskommelse
ska tas fram. Förvaltningarna har inte mäktat med att ta fram en ny sedan våren 2013.
2. Beställar-utförarorganisationen har skapat en kultur med brister i tillit, och en oenighet
om uppdragens omfattning, ansvar och roller.
3. Ansvariga för verksamheten, Tekniska nämnden, har på ett bristfälligt sätt fått en samlad
transparent redovisning av hela sin verksamhet.
4. När kraftsamling inom verksamhet krävs utgör det delade ledarskapet på två
förvaltningschefer en riskfaktor.
Styrkor - som bör tas tillvara i den nya organisationen:
1. Samverkan mellan olika verksamheter inom våra tre olika nämnder är en
framgångsfaktor för God Samhällsbyggnad på Gotland. Vi har under de senaste åren
utvecklat samverkan i denna riktning. Det är viktigt att denna samverkan får fortsätta och
utvecklas.
2. Beställar-utförarorganisationen har vid sidan om svårigheterna skapat en större ordning
och reda i ekonomi. Tekniska nämnden har de senaste åren fått en god balans i ekonomin.
Inom SBF är varje samhällsbyggnadsnämnds verksamhet organiserad i en avdelning.
Tekniska nämndens verksamhet utgörs av två avdelningar; avdelningen Infrastruktur och
avdelningen Räddningstjänst. Förslaget innebär att avdelningen Infrastruktur flyttar i sin
helhet över till Teknikförvaltningen där den förblir en egen avdelning med det nya namnet
Planering och Utveckling. Utöver denna förändring flyttar huvuddelen av avdelning
Förvaltningsstöd från SBF till Teknikförvaltningen där medarbetarna kommer att ingå i
avdelning Verksamhetsstöd.
Inom SBF och TKF fortsätter verksamhetsutvecklingen utifrån följande:
- I ett utvecklingsarbete med kontinuerliga förbättringar genomförs vid behov
successiva justeringar i organisationen i samråd med medarbetare utifrån ökad
effektivitet, tydlighet, kvalitet och kundnytta.(TKF)
-

Fortsatt arbete med ökad tillgänglighet och service för kund.

Bilaga 2

-

Bibehållet och förbättrat samarbete med andra förvaltningar.

-

Bibehållen och förbättrad rättsäkerhet i myndighetsutövning.

-

Organisationsförändringen medför inga personella förändringar

-

Förändringsarbetet ska präglas av delaktighet och ständiga förbättringar.

Arbetsgrupper tillsätts nu inom TKF, 19 stycken, med uppgift att ta fram förslag på
lösningar för att förvaltningens samlade verksamhet ska fungera väl från den 1 april 2015
Inom SBF fortsätter arbetet som tidigare inom de två avdelningar som utför MHNs
respektive BNs verksamheter. Räddningstjänsten fortsätter sitt arbete som politiskt sorterar
under fyra olika politiska nämnder – MHN (tillsyn), TN (utryckande), BN (anställning) och
RS (handlingsprogram). Verksamhetsstöd utgörs av ekonomichef (50%), personalchef
(50%), verksamhetscontroller och nämndsekreterare. Stöd som rör information och IT
köps in, bland annat genom personal som flyttats över till TKF.
Interbudget är framtagen för både BN och MHN. Båda budgetarna är i balans. BN
utökade sitt strategiska stöd med två tjänster under föregående år, vilket innebär att
utrymmet i den ekonomiska ramen har stramats åt. Denna ekonomiska åtstramning har
ingen koppling till föreslagen organisationsförändring.
Medarbetarna som stannar kvar på SBF involveras under februari och mars i arbetet med
att ta fram riskanalys och åtgärdsplan på enhetsnivå. Styrande dokument kommer att i
samråd med medarbetarna revideras och utvecklas.
I samband med bildandet av befintlig organisation har behovet av att ha en sammanhållen
och väl integrerad samhällsbyggnadsprocess betonats. Ambitionen med den nu föreslagna
förändringen är att upprätthålla och skapa förutsättningar för ytterligare med ökad
samverkan, kundservice och rättsäkerhet. Samhällsbyggnadsnämnderna företräds med den
nya mandatperioden av ett regionråd. Regelbundna möten har införts där
nämndordförandena och chefstjänstemän över nämnd- och förvaltningsgränserna
behandlar gränsöverskridande frågor. Förvaltningsledningarna på TKF och SBF kommer
att regelbundet har gemensamma ledningsgruppsmöten.
Förslaget till organisationsförändring är samverkat i en gemensam samverkansgrupp för
TKF och SBF. En riskanalys har tagits fram tillsammans med förvaltningarnas
skyddsombud och fackliga företrädare. Riskanalysen följs upp och kompletteras, senast vid
samverkansmöte 16 februari 2015. Den gemensamma samverkansgruppen enades kring
fortsatta möten för avstämning var fjortonde dag fram till ikraftträdandet av den nya
organisationen.
Visby den 19 februari 2015
Ethel Forsberg

Patric Ramberg

Handlingstyp

Ledningskontoret

Svar

Datum 18 mars 2015
Bilaga 3

Svar på begäran om åtgärder med stöd av 6 kap 6a § AML
Bilaga 3
Skyddsombudet inom samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med en begäran
om arbetsmiljöåtgärder i den pågående organisationsöversynen av
Samhällsbyggnadsförvaltningen SBF och Teknikförvaltningen TKF .

1

Anmälan omfattar två områden:
a. Riskbedömning/konsekvensanalys av det som ska bli den nya
samhällsbyggnadsförvaltningen.
b. En extern sakkunnig måste utreda den psykosociala arbetsmiljön inom
SBF. Utifrån resultatet av den kartläggningen ska en handlingsplan
upprättas i samarbete med skyddsombud för att komma tillrätta med de
problem som identifierats.

2

Arbetsgivarens svar:
Hittills planerade och genomförda åtgärder:
En riskbedömning upprättades 2014-11-13 tillsammans med
Samverkansledamöterna på TKF och SBF. Det har inte framkommit tidigare
att åtgärderna och tidsplanen upplevs som otydliga i riskbedömningen En
uppföljning och fortsatt arbete med riskanalysen är planerad i
samverkansgruppen 2015-02-16.
En riskanalys har också upprättats av direkt berörda chefer på avdelning
Infrastruktur. En riskanalys har även genomförts gemensamt för
förvaltningsstöd (SBF) och verksamhetsstöd (TKF).

Åtgärder som följd av anmälan:
 En riskbedömning/konsekvensanalys för det nya SBF kommer
att genomföras. Samverkan sker inom SBF.
o Arbetet pågår och kommer att fullföljas inklusive
framtagande av åtgärder för att utveckla en god arbetsmiljö
inom den nya organisationen. Riskbedömningarna kommer
att göras på enhetsnivå.

Ledningskontoret
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 Utredning av den psykosociala arbetsmiljön som syftar till att ta
fram en handlingsplan för förbättringsarbete inom de områden
som lyfts i anmälan.
o Utredningen görs med stöd av extern resurs från regionens
företagshälsovård. Respektive nämnd har arbetsmiljöansvaret
och det fortsatta arbetet ligger därför inom förvaltningen.
Kartläggningen ska vara påbörjad innan den nya
organisationen träder i kraft. Tidplan för åtgärder och dess
genomförande är en del i utredningen.
3

Uppföljning
Ledningskontoret kommer att följa upp och återrapportera till RS-Au under
våren, senast i juni.
Information av att åtgärderna genomförts lämnas till Centrala
samverkanskommitten.

Region Gotland
Ledningskontoret

Elisabeth Borg
HR-direktör
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Byggnadsnämnden 2015-02-04

Protokoll

BN § 13

Organisationsöversyn SBF-TKF
BN 2015/67

- SBF den 14 januari 2015
.Au § 3

Byggnadsnämndens beslut
•

Byggnadsnämnden godkänner förslaget till ny organisation för
samhällsbyggnadsförvaltningen att gälla fr.o.m. 2015-04-01.

•

Uppdra åt SBF att ta fram de förslag till förändringar i byggnadsnämndens
reglemente som blir en konsekvens av organisationsöversynen.

•

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Bakgrund
I samband med delningen 2012-01-01 av den dåvarande Samhällsbyggnadsförvaltningen

till dagens Samhällsbyggnadsförvaltning (SBF) och TKF skapades ett "beställareutförare" förfarande som innebar att verksamheterna delades mellan de två
förvaltningarna. Det avsåg VA-verksamheten, avfallsverksamheten samt drift och
underhåll av gator, vägar och grönytor. Förfarandet innebar att SBF som av Tekniska
Nämnden tilldelades medel för de aktuella verksamheterna beställer utförandet av T KF
och betalar för utförda tjänster enligt överenskommelser.
Delningen har efter snart tre år inte helt visat sig motsvara förväntningarna. Positiva
effekter har förvisso uppnåtts. Dessa uppväger dock ej den brist på he1l1etssyn som
förändringen medfört. Delningen har försvårat TN:s fördelning av arbetsuppgifter och
uppdrag till förvaltningarna, det har skapat en otydlighet och varit en grogrund för
missförstånd
Organisationsöversyn
I oktober 2014 initierades gemensamt en organisationsöversyn av

samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) och teknikförvaltningen (TKF).

Utdragsbestyrkande :
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Inriktningen i arbetet var att SBF renodlas till en myndighets förvaltning och att
"beställare-utförare" förfarandet för de verksamheter inom tekniska nämndens uppdrag
som ingått i SBF
upphör och verksamheterna samlas i sin helhet hos TKF. Förutom en tydligare och
effektivare organisation skulle tekniska nämnden därmed få hela sitt uppdrag samlat i en
förvaltning.
Drivkraften som ligger bakom organisations översynen utgörs främst av behovet aven
helhetssyn, något som saknats då verksamheterna varit delade mellan två förvaltningar.
Särskilt påtagligt har det blivit i arbetet med att realisera VA -planen. Den investering
som skall genomföras är redan en betydande utmaning för organisationen. Det kräver
ett effektivt samarbete och resursutnyttjande som inte skall riskera fördröjas av
diskussioner om organisatoriska gränser och ansvarsområden. Att skapa en struktur för
ledning/styrning och rapportering/uppföljning har varit vägledande.
Organisations översynen har också möjliggjort att en nödvändig funktion för
verksamheternas behov av utveckling och långsiktig planering och strategi skapas.
Arbetet med organisationsöversynen har bedrivits i förvaltningsgemensamma
arbetsgrupper inom de berörda områdena, riskanalys har genomförts av den
gemensamma samverkansgruppen och en kommunikationsplan är upprättad.
Förslag till ny organisation
Målbilden för den nya organisationen är en organisation med helhetssyn och kundfokus

där effektiviteten ökas genom en bättre samordning av tillgängliga kompetenser.
Konkret innebär förslaget att avdelningen "Infrastruktur" inom SBF i sin helllet lyfts in
i TKF:s organisation (ca 45 personer i tre enheter) och utgör grund för den nya
avdelningen "Planering och utveckling". Beställare/ utförare-förhållandet för
verksamheterna VA, avfall, gata, väg och park upphör och verksamheterna och
budgeten fördelas till respektive VA-avdelningen och Gata/Park-avdelningen.
Även avdelningen "Förvaltningsstöd" inom SBF berörs, då 6 tjänster flyttas över till
TKF.

j Justerare:
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Förutom fokus på att VA-planens projekt samlas i två VA-program, ett för söder och
ett för norr, så skall SBF.s framgångsrika satsning på kundbemötande och service skall
tas tillvara och fortsätta genomföras även inom TKF. Ett utvecklingsarbete för
kundtjänstfunktionen i ett helhetsperspektiv kommer att startas.
Inga förändringar sker i nuläget avseende

räddnings~änstens

uppdrag och organisation.

Förändringar i reglemente
Nuvarande reglemente behöver uppdateras. Dels med anledning av rubricerade
organisationsöversyn, och dels gentemot tidigare förändringar. Förvaltningen föreslås få
nämndens uppdrag att återkomma med förslag på de ändringar som påkallas som en
konsekvens av den nu aktuella organisationsöversynen, samt tidigare genomförda
förändringar i organisationen. Allt i syfte att få till stånd ett reglemente som speglar
nämndens ansvarsområde och verksamhet.

Upplysningar
Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsna111nd@gotland.sc
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby

Utdragsbestyrkande:

v
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Beslut om organisationsöversyn SBF, TKF

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden godkänner förslaget till ny organisation för teknikförvaltningen
att gälla fr o m 2015-04-01.

