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Ledningskontoret

RS 2016/208
18 maj 2016

Michael Enlund

Regionstyrelsen

Gotlands Filmfond AB Verksamhetsrapport 2015
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med övriga berörda aktörer
utreda förutsättningarna för en fortsatt satsning på film.

Bolagets uppdrag

Bolagets uppdrag är att stimulera filmproduktion på Gotland och i möjligaste mån i
filmstudion Kustateljén, i syfte att stärka varumärket Gotland och skapa underlag för
film- och bokrelaterad turism.
Mål

Bolaget ska i sin verksamhet uppnå följande mål:
- Minst 2 filmproduktioner per år förläggs till Gotland till följd av bolagets
arbete.
- Minst 1 talang har fått hjälp med att finansiera projektutveckling av en
presumtiv filmproduktion.
- Minst 5 producenter per år besöker Gotland som tänkbar inspelningsplats.
- Upprättade samverkansformer med Inspiration Gotland AB och privata
intressenter i syfte att utveckla film- och bokrelaterad turism.
Bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet är inriktad på att investera eller på annat sätt få utvalda
filmproduktioner att spelas in på Gotland, och då även om möjligt i filmstudion
Kustateljén. Bolaget ska även stödja talanger med medel till projektutveckling inför
presumtiva filmproduktioner, dock maximalt med sammanlagt 100 000 kr per år.
Bolagets verksamhet ska samordnas med Filmregion Stockholm-Mälardalens
investeringsfonder för att gemensamt skapa en starkare part i filmbranschen och
därigenom öka möjligheterna att få fler inspelningar till både Stockholm-Mälardalen
och Gotland.
Bolaget ska ha en nära samverkan med den filmkommissionära verksamheten som
bedrivs inom Filmregion Stockholm-Mälardalen AB och Film på Gotlands
mottagningsverksamhet för att stärka erbjudandet av Gotland som inspelningsplats.
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Bolaget ska samverka med Inspiration Gotland AB rörande kommersialisering av
eftermarknaden för film- och bokrelaterad turism.
Bolagets finansiella status

Bolagets aktiekapital uppgår till 100 000 kr och med balanserad vinst, drygt 1,4
miljoner kr, samt tidigare mottaget aktieägartillskott om 6 miljoner kr står bolaget
med ett tryggt eget kapital.
Bedömning

Den samlade bedömningen är att Gotlands Filmfond AB och Filmregion StockholmMälardalen uppfyllt samtliga krav gentemot ägarna.
Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport 2015
Ägardirektiv
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Ledningskontoret
Kultur- och fritidsförvaltningen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Filmregion Stockholm-Mälardalen AB
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Verksamhetsrapport 2015
Avstämning mot uppsatta mål enligt ägardirektivet för Gotlands Filmfond

Mål 1:
Minst två filmproduktioner per år förläggs till Gotland till följd av bolagets arbete
Måluppfyllelse: Uppnåtts med god marginal
Arbetet i Gotlands Filmfond har under 2015 resulterat i följande samproduktioner:
1) TV-serien Maria Wern
2) Dokumentärfilmen Taikon
3) Dokumentärfilmen A journey into the Russian soul
Fonden har tidigare gett utvecklingsstöd till Taikon och A journey into the Russian soul.
2015 års Julkalendern i SVT Tusen år till Julafton förlades till Gotland.