•

Hos regionfullmäktige föreslås att redovisade förslag till förändringar i tekniska
nämndens reglemente godkänns.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Förvaltningscheferna Patric Ramberg och Ethel Forsberg presenterar förslaget.
I samband med delningen 2012-01-01 av den dåvarande Samhällsbyggnadsförvaltningen till
dagens Samhällsbyggnadsförvaltning (SBF) och TKF skapades ett ”beställare- utförare”
förfarande som innebar att verksamheterna delades mellan de två förvaltningarna. Det
avsåg VA-verksamheten, avfallsverksamheten samt drift och underhåll av gator, vägar och
grönytor. Förfarandet innebar att SBF som av tekniska nämnden tilldelades medel för de
aktuella verksamheterna, beställer utförandet av TKF och betalar för utförda tjänster enligt
överenskommelser.
Delningen har efter snart tre år inte visat sig motsvara förväntningarna. Vissa positiva
effekter har förvisso uppnåtts. Dessa uppväger dock ej de samarbetssvårigheter, ökade
kostnader och brist på helhetssyn som förändringen medfört. Delningen har även försvårat
TN:s fördelning av arbetsuppgifter och uppdrag till förvaltningarna, som har skapat en
otydlighet och varit en grogrund för missförstånd.
I oktober 2014 initierades gemensamt en organisationsöversyn av
samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) och teknikförvaltningen (TKF). Inriktningen i
arbetet var att SBF renodlas till en myndighetsförvaltning och att ”beställare-utförare”
förfarandet för de verksamheter inom tekniska nämndens uppdrag som ingått i SBF
upphör och verksamheterna samlas i sin helhet hos TKF. Förutom en tydligare och
effektivare organisation skulle tekniska nämnden därmed få hela sitt uppdrag samlat i en
förvaltning.

Justerare:
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Drivkraften som ligger bakom organisationsöversynen utgörs främst av behovet av en
helhetssyn, något som saknats då verksamheterna varit delade mellan två förvaltningar.
Särskilt påtagligt har det blivit i arbetet med att realisera VA-planen. Den investering som
skall genomföras är redan en betydande utmaning för organisationen. Det kräver ett
effektivt samarbete och resursutnyttjande som inte skall riskera fördröjas av diskussioner
om organisatoriska gränser och ansvarsområden. Att skapa en struktur för ledning/styrning
och rapportering/uppföljning har varit vägledande. Organisationsöversynen har också
möjliggjort att en nödvändig funktion för verksamheternas behov av utveckling och
långsiktig planering och strategi tillskapas.
Arbetet med organisationsöversynen har bedrivits i förvaltningsgemensamma
arbetsgrupper inom de berörda områdena, riskanalys har genomförts av den gemensamma
samverkansgruppen och en kommunikationsplan är upprättad.
Förslag till ny organisation
Målbilden för den nya organisationen är en organisation med helhetssyn och kundfokus där
effektiviteten ökas genom en bättre samordning av tillgängliga kompetenser.
Styrnings- och ledningsmodellen för den nya förvaltningen innebär att varje avdelning
utifrån tydliga mål tar fram en verksamhetsplan och en aktivitetsplan.
Aktivitetsplanen är grunden för uppföljning av verksamhet och ekonomi. Varje avdelning
är ansvarig och ”huvudman” för sin verksamhet. Cheferna är ansvariga för drift och
utveckling inom sina respektive områden.
Konkret innebär förslaget att avdelningen ”Infrastruktur” inom SBF i sin helhet lyfts in i
TKF:s organisation (ca 45 personer i tre enheter) och utgör grund för den nya avdelningen
”Planering och utveckling”. Beställare/utförare-förhållandet för verksamheterna VA, avfall,
gata, väg och park upphör och verksamheterna och budgeten fördelas till respektive VAavdelningen och Gata/Park-avdelningen. Även avdelningen ”Förvaltningsstöd” inom SBF
berörs, då 6 tjänster flyttas över till TKF.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-01-28

Forts § 21
Förutom fokus på att VA-planens projekt samlas i ett VA-program så skall SBF.s
framgångsrika satsning på kundbemötande och service skall tas tillvara och fortsätta
genomföras även inom TKF. Ett utvecklingsarbete för kundtjänstfunktionen i ett
helhetsperspektiv kommer att startas.
Inga förändringar sker i nuläget avseende räddningstjänstens uppdrag och organisation.
Räddningstjänsten organiseras således även fortsättningsvis inom SBF med BN som
anställningsmyndighet och med TN som beslutande nämnd i den operativa brand- och
räddningsdelen och MHN som beslutande nämnd för den förebyggande verksamheten.
Förändringar i reglementen
Nuvarande reglemente anger att nämnden har en produktionsförvaltning,
Teknikförvaltningen, för delar av uppdraget enligt reglementet och att nämnden med
personal anställd av byggnadsnämnden, beställer övriga delar av tekniska nämndens
uppdrag.
Genom förslaget att samla hela tekniska nämndens uppdrag i en förvaltning föreslås
nuvarande reglemente revideras i § 5, i den del som anger och beskriver
förvaltningsorganisationen. En anpassning sker också för den del som avser RS
beställningar inom området mark, exploatering och byggande, det förs över från SBF till
TKF. Personalansvaret för berörd personal övergår från byggnadsnämnden till tekniska
nämnden.
För uppdraget räddningstjänstverksamhet enligt § 1 punkt 19 kvarstår dock
byggnadsnämnden som anställningsmyndighet.
Föreslås också att namnet teknisk produktionsförvaltning ersätts med Teknikförvaltningen.
___
Protokollsutdrag:
RS+handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Antaget av regionfullmäktige/kommunfullmäktige 1993-12-13. Ändringar 1994-11-28,
1998-08-17, 1998-11-02, 2000-09-11, 2011-02-21, 2011-09-12, 2013-06-17 och 201403-31 § 38.
Ansvarsområde
1 § Tekniska nämnden, som tillika är trafiknämnd, handhar uppgifter avseende
regionens samtliga fastigheter, vatten- och avloppsverk med tillhörande ledningsnät,
hamnar, gator och allmänna platser, trafiksäkerhet, regional kollektivtrafik, renhållning
samt bostadsförsörjningsfrågor enligt regionfullmäktiges riktlinjer.
Tekniska nämnden skall
1. förvalta regionens vatten-, avlopps-, renhållnings-, hamn-, park- och
gatuanläggningar jämte regionens samtliga fastigheter,
2. tillse att anläggningar som förvaltas av tekniska nämnden underhålls på ett
betryggande sätt,
3. tillse att tekniska förvaltningens teknikförvaltningens verksamhetsplanering baseras
på regionens gemensamma planeringsförutsättningar och samordnas med den regionala
planeringen i övrigt,
4. handlägga ärenden angående tillämpning av taxa, allmänna bestämmelser och
reglemente för brukande av regionens hamnanläggningar, allmänna vatten- och
avloppsanläggningar samt renhållningsverksamhet,
5. besluta i ärenden angående servitut eller tidsbegränsade upplåtelser av fastighet,
byggnad eller anläggningar, ex utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse, såvida inte
detta gäller strategiska objekt vilket ankommer regionstyrelsen att besluta om,
6. besluta i ärenden angående lokaler, bostäder samt arrendering av mark såvida inte
detta gäller strategiska objekt som ankommer på regionstyrelsen att besluta om,
7. svara för de uppgifter som följer av plan- och bygglagens bestämmelser om
fastighetsägares skyldigheter att betala för gatukostnader m.m.
8. svara för avfallsplaneringen i regionen och utarbeta de förslag och bereda de ärenden
som är påkallade vad gäller renhållningsordning och annan reglering av
avfallshanteringen i regionen,
9. svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på
regionen enligt miljöbalken,
10. handlägga frågor om renhållningsabonnemang, inklusive frågor om ändring av
abonnemang (t.ex. gemensam behållare eller förlängt hämtningsintervall), som inte
kräver tillstånd eller dispens från miljö- och hälsoskyddsnämnden, och svara för
debitering av renhållningsavgifter,
11. svara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus där allmänheten får
färdas fritt som ankommer på regionen enligt lagen med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning,
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12. handlägga frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning
som kan ha ålagts fastighetsinnehavare, samt
13. initiera och bereda ärenden om inrättande av vattenskyddsområden enligt 7 kap.
miljöbalken i den mån det är påkallat.
14. handlägga ärenden som utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av
inteckningar samt utbyte och uttag av pantbrev samt andra därmed jämförliga åtgärder,
15. försälja eller med tomträtt upplåta tomtmark för bostadsändamål med tillämpning
av de riktlinjer som fastställts av regionfullmäktige, såvida inte detta gäller strategiska
objekt som ankommer på regionstyrelsen att besluta om,
16. besluta i ärenden angående bidragsgivning till enskild väghållning enligt av
regionfullmäktige antagna riktlinjer,
17. handha ärenden angående fyrar och sjömärken,
18. handha de uppgifter som ankommer regional kollektivtrafikmyndighet samt ha det
övergripande ansvaret för färdtjänst och sjukresor, dock ej att besluta om tillhörande
reglementen och taxor vilket ankommer på regionfullmäktige.
19. svara för de uppgifter som ingår i regionens räddningstjänstverksamhet enligt lag
och förordning om skydd mot olyckor samt utse räddningschef,
Byggnads- och anläggningsverksamhet
2 § Såvida regionfullmäktige inte för visst fall annat beslutar eller det åvilar annan
nämnd/styrelse är tekniska nämnden regionens samordnande och verkställande organ
och skall företräda och bevaka dess rätt ifråga om regionens byggnads- och
anläggningsverksamhet.
Tekniska nämnden ska, såvida inte regionfullmäktige annat beslutar
1. på begäran av regionfullmäktige eller regionstyrelsen avge yttrande över
lokalbehovsprogram, eller
2. väckt förslag om nybyggnad eller större om- och tillbyggnad,
3. sedan principbeslut i byggnadsärende fattats eller lokalprogram fastställts av
regionfullmäktige och medel anvisats,
4. svara för att byggnadsprogram och de övriga handlingar upprättas, som kan befinnas
erforderliga för slutlig bedömning av ärendet,
5. med redovisning av de under punkt 2 angivna handlingarna framlägga förslag till
regionfullmäktige i ärendet, samt
6. anhålla om anslag för projektets genomförande,
7. inhämta finansiellt igångsättningstillstånd från regionstyrelsens innan byggnads- eller
anläggningsobjekt med investeringsutgift överstigande 3 miljoner kronor igångsätts,
8. likviditetsbudget skall upprättas och likviditetsprognoser lämnas till regionstyrelsen,
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9. slutredovisa uppdraget senast 1 år efter verkställd slutbesiktning enligt följande
uppställning:
a) Projekt ej överstigande 500 000 kr, redovisas till tekniska nämndens arbetsutskott
för beslut
b) projekt överstigande 500 000 kr men ej 2 mkr, redovisas till tekniska nämnden för
beslut, anmäles till regionstyrelsen
c) projekt överstigande 2 mkr men ej 10 mkr, redovisas till regionstyrelsen för beslut
d) projekt överstigande 10 mkr redovisas till regionfullmäktige för beslut
Slutredovisningar med en avvikelse på 10 % eller mer i förhållande till beräknad utgift,
skall innehålla särskild förklaring härtill.
3 § Tekniska nämnden får utan regionfullmäktiges särskilda bemyndigande :
1. med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd
av regionfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan regionens fordran, som
härför sig till nämndens förvaltningsområde,
2. om ej fullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra regionens talan i alla
mål och ärenden som faller inom nämndens förvaltningsområde, med rätt att på
regionens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal.
Övriga uppgifter
4 § Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de
register som nämnden för i sin verksamhet och den behandling av personuppgifter som
sker i nämndens verksamhet.
Tekniska nämnden är arkivansvarig enligt lag och särskilt reglemente.
Förvaltningsorganisation Ersätts med ny text enl nedan
5 § Under tekniska nämnden finns en teknisk produktionsförvaltning, under ledning av
förvaltningschefen, som med egen personal utför delar av de uppgifter som enligt
reglemente åvilar
•

tekniska nämnden eller

•

beställs av regionstyrelsen.

För utförandet av nämndens övriga uppgifter, där ingen egen personal finns anställd, ska
nämnden beställa dessa tjänster genom förvaltningschefen på byggnadsnämndens
samhällsbyggnadsförvaltning som med egen personal eller via upphandling av extern
utförare utför beställda tjänster.

Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för tekniska nämndens förvaltningschef.
Tekniska nämnden är anställningsmyndighet för övrig personal.
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Tekniska nämnden ska verka för ett effektivt resursutnyttjande inom förvaltningsområdet och ska tillse att all personal inom tekniska produktionsförvaltningen
teknikförvaltningen har erforderlig kompetens inom de sakområden nämndens tjänster
efterfrågas eller författningsregleras samt att personalen genom fortbildning och andra
åtgärder ges tillfälle till personlig utveckling och kompetenshöjning.
Organisation
5 § Tekniska nämndens förvaltningsorganisation är teknikförvaltningen.
Förvaltningschefen leder och utför med teknikförvaltningen de uppgifter som enligt
reglementet åvilar tekniska nämnden. Utöver detta skall förvaltningschefen leda
teknikförvaltningens uppdrag att åt regionstyrelsen utföra uppdragsstyrd och
uppdragsfinansierad verksamhet inom områdena mark, exploatering och byggande.
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för teknikförvaltningens förvaltningschef.
Tekniska nämnden är anställningsmyndighet för övrig personal.
För den personal som utför verksamhet enligt § 1, punkt 19, är Byggnadsnämnden
anställnings myndighet.
Tekniska nämnden ska verka för ett effektivt resursutnyttjande inom förvaltningsområdet och ska tillse att all personal inom teknikförvaltningen har erforderlig
kompetens inom de sakområden nämndens tjänster efterfrågas eller författningsregleras
samt att personalen genom fortbildning och andra åtgärder ges tillfälle till personlig
utveckling och kompetenshöjning.
Ansvar och rapportering
6 § Utöver vad som är angivet i § 1 och 2 åligger det tekniska nämnden att
1. se till att verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta
reglemente,
2. kontinuerligt se över och förnya utarbetade riktlinjer och anvisningar liksom
verksamhetsmål,
3. regelmässigt till regionstyrelsen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret,
4. till regionfullmäktige avge förslag till budget,
5. på anmodan av regionfullmäktige, regionstyrelse eller annan myndighet avge
yttrande i ärenden, som berör nämndens verksamhetsområde,
6. lämna den information som regionstyrelsen begär,
7. med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och hos
regionfullmäktige, regionstyrelsen eller andra regionala nämnder samt hos andra
myndigheter göra de framställningar som befinns påkallade, samt
8. fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av
regionfullmäktige överlämnas till nämnden.
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Sammansättning
7 § Tekniska nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare. Ledamöter och ersättare väljs
av regionfullmäktige. Valet förrättas före utgången av december det år då allmänna val
till fullmäktige ägt rum och gäller fr.o.m. 1 januari året därpå.
Ersättare för ordföranden och ledamot
8 § Kan varken ordförande eller vice ordförande kalla till sammanträde, skall den till
levnadsåren äldste ledamoten göra detta.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Är både ordföranden och vice ordföranden hindrade att inställa sig vid sammanträde
med nämnden äger nämnden utse annan ledamot att för tillfället föra ordet.
9 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta
i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av nämnden
bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ner i ordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte att få sin
mening antecknad i protokollet.
10 § En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring en gång under ett sammanträde på grund
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
styrkebalansen mellan partierna.
Inkallande av ersättare
11 § Är ledamot hindrad att närvara vid sammanträde eller del av detta, skall han utan
dröjsmål underrätta nämndens kansli. Kansliet inkallar den ersättare till tjänstgöring vid
sammanträdet i den ordningen som har fastställts.
Sammanträden
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12 § Tekniska nämnden sammanträder på dag och tid, som nämnden bestämmer.
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller under hans inseende. Om ej i
särskilt fall annat förfarande påkallas av omständigheterna, utfärdas kallelse skriftligen
och sändes till ledamöterna och ersättarna samt annan förtroendevald som medgivits rätt
att närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Sådan kallelse
bör åtföljas av föredragningslista och av därtill hörande handlingar enligt ordförandens
bedömande.
Justering
13 § Protokollet justeras av ordförande och en ledamot senast 14 dagar efter
sammanträdesdagen.
Tekniska nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Reservation
14 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Delgivning
15 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, nämndsekreteraren eller annan
anställd som nämnden bestämmer.
Undertecknande av handlingar
16 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall
undertecknas av ordföranden och vid förfall för denne av vice ordföranden och
kontrasigneras av förvaltningschef eller dennes ersättare.
Arbetsutskott
17 § Tekniska nämnden skall inom sig utse ett arbetsutskott. Tekniska nämndens
ordförande är tillika ordförande i utskottet.
Ersättare skall närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot har förhinder
och skall inkallas till tjänstgöring i den av tekniska nämnden vid valet bestämda
ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet som inte utsetts vid proportionellt
val, skall nämnden snarast förrätta fyllnadsval för återstoden av tjänstgöringsperioden.
18 § Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer och i övrigt när
ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut och protokollsregler gäller vad som
föreskrivs för nämnd i kommunallagen.
Arbetsutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
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19 § De ärenden som skall avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av
arbetsutskott om beredning behövs. Ordförande eller förvaltningschef överlämnar
sådant ärende till arbetsutskottet. När ärende beretts skall arbetsutskottet lägga fram
förslag till beslut.
Upplysningar och samråd
20 § Från regionens övriga nämnder, beredningar och tjänstemän får tekniska nämnden
infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra
sina uppgifter.
21 § Tekniska nämnden bör samråda med övriga regionala nämnder, andra myndigheter
och med enskilda organisationer, som berörs av nämndens verksamhetsområde.
Förvaltningar och deras närvarorätt
22 § Nämnden utfärdar de närmare instruktioner för arbetet inom dess
verksamhetsområde, vilka erfordras utöver detta reglemente och som regionfullmäktige
beslutat.
23 § Vid tekniska nämndens och dess arbetsutskotts sammanträden får, i den mån ej
nämnden för särskilt fall beslutat annat, förvaltningschefen, annan chef, sekreteraren
och annan föredragande tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i
överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde.
Förvaltningschef har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
24 § I övrigt gäller vad i 6 kap kommunallagen är föreskrivet om nämnder.
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 20 januari 2015, reviderad

Tekniska nämnden

Organisationsöversyn SBF-TKF
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner förslaget till ny organisation för
teknikförvaltningen att gälla fr o m 2015-04-01.

•

Hos regionfullmäktige föreslås att redovisade förslag till förändringar i
tekniska nämndens reglemente godkänns.

•

Besluten förklaras omedelbart justerade.

Bakgrund

I samband med delningen 2012-01-01 av den dåvarande
Samhällsbyggnadsförvaltningen till dagens Samhällsbyggnadsförvaltning (SBF)
och TKF skapades ett ”beställare- utförare” förfarande som innebar att
verksamheterna delades mellan de två förvaltningarna. Det avsåg VAverksamheten, avfallsverksamheten samt drift och underhåll av gator, vägar
och grönytor. Förfarandet innebar att SBF som av Tekniska Nämnden
tilldelades medel för de aktuella verksamheterna beställer utförandet av TKF
och betalar för utförda tjänster enligt överenskommelser.
Delningen har efter snart tre år inte visat sig motsvara förväntningarna. Vissa
positiva effekter har förvisso uppnåtts. Dessa uppväger dock ej de
samarbetssvårigheter, ökade kostnader och brist på helhetssyn som
förändringen medfört. Delningen har även försvårat TN:s fördelning av
arbetsuppgifter och uppdrag till förvaltningarna, det har skapat en otydlighet
och varit en grogrund för missförstånd.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-tn@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 TN 2014/3094

Region Gotland

Organisationsöversyn

I oktober 2014 initierades gemensamt en organisationsöversyn av
samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) och teknikförvaltningen (TKF).
Inriktningen i arbetet var att SBF renodlas till en myndighetsförvaltning och att
”beställare-utförare” förfarandet för de verksamheter inom tekniska nämndens
uppdrag som ingått i SBF upphör och verksamheterna samlas i sin helhet hos
TKF. Förutom en tydligare och effektivare organisation skulle tekniska
nämnden därmed få hela sitt uppdrag samlat i en förvaltning.
Drivkraften som ligger bakom organisationsöversynen utgörs främst av
behovet av en helhetssyn, något som saknats då verksamheterna varit delade
mellan två förvaltningar. Särskilt påtagligt har det blivit i arbetet med att
realisera VA-planen. Den investering som skall genomföras är redan en
betydande utmaning för organisationen. Det kräver ett effektivt samarbete och
resursutnyttjande som inte skall riskera fördröjas av diskussioner om
organisatoriska gränser och ansvarsområden. Att skapa en struktur för
ledning/styrning och rapportering/uppföljning har varit vägledande.
Organisationsöversynen har också möjliggjort att en nödvändig funktion för
verksamheternas behov av utveckling och långsiktig planering och strategi
tillskapas.
Arbetet med organisationsöversynen har bedrivits i förvaltningsgemensamma
arbetsgrupper inom de berörda områdena, riskanalys har genomförts av den
gemensamma samverkansgruppen och en kommunikationsplan är upprättad.
Förslag till ny organisation

Målbilden för den nya organisationen är en organisation med helhetssyn och
kundfokus där effektiviteten ökas genom en bättre samordning av tillgängliga
kompetenser.
Styrnings- och ledningsmodellen för den nya förvaltningen innebär att varje
avdelning utifrån tydliga mål tar fram en verksamhetsplan och en aktivitetsplan.
Aktivitetsplanen är grunden för uppföljning av verksamhet och ekonomi.
Varje avdelning är ansvarig och ”huvudman” för sin verksamhet. Cheferna är
ansvariga för drift och utveckling inom sina respektive områden.
Konkret innebär förslaget att avdelningen ”Infrastruktur” inom SBF i sin
helhet lyfts in i TKF:s organisation (ca 45 personer i tre enheter) och utgör
grund för den nya avdelningen ”Planering och utveckling”. Beställare/utförare-
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förhållandet för verksamheterna VA, avfall, gata, väg och park upphör och
verksamheterna och budgeten fördelas till respektive VA-avdelningen och
Gata/Park-avdelningen. Även avdelningen ”Förvaltningsstöd” inom SBF
berörs, då 6 tjänster flyttas över till TKF. (Organisationsbild, bilaga 1)
Förutom fokus på att VA-planens projekt samlas i ett VA-program så skall
SBF.s framgångsrika satsning på kundbemötande och service skall tas tillvara
och fortsätta genomföras även inom TKF. Ett utvecklingsarbete för
kundtjänstfunktionen i ett helhetsperspektiv kommer att startas.
Inga förändringar sker i nuläget avseende räddningstjänstens uppdrag och
organisation. Räddningstjänsten organiseras således även fortsättningsvis inom
SBF med BN som anställningsmyndighet och med TN som beslutande nämnd
i den operativa brand- och räddningsdelen och MHN som beslutande nämnd
för den förebyggande verksamheten.
Förändringar i reglementen

Nuvarande reglemente anger att nämnden har en produktionsförvaltning,
Teknikförvaltningen, för delar av uppdraget enligt reglementet och att
nämnden med personal anställd av byggnadsnämnden, beställer övriga delar av
tekniska nämndens uppdrag.
Genom förslaget att samla hela tekniska nämndens uppdrag i en förvaltning
föreslås nuvarande reglemente revideras i § 5, i den del som anger och
beskriver förvaltningsorganisationen. En anpassning sker också för den del
som avser RS beställningar inom området mark, exploatering och byggande,
det förs över från SBF till TKF. Personalansvaret för berörd personal övergår
från byggnadsnämnden till tekniska nämnden. För uppdraget
räddningstjänstverksamhet enligt § 1 punkt 19 kvarstår dock
byggnadsnämnden som anställningsmyndighet.
Föreslås också att namnet teknisk produktionsförvaltning ersätts med
Teknikförvaltningen.
Teknikförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Patric Ramberg
Förvaltningschef

Ethel Forsberg
Förvaltningschef

Bilagor:
1 Organisationsbild
2 Ändringsförslag i reglemente

3 Rapport: Organisationsöversyn SBF-TKF
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Teknikförvaltningen
Patric Ramberg

Handlingstyp

Rapport

Datum 2015-01-16

Organisationsöversyn SBF-TKF (uppdaterad)
Sammanfattning
Arbetet med att se över det organisatoriska gränssnittet mellan SBF och TKF har
nu kommit så långt så att ett färdigt förslag kan presenteras.
Arbetet som primärt syftar till att sammanföra de verksamheter som idag har ett
delat ledarskap under en förvaltning triggades av de utmaningar vi står inför då vi
skall realisera det ambitiösa VA-program som beslutats.
I samband med förändringen avvecklas den köpa/sälj modell som de senaste tre
åren präglat samarbetet mellan SBF och TKF.
Den föreslagna organisationen skapas genom att SBF:s avdelning ”Infrastruktur” i
befintligt skick organiseras inom TKF. Detta får som följd att några verksamheter
som inte omfattats av köp/sälj följer med. Resultatet blir att Tekniska nämnden
fortsättningsvis i det närmaste får en förvaltning, TKF att arbeta med vilket
bedöms skapa en ökad tydlighet och förenkla för både nämnd och förvaltning.
Räddningstjänsten som även fortsättningsvis organiseras under SBF och ligga
under TN.
Då köp/sälj avvecklas utvecklas en ny styrmodell som bygger på verksamhets-,
aktivitetsplaner samt budget. Dessa kommer i alla delar att följas upp genom både
målstyrning och på aktivitetsnivå i ekonomisystemet. Detta skapar både enkelhet
och transparens.
Förändringsarbetet bedrivs i en struktur med styrgrupp och arbetsgrupper med en
bred förankring och delaktighet. Statusrapportering sker regelbundet till alla
medarbetare, till KLG, i Tekniska nämnden och till regiondirektören.
Genomförda riskanalyser pekar på värdet av kommunikation, något som vi lagt en
hel del arbete på, dels genom ett aktivt arbeta i enlighet med projektets
kommunikationsplan, genom undertecknads delaktighet i enhets- och
avdelningsmöten samt med hjälp av funktion på hemsidan där möjlighet finns att
ställa frågor som snabbt besvaras.
Min uppfattning är att stämningen inom bägge förvaltningarna är god och att man
ser fram mot förändringen med tillförsikt.