Mål 2:
Minst en talang få hjälp med att finansiera projektutveckling av en presumtiv
filmproduktion
Måluppfyllelse: Uppnåtts
Utvecklingsstöd söks i tidigt stadium i ett projekt, för att kunna utveckla en idé, ett manus eller
för att göra research. Syftet kan också vara att göra fördjupad research. Utvecklingsstöd kan
sökas av manusförfattare, regissörer och producenter i initialskedet av ett projekt och avser
bearbetning av ett manuskript, ett bildmanus eller motsvarande research för en dokumentär.
Med hjälp av ett utvecklingsstöd får produktionsbolaget möjlighet att våga satsa på ett projekt
innan full finansiering är klar. Att utveckla ett projekt kostar pengar och ju mer utveckling som
görs innan produktionsstart desto mer gediget är projektet när det är dags för produktion. Ett
beviljat utvecklingsstöd kan vara avgörande för om ett filmprojekt blir av eller inte.
Gotlands Filmfond har under 2015 beviljat utvecklingsstöd till ett projekt:
Dokumentärfilmen Av jord är du kommen producerad av gotländska bolaget Triqfilm,
producent Mikael Qwiberg, regi Tina-Marie Qwiberg.
Kort om filmen:
Det är en dokumentärfilm som ger perspektiv på vår livsmiljö med skildringar av jordbruk, näring,
mänsklig påverkan, livsmedel och en livsstil som håller på att kantra. Filmen är en angelägen
påminnelse om ett ekosystem i obalans – där människan bara är liten del i ett större
sammanhang.
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Nuläge:
Utvecklingsfasen är på väg in i produktionsfasen. Man kan också säga att filmen befinner sig i
en mixad fas med inspelningar/intervjuer och research pågående parallellt. Likaså görs
grovklippning av intervjuerna för att få fram de bästa citaten som sedan bildsätts.
Nästa steg:
• Inspelningar i Spanien (apelsinodlingar) planerade i mars. Erosion och markförstöring
(bekämpningsmedel) är i fokus.
• Inspelningar av vinodlingar i Frankrike (förlusten av ”terroir”), modernt jordbruk i Skåne,
de kemikalie- och kväveintensiva potatisodlingarna men också de ekologiska odlingarna
på Gotland.
• En trailer klipps till TV-mässan i Cannes i april.

Mål 3:
Minst fem producenter per år besöker Gotland som tänkbar inspelningsplats
Måluppfyllelse: Uppnåtts med god marginal
Följande producenter/produktionsbolag har under året besökt Gotland för att söka tänkbar
inspelningsplats:
1) Martin Söder/Eyeworks – Maria Wern
2) Åsa Jacobsson/ Kulturbyrån – Taikon
3) Caroline Landerberg och Palmer Lydbrant/Thelma & Louise –
Julkalendern –Tusen år till julafton
4) Peter Kropenin/Hob AB
5) Piodor Gustafsson/Another Park Film
6) Erik Hemmendorff/Plattformfilm
7) Karel Segers/The Story department (Australien)
8) Marcus Waltå/Grand Slam Film (och Stockholms Dramatiska Högskola)
9) Riikka Takila/finska Yle
10) Andrea Berentsen Ottmar/Frokostfilm (Norge)
11) Johan Seth/Overcoat Production -- A journey into the Russian soul
12) Henrim Andersson/Bricoleur
13) Emil Mkrttchian/Apricot Stone
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Mål 4:
Att upprätta samverkansformer med Inspiration Gotland AB och privata
intressenter i syfte att utveckla film- och bokrelaterad turism
Måluppfyllelse: Uppnåtts
•

Fever at Dawn: Filmen, samproducerad av Gotlands Filmfond, hade världspremiär i
Ungern i december 2015. Boken släpptes på svenska under 2015. I samband med det
finns goda möjligheter att göra samarbeten med förlaget Massolit som är mycket
intresserade av ett samarbete med Gotland och Gotlands Filmfond i releasen av filmen i
Sverige. Boken släpps på pocket i augusti 2016.
Filmen visades på Human Rights Festival i Lund i början av mars 2016. Svensk officiell
premiär ej bestämd än.

•

Maria Wern: TV-serien baserad på författaren Anna Janssons böcker. I avtalet med
produktionsbolaget Eyeworks skrevs att producenten ska medverka i projektgruppen för
fotspårsturism på Gotland. Producenten ska även verka för att författaren Anna Jansson
ska medverka i någon form i projektgruppen.

•

Crimetime
I samband med nya framgångsrika deckarfestivalen Crime Time på Gotland, genomförde
produktionsbolaget Eyeworks både inspelning av ny säsong och galapremiär av
säsongen som spelades in 2014. Ett mycket lyckat samarbete.
Eyeworks bidrog genom att förse festivalen med unika Gotlandsekvenser för användning
i dess marknadsföring och kommunikation (i inbjudan och till hemsidan) samt att det
anordnades exklusiva förhandsvisningar av två av filmerna på Biograf Borgen i Visby.
Eyeworks har fått förfrågan om att delta även under 2017 års evenemang.