Teknikförvaltningen
Patric Ramberg

Bakgrund
1 januari 2012 bildades Teknikförvaltningen och dagens Samhällsbyggnadsförvaltning genom en delning av dåvarande Samhällsbyggnadsförvaltningen. I
samband med detta delades 3 verksamheter (VA-, Avfalls- och Gata/Park
verksamheten) mellan de nya förvaltningarna och ett köpa/sälj förfarande infördes.
Delningen har efter snart tre år inte visat sig motsvara förväntningarna. Vissa
positiva effekter har förvisso uppnåtts. Dessa uppväger dock ej de
samarbetssvårigheter, ökade kostnader och brist på helhetssyn som förändringen
medfört. Delningen har även försvårat TNs fördelning av arbetsuppgifter till
förvaltningarna och skapat en otydlighet som varit en grogrund för missförstånd.
I en rapport till Regiondirektören den 1 oktober föreslog Ethel Forsberg och
undertecknad bl a att SBF renodlas till en myndighetsförvaltning genom att de
verksamheter som innan bildandet av Samhällsbyggnadsförvaltningen ingick i
dåvarande Tekniska förvaltningen nu överförs från SBF till TKF. TKF blir med detta
en förvaltning för drift och utveckling av regionens kommunaltekniska
infrastruktur. Effekten av detta blir utöver en tydligare och effektivare organisation
även att TN, bortsett från Räddningstjänsten, enbart får en förvaltning att arbeta
mot.

Drivkrafter
De drivkrafter som ligger bakom organisationsöversynen utgörs av främst av
behovet av helhetssyn – något som saknats då verksamheterna har delats mellan
två förvaltningar. Detta har blivit påtagligt i arbetet med att realisera VA-planen.
VA-planens realisering är i sig en annan drivande kraft. Den investering som skall
genomföras kommer att bli (är redan) en betydande anspänning för organisationen
som kräver ett effektivt samarbete som inte tål att sinkas av diskussioner om
organisatoriska gränser och ansvarsområden.
En tredje drivkraft är att samla TNs verksamhet i en förvaltning för att undvika
otydligheter och skapa en struktur för rapportering och uppföljning. Effekten av
detta blir att även verksamheter som ej ingått i köpa/sälj modellen flyttas till TKF.
Till dessa verksamheter räknas bl a kollektivtrafik (inkl sjukresor och färdtjänst),
markupplåtelse och trafikingenjörer.
Ytterligare en drivkraft har varit att skapa förutsättningar för utveckling och
långsiktigt arbete vilket kräver en funktion skild från den dagliga operativa
verksamheten men ändå så pass nära att en gedigen verksamhetskunskap finns.
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Beslutsgång
Den 27 oktober informerades Ethel och jag om att arbetet med att ta fram ett
förslag till ny organisation kunde påbörjas och att den var sanktionerad av Jan B
och Åke S.
I det förslag som Ethel och jag tillställde Jan Björinge ingick även att organisera
Räddningstjänsten direkt under RS. Jag har förstått att detta är under diskussion. I
det arbete som nu bedrivs inom SBF/TKF ingår därför inte Räddningstjänsten.
Tekniska nämndens ordförande informerades omedelbart och har sedan löpande
hållits informerad.
Inledningsvis såg vi detta som en ren TN angelägenhet vilket skulle innebära att
inget behov av beslut i RS och RF förelåg. Det har dock visat sig att fler nämnder
involveras. En direkt inblandning sker genom att SBF:s medarbetare idag har
Byggnadsnämnden som anställande nämnd vilket kommer att ändras till Tekniska
nämnden. Indirekt involveras både Byggnadsnämnden och Miljö &
Hälsoskyddsnämnde genom att en betydande del av SBF:s budget försvinner vilket
kan få en påverkan på SBF:s overheadbas. Detta jämte ett ev behov av justeringar i
delegationsordningar och reglementen föranleder sannolikt beslut i RS och RF
vilket numer är inlagt i tidsplanen.

Målbild
Målbilden har helat tiden varit att skapa en effektiv organisation för drift och
utveckling av de verksamheter TKF ansvarar för. Ett ytterligare mål har varit att
skapa förutsättningar för helhetssyn och långsiktig planering samt att fortsätta
förvaltningens kundfokusarbete.
Följande målformulering har tagits fram: ”Vi bygger en organisation med helhetssyn
och kundfokus där effektiviteten ökas genom en bättre samordning av våra
kompetenser”.
Verksamhet och styrning präglas av proaktivitet, tydlighet, effektivitet och
kundfokus

Organisationsförslag
Jag anser att ett förändringsarbete som bygger på ett kontinuerligt
förbättringsarbete i små steg i de flesta fall är att föredra framför en stor
omvälvande organisationsförändring. I detta fall är det definitivt så och därför
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kommer inga omedelbara förändringar att göras i den avdelningsstruktur som lyfts
från SBF till TKF.
Organisationsförslaget bygger på att den verksamhet som flyttas från SBF
(avdelning Infrastruktur) i sin helhet lyfts in i TKF:s organisation. Avdelningen
omfattar ca 45 personer fördelade i tre enheter. Till detta flyttas 4 personer från
SBF:s Förvaltningsstöd till TKF Verksamhetsstöd. Det rör sig om
Nämndsekreterare (TN) Kvalitetssamordnare samt IT/Web-tekniker och
Kommunikatör.
Avdelning infrastruktur kommer att bilda basen i den nya avdelningen ”Planering
och utveckling”, P&U för ”Nya TKF”. Arbetet påbörjas omedelbart med att
förbättra/säkra kompetensen inom långsiktig planering, utveckling av;
kontrakt/avtal, organisation, verksamhet och medarbetare.
Ett fortsatt utvecklingsarbete startar också omgående där kundtjänstfunktionen
vidareutvecklas och en generell översyn görs av vilka uppgifter och befattningar
som kan flyttas mellan Nya TKF:s avdelningar för att öka effektivitet, kvalitet och
kundnytta. I detta arbete involveras TKF:s alla avdelningar.
En utveckling av projektverksamheten genomförs där VA-programmets projekt
samlas i ett VA-program. Detta möjliggör en tydligare styrning och uppföljning
samt att synergieffekter lättare kan tas till vara genom samordning av projekten i
programmet. Detta görs på projektbasis och kräver ingen organisatorisk
förändring, dock är en av avsikterna att programmets projektmedlemmar sitter
tillsammans vilket kommer att innebära en del omflyttningar.
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Den operativa verksamheten i ovanstående bild utgörs av TKF:s befintliga
organisation.
Vi är väl medvetna om att förändringen leder till att nya gränssnitt etableras mot
såväl SBF som mot andra förvaltningar och mot Ledningskontoret. Att konstruktivt
överbrygga dessa är en prioriterad uppgift.

Styrningsprinciper
Verksamhet och styrning präglas av proaktivitet, tydlighet, effektivitet och
kundfokus
Då den gällande ”överenskommelsen” och internhandeln mellan TKF och SBF
upphör krävs en ny modell för styrning och ledning. Modellen bygger på att varje
avdelning utifrån tydliga mål tar fram en verksamhetsplan, inkluderande en
aktivitetsplan. Aktivitetsplanen ligger som grund för budget och ekonomisk
uppföljning. En löpande uppföljning kommer sedan att ske mot budget och satta
mål både inom avdelningen, genom ekonomifunktionens controllerfunktion och i
förvaltningens ledningsgrupp.
Vidare gäller att varje avdelning är ansvarig och ”huvudman” för sin verksamhet
och att varje chef är ansvarig för drift och utveckling av sin verksamhet

Arbetet
Organisationsöversynsarbetet har bedrivits med hjälp av en styrgrupp och ett antal
arbetsgrupper. Styrgruppen har bestått av samtliga inblandade avdelningschefer,
ekonomichefen, kommunikatör samt representanter för HR och kvalitetsstyrning.
Undertecknad har varit ordförande. Arbetsgrupperna har huvudsakligen bestått av
enhetschefer inom de berörda avdelningarna.
Samverkan har skett med en SBF/TKF sammansatt samverkansgrupp där bl a en
gemensam riskanalys tagits fram.
En kommunikationsplan har tagits fram och kommunikation har bedrivits via ett
flertal olika kanaler.
•

Genom regelbundna mailutskick med beskrivning av var i processen vi är till
samtliga medarbetare inom bägge förvaltningarna, till RD och till KLG.

•

Genom möjlighet att ställa frågor (om så önskas anonymt) på framtagen
sida på intranät där undertecknad lämnar svar.
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•

Via undertecknads medverkan på avdelnings- och enhetsmöten.

•

Löpande information har lämnats i KLG, i TN och till regiondirektören

Status 2015-01-16
Arbetet löper enligt tidsplan och jag räknar med att vi kommer att kunna sjösätta
organisationen fullt ut per 2015-04-01.
Samarbetet i styrgrupp och arbetsgrupper är gott och engagemanget i
förändringsarbetet är högt.
Min uppfattning är att de flesta medarbetarna som överförs till TKF ser positivt på
den nya organisationen.

Tidsplan


Samverkan



Information till berörda nämnders presidier



Information till chefer



Information berörda medarbetare



Statusrapportering till TN



VA-program etableras

27/1

Samverkan

28/1

Beslut i TN

4/2

Beslut i BN

x/2

Chefsdag för ”Nya TKF:s” chefer

17/2

Beslut i RSau

4/3

Beslut i RS

30/3

Beslut i RF

1/4

Nya TKF
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Riskanalys
I samverkansgruppen har en riskanalys tagits fram vilken lyfter fram ett antal
frågeställningar vilka till största delen handlar om kommunikation. Jag har därför
lagt en betydande del av min tid på att kommunicera med berörda medarbetare
om bakgrund, drivkraft, målsättningar, tidsplan och genomförande av
förändringen.
Andra saker som lyfts fram är ”förändringströtthet”, och farhågor för att
upparbetade arbetssätt och kanaler kommer att rivas upp.
Alla upplyfta risker har hanterats.

Visby 2015-01-16

Patric Ramberg
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-30

Handlingar till

Ärende 8

Revidering av reglementen för
byggnadsnämnden och regionstyrelsen
rörande planfrågor
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-03-04, § 50
• Ledningskontoret 2015-02-09 samt §2015-01-02
• Byggnadsnämnden 2014-12-16, § 316

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

Rs § 50
Au § 49

Revidering av reglementen för byggnadsnämnden och regionstyrelsen rörande planfrågor
RS 2013/653

- Byggnadsnämnden 2014-12-16 § 316
- Ledningskontoret 2015-01-02
- Ledningskontoret 2015-02-09

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Byggnadsnämndens förslag till ändring av nämndens reglemente godkänns.

•

Ändringar i regionstyrelsen reglemente 6 § ska ske på följande sätt.
o I paragrafens 1:a pinnsats som lyder: ”Regionstyrelsen har ansvaret för att erforderliga
översiktsplaner och strategiska detaljplaner tas fram med hjälp av byggnadsnämnden och
samhällsbyggnadsförvaltningen.” stryks orden ”och strategiska detaljplaner”.
o Paragrafens 2:a pinnsats som lyder: ”Regionstyrelsen beslutar om antagande av
strategiska detaljplaner, gäller dock inte detaljplaner som är av stor vikt eller har principiell
betydelse, vilka antas av regionfullmäktige” stryks helt.

Byggnadsnämnden har i beslut § 316/2014 föreslagit att regionfullmäktige skall fastställa
förslagna ändringar i nämndens reglemente i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen
mellan byggnadsnämnden och regionstyrelsen när det gäller planärenden. På motsvarande sätt har ledningskontoret tagit fram ett förslag till ändringar i regionstyrelsens
reglemente för denna typ av ärenden.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/653

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 9 februari 2015

Regionstyrelsen

Revidering av reglemente för byggnadsnämnden och
regionstyrelsen
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Byggnadsnämndens förslag till ändring av nämndens reglemente tillstyrks.

•

Ändringar i regionstyrelsen reglemente 6 § ska ske på följande sätt.
− I paragrafens 1:a pinnsats som lyder: ”Regionstyrelsen har ansvaret för att erforderliga
översiktsplaner och strategiska detaljplaner tas fram med hjälp av byggnadsnämnden och
samhällsbyggnadsförvaltningen.” stryks orden ”och strategiska detaljplaner”.
−

Paragrafens 2:a pinnsats som lyder: ”Regionstyrelsen beslutar om antagande av
strategiska detaljplaner, gäller dock inte detaljplaner som är av stor vikt eller har principiell
betydelse, vilka antas av regionfullmäktige” stryks helt.

Bakgrund

Förklarande texter till ovan angivna förslag till ändringar i byggnadsnämndens och
regionstyrelsens reglementen finns i ledningskontorets tjänsteskrivelse av den 2
januari 2015 respektive byggnadsnämndens beslut 2014-12-16, § 316.
Det ska dock tilläggas att byggnadsnämndens ändringar i § 4 bygger på
genomförandet av ett förslag från tekniska nämnden om omorganisation av
teknikförvaltningen (RS 2015/38).
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Exp till:

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr RS 2013/653

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Jan Olsson

Datum 2015-01-02

Regionstyrelsen

Revidering av reglementen för byggnadsnämnden och
regionstyrelsen rörande planfrågor

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar överlämna förslaget till reglementsändringar för
regionstyrelsen och byggnadsnämnden till regionfullmäktige för fastställelse.
Bakgrund

Byggnadsnämnden har i beslut § 316/2014 föreslagit att regionfullmäktige skall
fastställa förslagna ändringar i nämndens reglemente i syfte att tydliggöra
ansvarsfördelningen mellan byggnadsnämnden och regionstyrelsen när det
gäller planärenden. På motsvarande sätt har ledningskontoret tagit fram ett
förslag till ändringar i regionstyrelsens reglemente för denna typ av ärenden.

Lagstiftning
Av 5 kap 27 § PBL framgår det att, ”en detaljplan skall antas av kommunfullmäktige,
men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan
som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse”.
Av förarbetena till PBL framgår det under vilka förutsättningar lagstiftaren har
tänkt sig att en delegation från fullmäktige kan vara lämplig.

Gällande reglemente för byggnadsnämnden
I reglementet för byggnadsnämnden står det i 3 § ”Byggnadsnämnden får utan
regionfullmäktiges särskilda bemyndigande, punkt 4, besluta om antagande av detaljplaner
(undantag för strategiska detaljplaner) i de fall regionstyrelsen inte anvisat att detaljplan
skall antas av regionstyrelsen eller regionfullmäktige.”
I reglementet för regionstyrelsen sägs under rubriken ”Övrig förvaltning”, 6 §:
”Regionstyrelsen beslutar om antagande av strategiska detaljplaner, gäller dock inte detaljplaner som är av stor vikt eller har principiell betydelse, vilka antas av regionfullmäktige”.

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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Motiv för reglementsändringar
Det finns flera motiv till att se över planprocessen och reglementena för
regionstyrelsen och byggnadsnämnden mot bakgrund av den idag något oklara
ansvarsfördelningen när det gäller planfrågor och planprocessen. Ett ytterligare
motiv till att göra en översyn är mark- och miljödomstolens dom 2012-02-17
där domstolen beslutade upphäva antagandet av detaljplanen för Hangvar Ire
1:188 med motiveringen att byggnadsnämnden saknade delegation från
fullmäktige att anta planen.

Ärendets gång
För arbetet med en översyn av planprocesserna och för att ta fram förslag till
förändringar i reglementena för byggnadsnämnden och regionstyrelsen
bildades en arbetsgrupp med tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen
och ledningskontoret. Arbetet resulterade i ett förslag till ändringar i byggnadsnämndens reglemente med en tabell där ansvarsfördelning och gränssnitten
mellan byggnadsnämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige tydliggörs.
Till tabellen fanns en förklarande textdel som anger de grundförutsättningar
som behöver vara uppfyllda för att kunna fastlägga vilken nämnd som har
delegation på olika typer av beslut gällande planprocessen.
När ärendet behandlades politiskt i april 2014 beslutade regionstyrelsens
arbetsutskott att återremittera förslaget till byggnadsnämnden med
motiveringen att ytterligare öka tydligheten gällande ansvarsfördelningen
mellan byggnadsnämnd, regionstyrelse och regionfullmäktige.
Vid årsskiftet 2014/15 trädde ett antal förändringar ikraft i plan- och bygglagen
som rör planprocessen. Förändringarna rör bland annat kriterier för hur planer
skall hanteras mot bakgrund av ärendets komplexitet. Mot bakgrund av dessa
lagändringar kompletterade arbetsgruppen det ursprungliga förslaget. Det nya
förslaget föredrogs först för PBK 2014-11-11 och därefter för regionstyrelsen
som beslutade överlämna det nya förslaget till byggnadsnämnden för eventuella
synpunkter. Byggnadsnämnden beslutade 2014-12-16, § 316, att föreslå vissa
ändringar i reglementet samt att överlämna förslaget till regionfullmäktige för
fastställelse.
Ledningskontorets jurister har därefter arbetat fram ett förslag till ändringar i
regionstyrelsens reglemente så att en helhetsbild erhållits rörande gränssnitten
mellan byggnadsnämndens, regionstyrelsens och regionfullmäktiges roller när
det gäller planprocesser.

Bedömning

Ledningskontoret förslår att regionstyrelsen dels godkänner förslag till
ändringar i byggnadsnämndens reglemente i enlighet med byggnadsnämndens
beslut § 316/2014 dels att regionstyrelsen godkänner ledningskontorets förslag
till ändringar i regionstyrelsens reglemente samt att förslagen överlämnas till
regionfullmäktige för fastställelse.

Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör
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Revidering av Byggnadsnämndens reglemente
BN 2013/2512
- SBF den 26 november 2014
- Bn au § 274

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att föreslå Regionfulhnäktige att ändra reglementet i enlighet
med bifogat förslag.

Bakgrund
Byggnadsnämndens reglemente ändrades senast 2011-09-12. I reglementet beskrivs bl. a
nämndens ansvarsområde, verksamhetens mål och innehåll samt organisation.

Lagstiftning
Av 5 kap 27 § PBL framgår det att, "en detaljplan ska antas av kommunfulhnäktige, men
fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som
inte är av stor vikt eller har principiell betydelse"
Av förarbetena till PBL framgår det under villa! förutsättningar lagstiftaren har tänkt sig
när en delegation från fullmäktige kan vara lämplig.
Gällande reglemente
A v byggnadsnämndens nuvarande reglemente framgår det, 3 § "Byggnadsnämnden får
utan regionfulhnäktiges särskilda bemyndigande, punkt 4 besluta om antagande av
detaljplaner (undantag för strategiska detaljplaner) i de fall regionstyrelsen inte anvisat
att detaljplan sla!ll antas av regionstyrelsen eller regionfulhnäktige."
I regionstyrelsens reglemente framgår under Övrig förvaltning.
§ 6 uppgifter enligt speciallagstiftning
Regionstyrelsen beslutar om antagande av strategiska detaljplaner, gäller dock
inte detaljplaner som är av stor vikt eller har principiell betydelse, vilka antas av
regionfulhnäktige"
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Dom

Mark- och miljödomstolen upphävde i dom 2012-02-17 detaljplan för Hangvar Ire 1:188
med bedömningen att byggnadsnämnden saknade delegation från fullmäktige att anta
planen.
Utifrån domen och förutsättningarna i PBL fanns det ett behov av att göra en översyn
av delegationen av planer från regionfullmäktige. För detta arbete bildades en
arbetsgrupp med representanter från samhälls byggnads förvaltningen och
ledningskontoret för att se över reglementet.
Ärendehantering

Ett förslag till ändringar i reglementet behandlades av byggnadsnämnden den 9 oktober
2013, § 194. Vid sammanträde i april återremitterades ärendet av RSAu med
motiveringen att tydligheten gällande regleringen mellan byggnadsnämnd, regionstyrelse
och regionfullmäktige behövde förbättras .
Vid årsskiftet 2014/15 träder ett antal förändringar ilcraft i plan- och bygglagen som rör
planprocessen. Förändringarna rör både hanteringen av planärenden samt att ett antal
nya benämningar införs. Med anledning av förändringarna kompletterade arbetsgruppen
det ursprungliga förslaget. Detta förslag föredrogs för PBK den 11 november. Det
reviderade förslaget har sedan behandlats i regionstyrelsen som överlämnade ärendet till
byggnadsnämnden för synpunkter.
Bedömning

Förslaget till ändringar i reglementet utgörs av två delar:
1) ansvarsfördelningen i planfrågor och
2) övriga delar
1) Ansvarsfördelningen i planfrågor.
Ansvarsfördelningen mellan nämnderna av de ohl<:a ärendetyperna har tydliggjorts
genom att både process- och beslutssteg redovisa översiktligt i tabellform. Ett
förtydligande föreslås av det förslag som har återsänts för synpunkter av regionstyrelsen.
Förtydligandet gäller 2 §, tabell 1 och 2, att reglementet reglerar beslut om antagande av
planer och områdesbestämmelser. De delar i tabellen som rör ärendehanteringen, de
fårglagda kolumnerna, anger en huvudinriktning i hanteringen och att en praxis behöver
utarbetas av ansvariga verksamheter. Anledningen är att det flnns en osäkerhet vad

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

~ Region
mf Gotland
Protokoll

Byggnadsnämnden 2014-12-16

Bn § 316 forts
förändringarna i PBL som träder i kraft vid årsskiftet kommer att innebära i praktiken
för hanteringen av de olili:a typerna av planförfaranden. Det är därför viktigt att en
praxis byggs upp successivt av de verksamheter som är ansvariga.
F örändringarna i ansvarsfördelningen mot gällande reglemente vad gäller beslut om
antagande är begränsat. Den stora skillnaden är att kriterier har lagts till för att
underlätta bedömningen av var planärendena skall hanteras. Kriterierna utgår ifrån de
förutsättningar som lagstiftaren anger i förarbetet till PBL, vilka kriterier som bör ligga

till grund för bedömning om delegation från fullmäktige är möjlig eller inte.
Begreppet som fInns i PBL " enpUln som inte är avstarWet eller har principiell ktycklse"
föreslås genomgående ersätta benämningen "strateri-ska detaljplaner" som fInns i gällande
reglemente.
För att reglementena för byggnadsnämnden och regionstyrelsen skall harmonisera med
varandra bedöms också en översyn av regionstyrelsens reglemente behöva görs. I de
aktuella reglementen föreslås det begrepp som används i PBL, "en plan som inte är av
stor vikt eller har principiell betydelse" användas genomgående.
2 Övriga delar
På grund av de förändringar som gjorts av förvaltnings organisationen överensstämmer
inte reglementet i alla delar med nuvarande organisation. Följande förändringar föreslås
därför av 4 §:
första stycket, punkt efter samhällsbyggande i sista meningen för att få en bättre
överensstämmelse med uppdraget. Om tekniska nämnden kommer att anta
förslaget att föra samma de tekniska verksamheterna i en fÖlvaltning,
teknikförvaltningen, föreslås tekniska nämnden utgå ur stycket.
andra stycket utgår i sin helhet, eftersom skrivningen inte är aktuell för
samhällsbyggnads förvaltningens organisation längre.

Upplysningar
Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnd@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
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BYGGNADSNÄMNDENS REGLEMENTE
Antaget av regionfullmäktige/kommunfullmäktige 1992-05-11 . Ändrad 1998-11-02,
1998-10-29 (kommunstyrelsen), 2000-09-11, 2010-06-14, 2010-12-13, 2011-02-21 och
2011-09-12 § 50.
Ansvarsområde
1 § Byggnadsnämnden fullgör Region Gotlands uppgifter inom plan- och bygg lagen
(PBL) nadsväsendet, dock ej strategisk detaljplanering som är av principiell beskammhet
eller i övrigt av stÖITe vikt som handhas av regionstyrelsen samt,-- gQatukostnadsfrågor
som handhas av tekrjska nämnden,-- och har det närmaste inseendet över
byggnadsverksaml1eten enligt plan och bygglagen (PBL). Nämnden fullgör också de
övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom
plan- och byggnadsväsendet samt vissa uppgifter som åvilar Region Gotland
(kommunen) enligt annan lagstiftning vilket framgår av 2 §.
Verksamhetens mål och innehåll
2 § Målet [or byggnadsnämndens verksamhet är bland annat att verka [or en lämplig
användning av mark och vatten och [or ett ändamålsenligt samhällsbyggande. Genom
erforderliga insatser skall nämnden också verka [or en långsiktigt god hushållning med
våra naturresurser och därigenom värna de speciftka värden som kännetecknar den
gotländska natur- och kulturmiljön.
Tabell l och 2. Ansvarsfördelningen avseende Beslut om antagande mellan nälnnder
och styrelser i planfi'ågor skall vara [oljande [or de ärendetyper som regleras i PBL. I
övriga delar utgör tabellerna en huvudinriktning i ärendehanteringen ([ärgade kolumner).
För ärendehanteringen behöver en praxis utarbetas . ([or program se tabell 3).
Tabell I Ärenden påbörjade [ore den 2 maj 2011(PBL 1987:10) och mellan den 2 maj
2011 och 31 december 2014 (PBL 20 l 0:900)
Delmoment/

Beslut om

Beslut om

Ärendetyp

planbesked/

samråd,

uppdrag

granskning
(utställning) och
godkännande

Beslut om
antagande

Översiktsplan och [ordjupade
översiktsplaner (FÖP)
RS
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DetaljplanIområdesbestämmelser - nOImalt
planförfarande