•

A journey into the Russian soul av och med författaren Svetlana Aleksijevitj. I och med
att Svetlana Aleksijevitj vann Nobelpriset i litteratur 2015 gavs projektet mycket fin press,
nationellt och internationellt. Filmen har fått utvecklingsstöd 2014 av Gotlands Filmfond
som också blev samproducent 2015.
Med hjälp av Filmregionens pressansvarige Jonas Feinberg blev fokus i pressen kring
Svetlana tidigt kopplat till den kommande filmen och inte bara hennes författarskap.
Svetlana är mycket förtjust i Gotland och i avtalet med producenten är det framförhandlat
att producenten ska försöka få till ett flertal andra litterära samarbeten på Gotland i
samband med projektet.

•

Taikon: En nyutgivning av boken Zigenerska och Katitzi-böckerna gjordes samtidigt som
filmen lanserades. Diskussioner förs om samarbeten mellan förlag och produktionsbolag
för att se vad man kan göra vad gäller fotspårsturism och Katarina Taikon. Filmen
visades i februari 2016 i Europaparlamentet och i början av mars på Human Rights
Festival i Lund
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Samlad bedömning av måluppfyllelse
Vid en samlad bedömning kan vi konstatera att de mål som fastställts i ägardirektivet för
Gotlands Filmfond har uppfyllts under året.
•

Gotlands Filmfond har vid valet av produktioner genom avtal garanterat dels att
filmproduktionen har skett på Gotland, dels att filmproduktionen ska spendera mer
pengar på plats än vad Gotlands Filmfond investerat i filmen.

•

I exemplet Maria Wern var det avtalade spenderingskravet dubbelt så stort som
investerat kapital på 1,5 miljoner kronor, det vill säga 3 miljoner kronor. Utöver det har
lokal arbetskraft fått möjlighet att arbeta med filmproduktion och därmed erbjudits
utvecklingsmöjligheter.

•

Produktionsbolagen har även upplevt att det varit smidigt att filma på Gotland och att
samarbetet med lokala filmarbetare har fungerat mycket bra.

•

Gotland som region visualiseras i produktionen, vilket ger möjlighet till fotspårsturism.
Produktionerna har fått bra uppmärksamhet i media och det har bidragit till att Gotland
framstår som en region som satsar på kulturellt högkvalitativa, internationellt gångbara,
produktioner.

•

Samarbetet med Gotlands Filmcenter, Film på Gotland och Folkhögskolan i Fårösund
har stärkts genom de olika investeringarna.

Mer information om samproduktionerna 2015 och deras effekter
Maria Wern
Produktionsbolag: Eyeworks
Andra omgången för 2015 spelades in 13 augusti till och med 1:a september. Datum för premiär
är 16 mars på TV4. Till skillnad från tidigare säsonger visas åtta onsdagar i följd. TV4 kommer
att göra stor marknadsföring kring premiären.
Under inspelningarna på Gotland har produktionsbolagert använt sig av personal från Gotland,
vilket varit en fördel med tanke på personernas stora kunskap om ön. Produktionen upplevde
det särskilt gynnsamt att ha en lokal platschef och en så kallad ”runner” (administrativ resurs).
Inspelningsplatser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Antikvariat Drotten, innerstan
Fårövilla, Fårö
Strandkrog, TOTT hotell
Strandcafe, Mango vid Snäck
Lilla Bjers gård
Kolonilott vid Östercentrum
Industrifastighet och bunker, Kyllaj och Rute
Många fina exteriöra bilder vid havet och i Visby
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Gotlänningar i produktionen:
•
•
•
•
•
•
•

Platschef: Ingela Tanaka
Platsassistenter: Lena Hermann, Lukas Nyberg och Peter Duneson
Runner/administratör: Simon Tell
Inspelningsassistent: Vanessa Werkelin
Teknikassistent: Rebecca Moen
Fotoassistent: Anders Thurén
Plus många statister

Produktionsbolagets kommentarer:
•

Eyeworks upplevde en stor fördel i att förlägga inspelningarna till en period när det var
lite lugnare på ön, men då det fortfarande gick att få sommarbilder.

•

Upplevs som lättare att få till bra och lättillgängliga inspelningsplatser på Gotland jämfört
med Stockholm.

•

Produktionsbolaget hade dessutom tillgång till bra samarbetspartners på ön vilket
möjliggjorde extra bra inspelningsmiljöer.

•

Eyeworks var mycket nöjda med servicen på hotellen som de nyttjade (TOTT). Eyeworks
upplevde att de fick den hjälp de behövde.

Önskemål om förbättring:
Eyeworks erfarenheter är även att en del filmpersonal på Gotland ligger högt vad gäller
ersättningskrav, vilket i vissa fall gör det billigare att ta med filmpersonal från Stockholm. En
översyn och jämförelse med marknadsmässiga löner har efterfrågats samt fler bofasta
filmarbetare på Gotland. I övrigt inga önskemål.
Fördelar med att GFF var samproducent vid denna inspelningsomgång
•

Eyeworks upplever att det finns en större förankring på ön för Maria Wern-projektet
denna gång jämfört med tidigare år.

•

Det har varit lättare att genomföra inspelningarna, bland annat har polisen ställt upp med
såväl poliser som polisbilar på ett sätt som underlättat för produktionen. Även
hanteringen av parkeringstillstånd, något som tidigare år varit ett problem, har fungerat
mycket bättre.

•

Eyeworks framhåller även att bemötandet på Gotland generellt varit mycket bra.

•

Eyeworks påtalar vidare att de har haft mycket hjälp av Gotlands filmcentrum & Kulturhus
i form av filmkommissionärt support av Ville Jegerhjelm vad gäller tillgång till personal
och lokaler. Kontakten har förmedlats av Lisa Widén på Gotlands Filmfond.

Press (i urval):
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http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6228171
http://www.helagotland.se/noje/default.aspx?articleid=10128442
http://www.tv4.se/maria-wern/artiklar/ny-säsong-av-maria-wern-på-gång537affedc4594825b3000001
http://www.expressen.se/noje/forsta-bilderna-fran-nya-maria-wern-filmen/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5913309
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=4291724
https://www.moviezine.se/nyheter/ny-sasong-for-maria-wern
Taikon
Visningar och lansering:
Filmen diskuterades på Bergmanveckan och visades på Almedalen med efterföljande samtal
(https://vimeo.com/132814258). Medverkande i seminariet var, förutom regissör Lawen Mohtadi
och producent Gellert Tamas, Svenska Filminstitutets vd Anna Serner, EU-parlamentarikerna
Soraya Post, jämställdhetsminister Åsa Regnér samt tidigare integrationsminister Erik Ullenhag.
Viktig anknytning till Gotland:
En viktig beståndsdel i filmen var den roll Gotland och huset i Lärbro spelade i Katarinas Taikons
liv. Det var här Katarina drog sig tillbaka och skrev de älskade Katitzi-böckerna. Under stora
delar av 70-talet, och fram till hjärtstilleståndet 1982, levde Katarina Taikon och fotografen Björn
Langhammer på Gotland. Åren på Gotland representerar en tid av samling och fokusering som
sedan gav eko i hela det svenska samhällsbygget. Familjen köpte sitt hus 1972. Innan dess
hade de flera somrar hyrt hus från Furillens kalkstensindustri, numera hotellet Fabriken Furillen.
Filmen hade bl.a. som ambition att skildra såväl den litterära som den djupt personliga sidan.
Press i urval:
http://www.helagotland.se/kulturnoje/taikon-visas-i-europaparlamentet-12541544.aspx
http://www.bazar.nu/Sv/nyheter/2016/Pages/se-filmen-taikon-pa-bazaren.aspx
http://tvdags.se/artikel/urstark-katarina-taikon-dokumentar-av-mohtadi-tamas
http://www.taikon.se/filmen-taikon
http://www.svd.se/taikons-eld-hade-behovts-i-dag
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/film/recensioner/article21511874.ab
http://www.expressen.se/noje/recensioner/film/taikon/
Journey into the Russian Soul
Inspelningsplatser:
Inspelningen äger rum i Ryssland, Vitryssland och på Gotland.
Övrig anknytning till Gotland:
Utöver att filmaren Staffan Julén är verksam på Gotland har projektet flera kopplingar till ön. Där
spelas in scener med författaren. Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby är
engagerat i projektet.
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Distribution och lansering:
Filmen görs för både TV och bio med planerad visning först på SVT K Special i vår och på bio i
höst 2016.
Press i urval:
http://www.dn.se/dnbok/svetlana-aleksijevitj-tiden-drar-oss-mot-barrikaderna/