RSIBN

BN

RF*/BN

BN

BN

BN

DetaljplanIområdesbestämmelser - enkelt
plan förfarande

Tabell 2 Ärenden påböljade från den l januari 2015 (PBL 2010:902)
Delmoment/

Beslut om

Beslut om

Ärendetyp

planbesked/

samråd,

uppdrag

granskning och

Beslut om
antagande

godkännande

Översiktsplan och fördjupade
översiktsplaner (FÖP)
RS

RS

RF

RS/BN

BN

RF*/BN

BN

BN

BN

DetaljplanIområdesbestämmelser - utökat
förfarande

DetaljplanIområdesbestämmelser - standardförfarande,
begränsat förfarande och
samordnat planförfarande

RF = Regionfullmäktige
Justerare:
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*RF beslutar om antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser som är av starUkt
eller har principielllxt:yJelse, vilket avser, detaljplaner eller områdesbestämme1ser som:
1. står i strid med översiktsplanen, viket innebär att ärendet inte överensstämmer
med de intentioner som kommit till direkt uttryck i översiktsplanen i fi"ågor om
ett områdes användning och utformning.
2. strider mot länsstyrelsens gransknings yttrande över översiktsplanen, vilket
innebär att länsstyrelsen har motsatt sig översiktsplanens utformning när det
gäller de delar som har betydelse i ärendet.
3. är av betydande intresse för allmänheten, vilken omfattning ärendet kan antas
angå en stön'e krets människor som inte redan konuner att undetTättas om
detaljplanen eller områdes bestämmelserna i egenskap av sakägare eller boende i
eller i anslutning till ett planområde.
4.

i övrigt är av stor betydelse, vilket avser ärenden som:
• omfattar stÖtTe områden,
• reglerar många motstridiga intressen,
• utgör särskilt känsliga miljöer,
• är av principiellt intresse,
• medför större ekonomiska eller andra åtaganden för kommunen

Ansvarsfördelningen mellan nämnder och styrelser för PBL program
Tabell 3
Delmoment/

Beslut om

Beslut om

Ärendetyp

uppdrag

samråd och
godkännande

Program av principiell
beskaffenhet eller av stötTe vikt

RS

RS

BN

BN

Övriga program
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Byggnadsnämnden skall
- genomföra plan-/programarbetet utifrån de planbesked/uppdrag som ges av ansvarig
nämnd enligt tabeller ovan
utfura översiktplanering efter regionstyrelsens uppdrag,
utfura strategisk detaljplanering efter regionstyrelsens uppdrag,
utfura erfurderlig detaljplanering efter nämndens beslut,
- pröva inkomna ansökningar om bygglov, villkorsbesked och förhandsbesked och
planbesked (enligt tabell ovan) (gäller från och med 2011 OS 02),
- handha Region Gotlands mätningstekniska verksamhet,
- övervaka att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter enligt förordningen om
funlctionskontroll av ventilationssystem,
- ansvara för energi- och klimatrådgivning i enlighet med förordningen (1997: 1322) om
bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning,
- ansvara för tillsynsuppgifter enligt lag (2006:985) om energideklaration för byggnader,
- handlägga namnsättning av gator och kvmier samt adressnumrering,
- handha uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister,
- besluta om Region Gotlands besked i vindkraftärenden enligt 16 kap. 4 § miljöbalken,
- svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på Region Gotland i
den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
- svm'a för att initiera och bereda ärenden om imättande av skyddsområden enligt 7 kap.
miljöbalken som är påkallade, i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
- besluta i ärenden om strandskyddsdispens och ha tillsyn över efterlevnaden av
strandskyddet,
- svru-a för prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt
lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Dessutom skall byggnadsnämnden
- se till att verksamheten bedrivs i enlighet med föreskrifter i lag eller förordning, de mål
och riktlinjer som regionfullmälctige har bestämt samt bestämmelser i detta reglemente,
- kontinuerligt se över och förnya utarbetade riktlinjer och anvisningar liksom
verksamhetsrnål,
- regelmässigt till regionfullmälctige rappOliera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret,
- till regionfullmälctige avge förslag till budget, - infOlmera om nämndens
verksamhetsområde, samt
- lämna den information som regionstyrelsen begär.
! Justerare:
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3 § Byggnadsnämnden rar utan regionfullmäktiges särskilda bemyndigande
1. med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av
regionfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan fordran, som hänför sig till
nämndens förvaltningsområde,
2. om icke regionfullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra Region
Gotlands talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens förvaltningsområde,
med rätt att på Region Gotlands vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran,
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
3. besluta om sådan avvikelse fl-ån av regionfullmäktige fastställda taxor och avgifter,
som i det enskilda fallet kan anses påkallad med hänsyn till särskilda omständigheter,
samt

4. besluta om antagande av detaljplaner enligt tabellerna loch 2 i 2 §. (undantag fur
strategiska detaljplaner) i de fall regionstyrelsen inte anvisat att detaljplan skall antas av
regionstyrelsen eller regionfullmäktige.

Organisation
4 § Under byggnadsnämnden finns en samhällsbyggnadsförvaltning som leds aven
förvaltningschef som med sin personal utför de uppgifter som enligt reglemente åvilar
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Utöver detta ska
förvaltningschefen leda samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag att åt tekniska
nämnden och regionstyrelsen utföra uppdrags styrd och uppdrags finansierad verksamhet
inom områdena samhällsbyggande (planering, mark och exploatering, byggande) samt
anskaffning av interna utrorare eller upphandlade externa utfurare ror efterfi'ågade
tjänster.
Inom samhällsbyggnadsrorvaltningen ska det finnas a'/delningar ror att utiora sina
uppgifter. Minst en avdelning ska vara en myndighetsavdelning som har uppgiften att
svara ror de myndighetsutövningsuppgifter som är hänrorliga till nämndens samlade
uppdrag enligt oyan.
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för byggnadsnämndens förvaltningschef.
Byggnadsnämnden är anställningsmyndighet för övrig personal inom
Samhälls byggnadsförvaltningen.
Byggnadsnämndens delegering av beslutanderätt i personalärenden rar endast ske i
sarmåd med miljö- och hälsoskyddsnämnden vilket innebär att delegering endast rar ske
om nämnderna är överens om beslutets innehåll.
Byggnadsnämnden ska verka för ett effektivt resursutnyttjande inom
förvaltningsområdet och ska tillse att all personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen
har erforderlig kompetens inom de sakområden nämndens tjänster efterfrågas eller
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författningsregleras samt att personalen genom f0l1bildning och andra åtgärder ges
tillfålle till personlig utveckling och kompetenshöjning.
De nämnder som ovan anges får genom delegering överföra beslutanderätt till personal
vid samhällsbyggnadsförvaltningen enligt reglerna i 6 kap. 33-38 §§ kommunallagen
med beaktande av jävsreglerna i samma kapitels 25 §.
Övriga uppgifter
5 § Byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de
register som nämnden för i sin verksamhet och den behandling av personuppgifter som
sker i nämndens verksamhet.
Byggnadsnämnden är arkivansvarig enligt lag och särskilt reglemente.
Sammansättning
6 § Byggnadsnämnden består av Il ledamöter och Il ersättare valda av
regionfullmäktige. Valet fÖlTättas före utgången av december det år då allmänna val till
fullmäktige ägt rum och gäller ti·. o.m. den l januari året därpå.
Ersättarnas tjänstgöring
7 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta
i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs prop0l1ionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har bÖljat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan pat1ierna däligenom påverkas rar en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättat'e som
kommer längre ner i ordningen.
Ersättat'e som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte ra sin mening
antecknad i protokollet.
8 § En ledamot eller en ersättare som har avbmtit sin tjänstgöring på gmnd av jäv i ett
ärende rar åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbmtit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på gmnd av
annat hinder änjäv, ral' åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen
mellan pat1ierna.
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Inkallande av ersättare

9 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens kansli som kallar ersättare. Den
ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
Ersättare för ordföranden
10 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens
uppgifter.

Om ordföranden på gmnd av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträden

11 § Byggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfårdas till nämndens sammanträden.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas vmje ledamot och ersättare samt annan
föt1roendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ansvarar den
till åldern äldste ledamoten för att kallelse utfårdas.
Justering av protokoll

13 § Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.
Byggnadsnämnden kan besluta att en pm'agraf i protokollet skall justeras omedelbm1.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Reservation
14 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den
tidpunkt som har fastställs för justeringen av protokollet.

.......................

: Utdragsbestyrkande:
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Byggnadsnämnden 2014-12-16

Delgivning
15 § Delgivning med byggnadsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller
annan anställd som nämnden bestämmer.
Undertecknande av handlingar
16 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av byggnadsnämnden skall
undeltecknas av ordföranden eller vid förfall för denne vice ordförande.
Utskott
17 § Inom byggnadsnämnden skall ftnnas ett arbetsutskott.
Ledamöter och ersättare i utskottet väljs av byggnadsnämnden bland dess ledamöter och
ersättare för samma tid som de invalts i nämnden.
18 § Byggnadsnämndens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet.
Om ordföranden i utskottet på gmnd av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
19 § Ersättare skall närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att tjänstgöra.
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av byggnadsnämndens vid valet bestämda
ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid propOltionellt val,
skall fyllnadsval snarast fÖlTättas.
20 § Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden
skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter
begär det.
Vad som i detta reglemente stadgas i § 7 st. 1-4 samt §§ 8-15 skall i tillämpliga delar
gälla för utskottet.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
I fi'åga om jäv, förfarande vid fattande av beslut och protokollsregler gäller vad som
föreskrivs för nämnd i kommunallagen.
21 § De ärenden som skall avgöras av byggnadsnämnden i dess helhet skall beredas av
utskottet om beredning behövs.
Ordföranden ellerförvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts skall utskottet lägga fi'am förslag till beslut.

Justerare :

Utdragsbestyrkande :

~ Region
m'f Gotland
Protokoll

Byggnadsnämnden 2014-12-16

Information och samråd
22 § Byggnadsnämnden får infordra yttranden och upplysningar från regionstyrelsen,
övriga nämnder, beredningar och tjänstemän samt andra instanser vars yttrande krävs för
att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter. Nämnden får också kalla
fÖ11roendevald, anställd eller särskilt sakkunnig för att få upplysningar som behövs för
att nämndens uppgifter skall kunna fullgöras.

23 § Byggnadsnämnden bör samråda med övriga nämnder, andra myndigheter och med
enskilda organisationer, som berörs av nämndens verksamhetsområde.
Närvarorätt

24 § Vid byggnadsnämndens och dess utskotts sammanträden får, i den mån nämnden
inte för särskilt fall beslutar annat, förvaltningschefen, annan chef stadsarkitekten, annan
föredragande tjänsteman samt sekreteraren vara närvarande med rätt att delta i
överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde.
Förvaltningschefen har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Åligganden för nämndens ordförande
25 § Det åligger byggnadsnämndens ordförande att

- följa fr'ågor av betydelse för nämndens utveckling och ekonomiska intressen samt
effektiviteten i verksamheten,
- fr'ämja samverkan mellan nämnden och övriga nämnder, samt
- företräda byggnadsnämnden med rätt att sätta annan i sitt ställe vid överläggning och
sammanträde med myndighet, företag och enskilda.
26 § I övrigt gäller vad i 6 kap kommunallagen är föreskrivet om nämnder

: Utdragsbestyrkande:
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Ärende 9

Återinför utmaningsrätten. Motion av

Inger Harlevi (M)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2015-03-04, § 32
• Motion 2014-10-15
• Ledningskontoret 2015-01-14

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-03

Rs § 32
Au § 26

Motion. Återinför utmaningsrätten
RS 2014/573

- Ledningskontoret 2015-01-14

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

Inger Harlevi (M) yrkar i sin motion att Region Gotland ska återinföra utmaningsrätten
som togs bort 2010-11-29, Kf § 29. Enligt motionären är utmaningsrätten viktig för
företagsklimatet och relationen mellan Region Gotland och det gotländska näringslivet.
Ledningskontoret anför att det under den period som utmaningsrätten fanns, 2009 och
2010, inkom fyra utmaningar. Ingen av dessa beslutades utföras i annan regi.
Arbetet med företagsklimatet och regionens relation med näringslivet har under de
senaste åren varit intensivt, framförallt i samband med projektet Förenkla helt enkelt.
Att arbeta med sådana insatser är mer effektivt och har större förutsättningar för att
förbättra företagsklimatet än att återinföra utmaningsrätten.
Enligt SKL:s hemsida har 40 av Sveriges 290 kommuner infört utmaningsrätt, den
senaste skedde 2013.
Ledningskontoret föreslår att motionen avslås med anledning av ovan nämnda
bedömning.
Arbetsutskottet föreslår att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag.
Yrkande
−

Eva Nypelius (C) yrkar på bifall av motionen. Anna Hrdlicka (M) och Mats-Ola
Rödén (FP) instämmer i yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Eva Nypelius yrkande.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning beslutas: Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Eva Nypelius yrkande. Omröstningsresultat: 8 Ja-röster: Björn Jansson (S), Meit Fohlin
(S), Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Maria Björkman (S), Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström
(MP) och Brittis Benzler (V); 7 Nej-röster Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C),
Lena Celion (M), Anna Hrdlicka (M), Rune Fröling (M) och Mats-Ola Rödén (FP). Regionstyrelsen
beslutar alltså enligt arbetsutskottets förslag och föreslår avslag av motionen.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Motion:
Till:

	
  

	
  

	
  

Visby 2014-10-13

Återinför utmaningsrätten
Regionfullmäktige Gotland

Företagsklimatet och relationen mellan Region Gotland och näringslivet är
synnerligen väsentliga faktorer för en positiv utveckling av Gotland. När förra
mandatperioden inleddes fattade den då nytillträdda majoriteten som ett av sina
första beslut att ta bort utmaningsrätten för företag. Ett mycket olyckligt beslut som
fått många negativa effekter och som upplevts som ett slag i ansiktet av företagen.
Att låta utmaningsrätten få finnas innebär inte att verksamhet per automatik ska
övergå i annan drift. Den innebär att berörd nämnd prövar om utmaningen ska antas
och om utmanad verksamhet i så fall ska gå ut på upphandling. Utmaningsrätten
indikerar alltså framförallt en attityd till näringslivet.