Övrigt
Dokumentären och TV-serien om Ingmar Bergman
Gotlands Filmfond skrev ett letter of committment i december 2015 till produktionsbolaget BReel om att bli samproducent i dokumentären och TV-serien i tre delar om Ingmar Bergman. I
fokus står Ingmar Bergmans liv och konstnärskap. Ambitionen är att filmen ska ha världspremiär
i Cannes 2018, samma år som filmskaparen skulle ha fyllt 100 år.
Filmen och TV-serien kommer att innehålla unikt arkivmaterial, nya intervjuer av personer som
stod regissören nära, och bl.a. göra ett försök att beskriva hur Bergmans privata liv avspeglade
sig i hans film- och teaterskapande.
Gotland har en stark anknytning till Bergman, bl.a. mot bakgrund av att Gotland med Fårö
spelade en nyckelroll i Bergmans liv. Regissören Jane Magnusson har tidigare gjort bl.a.
Trespassing Bergman och Bergmans video, där Gotlands Filmfond också var samproducent.
Produktionen har redan fått fin press och produktionsansvarig Lisa Widén intervjuades av SR P4
Gotland under Göteborgs
Filmfestival: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6362322
Övrig press i urval:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=2830
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/bautasatsning-breddar-bilden-av-bergman/
http://www.helagotland.se/kulturnoje/ny-dokumentar-om-ingmar-bergman-12521883.aspx

2016-03-15
Lisa Widén
Produktionsansvarig
Gotlands Filmfond AB
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ÄGARDIREKTIV

Gotlands Filmfond AB - 2014-2016
Gotlands Filmfond AB, nedan kallat bolaget, ägs av Region Gotland (80%) och
Filmregion Stockholm-Mälardalen AB (20%).
Ägarna tydliggör i detta ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende
inriktningen av bolagets verksamhet, utöver de förutsättningar som framgår av
gällande bolagsordning och det aktieägaravtal som föreligger mellan ägarna.
Detta ägardirektiv är styrande för bolagets verksamhet efter beslut som fattas vid
årsstämma under första delen av år 2014.

1 Uppdrag
Bolagets uppdrag är att stimulera filmproduktion på Gotland och i möjligaste mån i
filmstudion Kustateljén, i syfte att stärka varumärket Gotland och skapa underlag för
film- och bokrelaterad turism.

2 Vision, affärsidé och värdegrund
Bolagets vision är stärka varumärket Gotland som en kulturproducerande plats att
bo, leva och verka på.
Bolagets affärsidé är att stärka förutsättningarna för att filmproduktion på Gotland
ska komma till stånd, genom att vara en viktig part i finansiering, tillgängliggörande
och möjliggörande.
Bolaget ska fungera som en part i Filmkluster Fårösund, för att stärka den kontext i
vilken filmproduktion på Gotland sker.
Bolaget värdegrund i består av en strävan efter ekonomiskt hållbara affärer och en
sund ekonomisk förvaltning. Bolaget ska i sin verksamhet sträva efter bredd,
innovativitet och kvalitet.

3 Mål
Bolaget ska i sin verksamhet uppnå följande mål:

-

Minst 2 filmproduktioner per år förläggs till Gotland till följd av bolagets arbete.
Minst l talang har fått hjälp med att finansiera projektutveckling av en
presumtiv filmproduktion.
Minst 5 producenter per år besöker Gotland som tänkbar inspelningsplats.
Upprättade samverkansformer med Inspiration Gotland AB och privata
intressenter i syfte att utveckla film- och bokrelaterad turism.

2013-12-12

4 Verksamhet
Bolagets verksamhet ska i enlighet med ovanstående vara inriktad på att investera
eller på annat sätt få utvalda filmproduktioner att spelas in på Gotland, och då även
om möjligt i filmstudion Kustateljén. Bolaget ska även stödja talanger med medel till
projektutveckling inför presumtiva filmproduktioner, dock maximalt med sammanlagt
100 000 kr per år.
Bolagets verksamhet ska samordnas med Filmregion Stockholm-Mälardalens
investeringsfonder för att gemensamt skapa en starkare part i filmbranschen och
därigenom öka möjligheterna att få fler inspelningar till både Stockholm-Mälardalen
och Gotland.
Bolaget ska ha en nära samverkan med den filmkommissionära verksamheten som
bedrivs inom Filmregion Stockholm-Mälardalen AB och Film på Gotlands
mottagningsverksamhet för att stärka erbjudandet av Gotland som inspelningsplats.
Bolaget ska samverka med Inspiration Gotland AB rörande kommersialisering av
eftermarknaden för film- och bokrelaterad turism.

5 Uppföljning och redovisning
Bolaget skall årligen, senast vid utgången av efterföljande kvartal, rapportera årets
verksamhet och resultatuppfyllelse till ägarna i skriftlig rapport i av ägarna efterfrågat
format.

Detta avtal har upprättas i tre exemplar, varav parterna tagit var sitt och ett
överlämnats till bolaget.
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Stockholm

Region Gotland

Filmregion Stockholm-Mälardalen AB

Per Lindskog
Tf regiondirektöp

/n

äfrsEk
Styrelseordförande

2014

2013-12-12

Bilaga - Bolagets roll i Filmkluster Fårösund
Bolagets båda ägare har också andra roller i Filmkluster Fårösund, vars
verksamhetsdelar och samspel mellan dessa åskådliggörs i bilden nedan.
Utbildning

Region Gotland har flera roller och ansvaret för dessa är fördelade på dessa olika
förvaltningar:
Region Gotlands gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning, i Fårösund
företrätt av Folkhögskolan på Gotland, benämns nedan endast
Folkhögskolan.
Region Gotlands kultur- och fritidsförvaltning, i Fårösund företrätt av Film på
Gotland, benämns nedan endast Film på Gotland.
Region Gotland ledningskontor benämns nedan ledningskontoret.

Verksamhetsdelar och ansvar
Utbildning - Folkhögskolan på Gotland är huvudaktör.
Talangutvecklig - Film på Gotland och Filmregion Stockholm-Mälardalen AB är
huvudaktörer med visst stöd av Almi Företagspartner Gotland AB och Science Park
Gotland.
Produktion - Bolaget och Filmregion Stockholm-Mälardalen AB är huvudaktörer med
stöd av Film på Gotland.

Styrning av Filmkluster Fårösund

Folkhögskolan på Gotland har rollen som sammanhållande aktör i Filmkluster
Fårösund. För att hålla ihop arbetet så har det organiserats enligt nedan. En
styrgrupp med representanter för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen,
kultur- och fritidsförvaltningen och ledningskontoret leder och sätter ramar för
arbetet. Bolaget utser en representant i arbetsgruppen, som är den operativt
arbetande gruppen tillsammans med projektledaren när det gäller Filmkluster
Fårösund med uppgiften att tillsammans samordna de olika verksamheterna inom
Filmkluster Fårösund inom ramen för givna direktiv.

2013-12-12

Styrgrupp
Filmkluster
Fårösund

Projektledare
:

itmk!uster Fårsunc

Arbetsgruppen
Filmkluster
Fårösund

Gemensamt utvecklingsprojekt
Folkhögskolan på Gotland har rollen som sammanhållande aktör i Filmkluster
Fårösund och är således också huvudman för det gemensamma
utvecklingsprojektet, l detta projekt anställs projektledaren för Filmkluster Fårösund, l
projektet ingår även marknadsföring av konceptet Filmkluster Fårösund som plats för
utbildning samt aktiviteter för att attrahera och i viss omfattning genomföra nya
utbildningar/seminarier.