	
  
Jag yrkar därför
-

att utmaningsrätten återinförs i Region Gotland

Inger Harlevi (M)
	
  

Ärendenr RS 2014/573

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2015-01-14

Regionstyrelsen

Motion. Återinför utmaningsrätten
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Motionen avslås med anledning av nedanstående bedömning
Bakgrund

Inger Harlevi (M) yrkar i sin motion att Region Gotland ska återinföra
utmaningsrätten som togs bort 2010-11-29, Kf § 29. Enligt motionären är
utmaningsrätten viktig för företagsklimatet och relationen mellan Region Gotland
och det gotländska näringslivet.
Bedömning

Under den period som utmaningsrätten fanns, 2009 och 2010, inkom fyra
utmaningar. Ingen av dessa beslutades utföras i annan regi.
Arbetet med företagsklimatet och regionens relation med näringslivet har under de
senaste åren varit intensivt, framförallt i samband med projektet Förenkla helt enkelt.
Att arbeta med sådana insatser är mer effektivt och har större förutsättningar för att
förbättra företagsklimatet än att återinföra utmaningsrätten.
Enligt SKL:s hemsida har 40 av Sveriges 290 kommuner infört utmaningsrätt, den
senaste skedde 2013.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Ulf Abramsons medborgarförslag om att regionstyrelsen ställer sig bakom
länsstyrelsens förslag att göra Ojnare och Bästeträsk till ett Natura 2000område (Inkom 2015-03-11) RS 2015/174
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2015 -03- 1 1
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

/?/•/ ren d

fvr

hav)
av a v

'jfis+

V tllc/e
cenl
v> ~ to r 93^4.

unik* siaj-ur och -bevara, titt A. J-e.

w. ',<3v

T

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
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning
NamnförtydJigarfde
*

Adress

Postadress

E-postadress
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Ny studie. För länderna runt Östersjön erbjuder de nödvändiga insatserna för vattenmiljön
möjlighet till tusentals jobb, spetsforskning och kunskapsutbyte. Det visar vår analys av 1.500
kommuner i regionen. Vi ska inte se ett aktivt miljöarbete som en kostnad, utan som en
investering, skriver Niklas Zennström och Fredrik Lind.
Alltför ofta får vi höra att ekonomiska realiteter står i vägen för att lösa de stora
miljöutmaningarna som Östersjöregionen står inför. Det finns en tro om att det som är bra för
miljön är ett problem för ekonomin eller för arbetsmarknaden. Faktum är att det är precis tvärt
om. Lokala åtgärder kan skapa eller rädda 900.000 jobb fram till år 2030. Omsorg om miljön
skaparjobb.
Zennström Philanthropies har tillsammans med The Boston Consulting Group (BCG)
undersökt hur miljö och ekonomisk tillväxt runt Östersjön hänger ihop. Studien, "Restoring
Waters in the Baltic Sea Region - A Strategy for Municipalities and Local Governments to
Capture Economic and Environmental Benefits", har analyserat frågan i ett långsiktigt
perspektiv på kommunal nivå. Uppdraget har varit att dels öka medvetenheten om Östersjöns
kritiska läge och dels lyfta fram de ekonomiska fördelarna med att rädda Östersjöns vatten
genom att analysera utvecklingen i l 500 kommuner i Östersjöländerna under 15 år.
Resultatet av studien är entydigt. Miljöförstöringen kommer att kosta hundratusentals jobb
om den tillåts fortsätta. En sämre miljö innebär till exempel färre jobb i turistnäringen men
leder också till en generellt sett sämre ekonomisk tillväxt.
Smarta åtgärder från de l .500 kommunernas sida kommer å andra sidan inte bara att rädda
åtskilliga miljarder kronor, de kommer också att leda till att nya jobb skapas. BCG kommer i
rapporten fram till att för en genomsnittlig kommun uppgår skillnaden mellan två scenarier,
"klara vatten" och "haveri" till nära 3.000 årsverken aggregerat över 15 år. För hela regionen
innebär detta en skillnad om 900.000 jobb år 2030, vilket motsvarar cirka två procent av
regionens totala arbetskraftutbud.
Det är inspirerande att studera hur Singapore hanterat sina utmaningar. Omgivet av saltvatten
är det en ständig kamp att förse de 5 miljoner invånarna med dricksvatten. Därför har
Singapore satsat aktivt på innovation och etablerat en global hubb när det gäller
vattenteknologi. Antalet jobb i vattentekniksektorn har fördubblats till 11.000 och staten har
investerat nästan 2 miljarder kronor i över 100 forskningsprojekt. Deras
vattenteknologiföretag exporterar nu olika lösningar och rådgivning årligen för flera
miljarder.
Det vi i länderna runt Östersjön kan lära av Singapore är hur en satsning på innovation kan
driva både jobb och en bättre miljö. Innovationsupphandlingar på miljöområdet kommer att
leda till att nya företag föds och andra vidareutvecklas. För alla som bor runt Östersjön
innebär innovativa åtgärder även positiva effekter för miljön, som ett friskare innanhav och
ökad biologisk mångfald.
När vi varit i kontakt med företrädare för kommuner runt om Östersjöregionen är det tydligt
att det finns ett djupt engagemang för miljöfrågor. Hos ett flertal kommuner finns planer för
hur många av utmaningarna för Östersjön ska hanteras, och i många fall har politikerna också
skjutit till pengar för att finansiera olika program. Ett exempel på ett lokalt initiativ är
Petrozavodsk i nordvästra Ryssland som 2013 satsade på ny vattenreningsteknik med målet

att minska utsläppet av fosfor med 60 ton per år. Detta initiativ estimeras nu att skapa 300 nya
jobb och finansieras via både lokala och internationella medel.
Men vi ser också att det är en väldigt stor skillnad på hur långt de enskilda kommunerna har
kommit. Två tredjedelar av kommunerna runt Östersjön har antingen otillräckliga kunskaper
om det kritiska läget för vårt innanhav, eller saknar ekonomiska resurser eller arbetskraft för
att adressera utmaningarna. Trots att övergödning är ett av de största miljöproblemen i
regionen är det mindre än l procent av kommunerna som arbetar fullt strategiskt för att göra
något åt det.
De komplexa utmaningar regionen står inför måste lösas från flera håll både på nationell och
lokal nivå.
För att uppnå resultat på nationell nivå behöver tre nyckelfrågor adresseras:
Hur kan internationella och nationella reduktionsmål för fosfor och kväve översättas
och implementeras på lokal nivå?

Hur kan nationella och tvär-sektoriella samarbeten främja gemensamt agerande av
lokala intressenter? Hur kan till exempel miljödepartementet, Jordbruksverket och
organisationer såsom Lantbrukarnas Riksförbund samarbeta?
Hur kan nationella organ, tillsammans med lokala intressenter, utveckla regionen för
att bli en hubb för innovationer inom vattenteknik?
För kommunerna runt Östersjön vill vi även lyfta fram fyra särskilt viktiga delar i det lokala
strategiarbetet.
1. Definiera tydliga mål för hur miljön ska förbättras. Det kan gälla hur mycket utsläppen av
kväve eller fosfor ska minskas. För Sverige bör reduktionsmålet ligga runt 780 kilo kväve och
60 kilo fosfor per 1.000 invånare.
2. Engagera lokala intressenter som kan arbeta med projekt för en bättre miljö. Som
exempel kan anges Södertälje, där kommunen samarbetar med en bonde och Telge Nät AB
och har skapat en reaktor som kan omvandla avloppsvatten från kommunen till gödsel för
bonden.
3. Samarbeta över gränserna både ekonomiskt och geografiskt. Se till att kommuner,
universitet och företag arbetar tillsammans. Det finns en mängd EU-projekt att engagera sig i
som kan främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Ett exempel är Baltic Sea Challenge där
städer och kommuner samverkar för att skapa konkreta planer.
4. Säkra finansieringen genom att utnyttja olika källor till kapital, till exempel lån, skatter,
internationella bidrag och crowdfunding. Ett exempel är Hamburg, där har staden initierat en
kultur- och turistskatt där samtliga vinster går till att finansiera turism, kultur och sportprojekt.
Syftet med studien är att skicka ett tydligt budskap till politiker och andra beslutsfattare i
Östersjöregionen på lokal samt nationell nivå. Miljöförstöringen i regionen har gått för långt
och vi kan inte längre vänta med att agera. Men vi ska inte se ett aktivt miljöarbete som en
kostnad, utan som en investering. Genom att göra ingenting riskerar politikerna hundra-

tusentals förlorade arbetstillfällen. Om de agerar får vi alla en bättre miljö samtidigt som den
ekonomiska tillväxten kraftigt gynnas och fler jobb skapas.
Det borde inte ens vara en debatt om vilket som är det rätta valet.
Niklas Zennström, grundare av stiftelsen Zennström Philanthropies
Fredrik Lind, The Boston Consulting Group, Nordenansvarig för telekom, media och
teknologi samt social impact
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Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Innehåll
• Elisabeth Stenberg-Lundins medborgarförslag om Solbergabadets öppettider.
RS 2014/338

• Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-03, § 8
• Medborgarförslag (Inkom 2014-06-16)
• Anna Rosanders medborgarförslag om att Gotland får tillbaka
konsumentrådgivning RS 2014/546
• Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-03, § 9
• Medborgarförslag (Inkom 2014-10-02)
• Marléne Jonssons medborgarförslag om att stormarknader även bör finnas i
Slite och Hemse RS 2014/426
• Regionstyrelsen 2015-03-05, § 31
• Medborgarförslag (Inkom 2014-08-05)
• Veronica och Jonny Johanssons medborgarförslag om bevakningsgrupp för att
förhindra brott. RS 2014/422
• Regionstyrelsen 2015-03-05, § 42
• Medborgarförslag (Inkom 2014-08-05)
• Marléne Jonssons medborgarförslag om bättre samarbete mellan krogar och
polisen för att förhindra brott. RS 2014/423
• Regionstyrelsen 2015-03-05, § 43
• Medborgarförslag (Inkom 2014-08-05)
• Börje Yttergrens medborgarförslag om felanmälan via Region Gotlands
hemsida eller via applikation för smartelefon. RS 2014/553
• Tekniska nämnden 2015-03-03, § 44
• Medborgarförslag (Inkom 2014-10-07)

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-03

Rs § 31
Au § 25

Medborgarförslag. Etablering av "storköpscentrum" till Slite och
Hemse
RS 2014/426

- Medborgarförslag 2014-08-05
- Ledningskontoret 2015-01-12

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets skrivelse.

I ett medborgarförslag har Marléne Jonsson föreslagit att stormarknader som Coop
Forum, ICA Maxi och Willys etableras utanför Visby, en i Slite och en i Hemse.
Ledningskontoret beskriver i sin tjänsteskrivelse att det i dagsläget finns tre stormarknader
etablerade på Gotland, samtliga butiker är lokaliserade i Visby. I både Slite och Hemse
finns två dagligvarubutiker etablerade dock ingen stormarknad. Beslut om etablering av
en ny stormarknad i exempelvis Slite eller Hemse fattas av de privata företag som finns
etablerade på marknaden.
Region Gotland kan genom sitt planeringsmonopol styra på vilka platser som dagligvaruhandel kan bedrivas. Däremot har Region Gotland ingen möjlighet att styra vilken
slags etablering av dagligvarubutiker som görs i dessa områden. Beslut om vilken slags
dagligvarubutik som skall etableras på olika platser runt om på ön tas av de privata
företag som bedriver dagligvaruhandel. Om någon av marknadens aktörer är intresserad
av att etablera en stormarknad i Slite eller Hemse kommer Region Gotland aktivt stödja
en sådan process. Med anledning av ovanstående föreslår ledningskontoret att
medborgarförslaget lämnas utan åtgärd.
Expedieras:

Förslagsställaren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

Rs § 42
Au § 39

Medborgarförslag. Start av bevakningsgrupp
RS 2014/422

- Medborgarförslag 2014-08-05
- Ledningskontoret 2015-01-26

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets yttrande.

Veronica och Jonny Johansson framför i ett medborgarförslag att man vill starta en
bevakningsgrupp med ekonomiskt stöd från Region Gotland.
Ledningskontoret skriver i sitt yttrande att Region Gotland, Länsstyrelsen och Polisen
har sedan flera år tillbaks samarbete inom det brottsförebyggande arbetet i nätverket
”Tryggare Gotland”. I nätverket ingår, utöver ovanstående, representanter från olika
förvaltningar inom Region Gotland samt ett antal ideella organisationer såsom Röda
Korset, Brottsofferjouren, Rädda Barnen m fl.
Inom ramen för detta samarbete genomförs regelbundet omvärldsbevakning,
framtagande av årlig lägesbild utifrån statistik från olika myndigheter och inträffade
händelser m.m. Detta utgör grunden för genomförande av olika aktiviteter med
målsättning att öka tryggheten för de som bor och vistas på Gotland.
Några exempel på samverkan inom det rubricerade området är:
−

s.k. trygghetsvandringar i olika områden på Gotland

−

grannsamverkan som genomförs med stöd av polisen (Gotlandshem har startat detta
i några bostadsområden)

−

nattvandringar i samband med bl.a. skolavslutningar

Region Gotland ser positivt på medborgarnas engagemang i det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet. Det är dock viktigt att i detta sammanhang betona och påtala
ansvarsfrågan.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

Rs § 42 forts
Au § 39

Till Polismyndighetens uppgifter hör att:
−

förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den
allmänna ordningen eller säkerheten

−

övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har
inträffat

Båda dessa uppgifter kräver särskild kunskap och kompetens.
I sammanhanget kan också nämnas att från och med den 1 januari 2015 så ingick
polisen i en ny organisation, vilken i korthet syftar till att öka närvaron och tryggheten.
Polisen kommer i samverkan med medborgarna, kommunen med flera att utarbeta så
kallade medborgarlöften med målsättning att öka tryggheten. Medborgarlöften skall
utarbetas under 2015, vara förankrade och framtagna i samverkan med medborgarna.
Region Gotland kan inte, utifrån förslagsställarnas beskrivning och framställan, bifalla
stöd för denna verksamhet
Expedieras:

Förslagsställaren
Ledningskontoret - enheten för administrativ utveckling, säkerhet och beredskap

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

Rs § 43
Au § 40

Medborgarförslag. Lagreglera samarbete mellan krogar och polis
för att minska antalet våldtäkter
RS 2014/423

- Medborgarförslag 2014-08-05
- Ledningskontoret 2015-02-02

Regionstyrelsens beslut
•

Förslaget avslås med hänvisning till att det ligger utanför Region Gotlands mandat.

I ett medborgarförslag från Marléne Jonsson föreslås att krogarna i Visby bör ha ett
bättre samarbete med polisen för att minska antalet våldtäkter på ön sommartid.
Förslagsställaren anser att det borde vara lag på att krogarna ska ringa polisen i stället för
att kasta ut redlösa och försvarslösa kvinnor p å Visbys gator.
Ledningskontoret anför i sitt yttrande att förslagsställaren lyfter fram ett angeläget
problemområde, kvinnor sommartid på Visby stads gator som i berusat tillstånd kan
utsättas för våldtäkt, och föreslår särskild lagstiftning gällande krögarnas och polisens
ansvar. Men att som förslagsställaren skriver ”lagreglera” ligger utanför Region
Gotlands mandat. Lagreglering är en fråga för Riksdagen.
Däremot åligger det berörda verksamheter, inom givna befogenheter, att på lämpligt sätt
samarbeta omkring den beskrivna problembilden. Kommunallagen reglerar inte
sakområdet om omhändertagande utan det är närmast polisens ansvarsområde att
berusade personer i olika sammanhang omhändertas. Det är sedan deras bedömning
om lämplig åtgärd där allt mellan att ansvara att personen kommer till sjukhus för
tillnyktring, behöver omhändertas på polisstationen eller de kan också se till att
personen kommer hem.
På Gotland har det de senaste åren utvecklats ett utökat samarbete mellan krögare,
ordningsvakter på krogen och Polisen. Detta innebär större kontroll på att överservering
inte sker, att allt för berusade personer inte släpps in på krogen och att den som inne på
krogen och är allt för berusad omhändertas. Likaså ges kontinuerlig utbildning från
Tillståndsmyndigheten (Regionens ansvar) gällande ansvarsfull alkoholservering och
riskerna för överservering, bl.a. genom konceptet ”Serverings-kollen”.

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

Rs § 43 forts
Au § 40

Tillståndsmyndigheten har även uppdraget att kontinuerligt göra tillsyn, bland annat
över berusningsnivån på krogens gäster, och den tillsynen koordineras även med
Polisens tillsyn.
Genom detta samarbete har myndigheter och verksamheter inom ramen för nuvarande
lagar, förordningar och reglementen tagit ansvar för den problembild som förslagsställaren lyfter fram. Den inkluderar, förutom kvinnor, även män som i berusat och
redlöst tillstånd kan utgöra offer för våld eller överfall av skilda slag. Det samarbetsklimat som växt fram mellan berörda är viktigt att bevara och fortsatt utveckla för att
minska riskerna att råka ut för överfall (oavsett könstillhörighet) men framför allt för att
sänka berusningsnivån och därmed öka säkerhet och trivsel på stadens gator nattetid
och i anknytning till krogmiljöerna. Detta är också något som följts upp inom arbetet
för de serveringstillstånd till kl 03 som gjorts.
Expedieras:

Förslagsställaren
Ledningskontoret - enhet för folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Region
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

j^
\~,

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-03-03

TN §
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AU §
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Medborgarförslag. Felanmälan via Region Gotlands
hemsida eller via applikation för s.k. smarta telefoner

TN 2014/2918

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget bifalls genom att teknikförvaltningen i sitt uppdrag att inrätta en
samlad kundservicefunktion erbjuder lämpliga kundvänliga kanaler för felanmälan,
t ex via smartphone-applikationer.

Börje Yttergren föreslår i ett medborgarförslag att regionen tar fram en felanmälningsapp för smartphone och att man kan felanmäla, bl a belysning till GEAB, via regionens
hemsida.
Bedömning
Frågan om bättre möjligheter till en samlad felanmälan mm har tidigare varit aktuell och
samhällsbyggnadsförvaltningen tittar i dagsläget på olika tekniska lösningar.
Från den 1 april 2015 kommer den nya teknikförvaltningen, som en av sina prioriterade
uppgifter, ha utveckling av kundtjänstområdet.
Förslagsställaren lämnar bra exempel på hur andra kommuner genomfört detta,
t ex hur medborgare kan felanmäla även det som andra myndigheter/utförare ansvarar
för. Dessa exempel stämmer väl överens med regionens målbild för det arbete som
pågår.
___
Protokollsutdrag
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-30

Handlingar till

Ärende 13-17

Interpellationer
Innehåll
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Lars Thomssons (C)
interpellation om genomförande och uppföljning av beslut. RS 2014/710
(Bordlagd från föregående sammanträde)

• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Gunnel Lindbys (C)
interpellation om stöd till Region Gotlands chefer. RS 2014/711 (Bordlagd från
föregående sammanträde)

• Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maeckers (MP) svar
på Anna Anderssons (C) interpellation om beslutet att stänga bårhuset i
Hemse. RS 2015/139
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på ElinBååths (Fi)
interpellation om genus- och HBTQ-perspektiv på flyktingmottagande.
RS 2015/141

• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Anna Anderssons (C)
interpellation om säkerhet vid längre strömavbrott. RS 2015/140

Interpellation
Till Regionstyrelsens ordförande
Åke Svensson

Interpellation ang genomförande och uppföljning av
beslut
Regionen styrs genom politiskt fattade beslut. Högsta beslutande organet är
Regionfullmäktige och sedan finns ett antal nämnder och styrelser som
ansvarar för verksamheten inom regionen.
Vid dagens möte har vi ett tydligt exempel på att det är långt mellan beslut och
genomförande av landsbygdssäkring där RF beslutade i februari 2014 om att
det skall genomföras i regionen och ännu 10 månader senare har inget hänt.
Fler exempel finns t ex tog det lång tid innan det aktiva arbetet enligt
biogasstrategin och införande av barnkonsekvensanalyser tog fart för att nämna
några exempel.
Därför ställer jag följande frågor.
• Vilken systematisk uppföljning sker av politiskt fattade beslut så att de också
blir verkställda?
• Vilket ansvar anser Du som Regionstyrelsens ordförande att Du har att följa
upp detta?

Vänge 2014-12-15

Lars Thomsson

Interpellation

Till Regionstyrelsens ordförande

Ang. stöd till Regionens chefer
Regionen har ett stort antal chefer som ibland har en komplex arbetssituation. Det har
under de senaste åren varit en stor omsättning på chefspositionerna inom Regionen.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
* Hur stöttar man Regionens chefer i sin roll?
* Vilka rutiner har man för att hantera eventuella konflikter (arbetsbörda,
arbetsinnehåll, intressekonflikter, mänskliga konflikter etc.) som kan uppstå?
* Hur följer man upp rutinerna om konflikt uppstått?
Visby 2014-12-15
Gunnel Lindby

Interpellation till ordföranden i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ang. beslutet att stänga bårhuset i Hemse
På decembersammanträdet i Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade majoriteten att stänga bårhuset i Hemse. Detta har upprört många känslor på södra Gotland, då bland annat anhöriga får
långa resor för att se och ta farväl av sina avlidna, något som ofta sker flera gånger innan begravning. Det finns även en oro för hur beslutet kan påverka företagande på södra Gotland, såsom
begravningsbyrå, blomsterhandlare osv.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
*
*
*
*
*

På vilket sätt landsbygdssäkrade man förslaget innan beslut fattades?
Vilka mijlökonsekvenser kommer beslutet att få?
Vilka humankonsekvenser för beslutet med sig?
Vilka konsekvenser beräknas beslutet få för företagandet på södra Gotland?
Hur har man inhämtat allmänhetens åsikter innan beslut?

Levide 2015-02-24

Anna Andersson
Centerpartiet

Feministiskt Initiativ
Gotland

Interpellation
Till

Genus- och HBTQ-perpektiv på
flyktingmottagande
Regionstyrelsens ordförande

Bemötandet vid asylprocess och flyktingmottagande utgår ofta från fördomar och patriarkala
normer. Detta är något som är väl belagt i forskning på området. Ett resultat av dessa
fördomar och normer är att grupper bland flyktingar blir osynliggjorda, ofta samtidigt som de
redan är särskilt utsatta. Kvinnor och flickor är en grupp som är särskilt utsatta i krig och
väpnade konflikter. HBTQ-personer är en grupp vars särskilda behov och problematik sällan
uppmärksammas trots att flykten ofta har grund i förföljelse just pga könsidentitet eller
sexuell läggning.
I den jämställdhetsdeklaration Region Gotland undertecknade 2014 (CEMR-deklarationen)
står att undertecknaren förbinder sig att ”ta särskild hänsyn till behoven eller intressena hos
dem som är utsatta för flerfaldig diskriminering eller missgynnanden” samt att ”vidta
särskilda åtgärder för att tillgodose invandrande kvinnors och mäns särskilda behov”.

Inför det planerade flyktingmottagandet på Gotland har jag därför följande frågor:


Finns det planer på att formulera en strategi för att säkerställa att asylsökande kvinnor
synliggörs och får adekvat hjälp och stöd för att bearbeta eventuella erfarenheter av
våld och övergrepp, exempelvis via samarbete med kvinnojourerna?



Finns det planer på utbildning i genusperspektiv, hbtq-frågor och antirasism för
yrkeskategorier som arbetar med flyktingar, såsom personal på flyktingförläggningar,
samt etableringshandläggare?

Visby 2015-02-15
Elin Bååth (Fi)

Interpellation till Regionstyrelsens ordförande i Region Gotland

Ang. Säkerhet vid längre strömavbrott
Gotland ligger i framkant vad gäller fiberutbyggnad på landsbygden. Fibern kräver en strömkälla
för att fungera, och vid längre strömavbrott kan detta bli ett problem på vissa platser på ön. Vissa
företags stationer har en reservströmkapacitet på upp till 6 timmar, medan andra bara klarar ett
strömavbrott på upp till 4 timmar. Dessutom krävs någon form av batteribackup i hemmet för att
kunna driva gatewayen och på så sätt ha ström så att telefonen skall kunna fungera.
I takt med att Telia nu i år släcker ner kopparkabeln i flera socknar på Gotland finns en oro ute i
bygden över hur man tex. skall kunna få kontakt med räddningstjänsten om behov uppstår vid
längre strömavbrott.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
* Vilken beredskap har Region Gotland för att möta behovet av telefonförbindelse även vid längre
strömavbrott?

Levide 2015-02-03

Anna Andersson
Centerpartiet