Filmstudion Kustateljén

Folkhögskolan på Gotland har operativt ansvar för studion. Bolaget och Film på
Gotland blockhyr delar av studion under projektperioden, Bolaget med 500 000 kr
per år och kultur- och fritidsförvaltningen med 200 000 kr per år. Folkhögskolan i
Fårösund ska tillsammans med övriga intressenter ta fram en policy för fördelning av
studiotid, där proportionerlig hyresandel styr nyttjande- och/eller företrädesrätt.
Bolaget kan genom detta använda upplåtelse av studion som insats i
filmproduktioner. Region Gotlands ledningskontor bistår med personella resurser som
får uppdrag att ansvara rådgivning och sakkunskap gällande infrastrukturella frågor
så som lokalanpassningar i studion.

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/244
18 maj 2016

Michael Enlund

Regionstyrelsen

Gotlands Filmfond AB – Kapitalisering för filminvestering
Förslag till beslut

•

Balanserade intäkter som uppgår till 509 220 kr hos Region Gotland, som
härrör ur Region Gotlands filmrättigheter från tiden före Gotlands Filmfond
AB:s bildande, överförs till Gotlands Filmfond AB.

•

Region Gotlands innevarande filmrättigheter, och därmed dess framtida
intäkter, överförs till Gotlands Filmfond AB.

•

Gotlands Filmfond AB beviljas finansiellt stöd till kapitalisering för
filminvestering med 509 220 kr ur anslag 1:1, medel för regionala
tillväxtåtgärder, mot att en ansökan inlämnas.

•

Innevarande ägardirektiv för 2014-2016 skall gälla för Gotlands Filmfond
AB:s verksamhet även 2017.

Sammanfattning

Genom Region Gotlands mål att stärka varumärket Gotland som en
kulturproducerande plats att bo, leva och verka på har Region Gotland under lång tid
aktivt investerat i filmproduktioner. I ett led att stärka detta fokus ytterligare
etablerades och kapitaliserades 2010 aktiebolaget Gotlands Filmfond AB. De
investeringar som gjorts i filmproduktioner före Gotlands Filmfond AB bildades
genererar fortfarande intäkter till ett balanskonto i Region Gotland, dock numer i
marginell omfattning.
För att säkerställa verksamheten under 2017 och i avvaktan på en mer långsiktig
lösning föreslås balanserade intäkter från Region Gotlands filmrättigheter överföras
till Gotlands filmfond och växlas upp med medel från anslag 1:1, regionala
tillväxtåtgärder. Dessutom föreslås innevarande filmrättigheter över föras till bolaget
för att renodla Region Gotlands och bolagets roller.
I avvaktan på att framtiden för filmverksamheten ska utredas föreslås även
innevarande ägardirektiv förlängas till och med år 2017.
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Ledningskontoret
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Tjänsteskrivelse
RS 2016/244
Ärendebeskrivning

Gotlands Filmfond AB:s uppdrag är att stimulera filmproduktion på Gotland och i
möjligaste mån i filmstudion Kustateljén i Fårösund, i syfte att stärka varumärket
Gotland och skapa underlag för film- och bokrelaterad turism.
Bolaget ska i sin verksamhet uppnå följande mål:
- Minst två (2) filmproduktioner per år förläggs till Gotland till följd av
bolagets arbete.
- Minst en (1) talang har fått hjälp med att finansiera projektutveckling av en
presumtiv filmproduktion.
- Minst fem (5) producenter per år besöker Gotland som tänkbar
inspelningsplats.
- Upprättade samverkansformer med Inspiration Gotland AB och privata
intressenter i syfte att utveckla film- och bokrelaterad turism.
Bolagets verksamhet är enligt gällande ägardirektiv inriktad på att investera i eller på
annat sätt få utvalda filmproduktioner att spelas in på Gotland, och då även om
möjligt i filmstudion Kustateljén i Fårösund. Bolaget ska även stödja talanger med
medel till projektutveckling inför presumtiva filmproduktioner, dock maximalt med
sammanlagt 100 000 kr per år.
Bolagets verksamhet samordnas med Filmregion Stockholm-Mälardalens
investeringsfonder för att gemensamt skapa en starkare part i filmbranschen och
därigenom öka möjligheterna att få fler inspelningar till både Stockholm-Mälardalen
och Gotland.
Bolaget har en nära samverkan med den filmkommissionära verksamheten som
bedrivs inom Filmregion Stockholm-Mälardalen AB och Film på Gotlands
mottagningsverksamhet för att stärka erbjudandet av Gotland som inspelningsplats.
Bolaget samverkar även med Inspiration Gotland AB rörande kommersialisering av
eftermarknaden för film- och bokrelaterad turism.
Verksamheten rapporteras separat till regionstyrelsen i ärendet RS 2016/208, där
även ett utredningsuppdrag rörande framtiden för filmverksamheten föreslogs. I
avvaktan på detta föreslås innevarande ägardirektiv för bolaget, som enligt beslut
gäller för 2014-2016, förlängas till och med 2017.
Bolagets brottas med en svag likviditet till följd av utestående fordringar på närmare
3 mkr, vilka framförallt är kopplade till ett avtal ingånget mellan Region Gotland och
fastighetsägaren av Kustateljén. Gotlands Filmfond AB driver dessa processer vidare
med avsikten att fordringarna.
För att säkerställa bolagets verksamhet under 2017 krävs dock ett tillskott av medel,
vilket föreslås ske genom överföring av Region Gotlands innevarande intäkter från
filmrättigheter tillsammans med medel från anslag 1:1, medel för regionala
tillväxtåtgärder. I tillägg föreslås även äganderätten för dessa rättigheter överflyttas
från Region Gotland till Gotlands Filmfond AB för att framtida intäkter från dessa
ska kunna återinvesteras i nya filminvesteringar. Dock bör noteras att de framtida
intäkterna från dessa rättigheter bedöms som marginella, så det handlar i lika stor
grad om att renodla rollerna mellan Region Gotland och bolaget.
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Tjänsteskrivelse
RS 2016/244
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att den föreslagna kapitaliseringen är nödvändig för att
möjliggöra fortsatt investeringsverksamhet Gotlands Filmfond AB under 2017.
Genom att förlänga de ägardirektiv som finns säkerställs en fortsatt stimulering av
filmproduktion på Gotland i syfte att stärka varumärket Gotland och skapa underlag
för film- och bokrelaterad turism.
Beslutsunderlag

Ägardirektiv
Kontoutdrag som styrker aktuellt saldo hos RG.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Ledningskontoret
Gotlands Filmfond AB
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Sida
2016-05-16 10:03

Kod
286010
2
Totaler

Konto
Text
Royality filmfond
Eget kapital och skulder

Ingående
balans
-473 458,95
-473 458,95
-473 458,95

Redovisning
från januari
Jan 16 - Maj 16
-35 761,79
-35 761,79
-35 761,79

Utgående
balans
-509 220,74
-509 220,74
-509 220,74

Redovisning
vald period
Jan 16 - Maj 16
-35 761,79
-35 761,79
-35 761,79

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/568
18 maj 2016

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Regionalt näringslivspaket med statlig finansiering
Förslag till beslut

•

Region Gotland erbjuder sig att delta i genomförandet av föreslagna insatser för
regional tillväxt och näringslivsutveckling 2016-2019. Detta genom att bistå
Tillväxtverket, hantera regional medfinansiering och säkerställa koppling till det
regionala tillväxtarbetet.

Ärendebeskrivning

Regeringen beslutade den 1 september 2015 att uppdra åt Peter Larsson, som
kontaktperson för regeringens räkning, att samverka med berörda aktörer kring
konkreta insatser för fler jobb och hållbar näringslivsutveckling i Gotlands län.
Regionstyrelsen beslutade den 17 september 2015 att delta i arbetet med
utgångspunkt från Region Gotlands roll som regionalt utvecklingsansvarig aktör i
länet.
Uppdragets slutrapport med förslag till insatser ska presenteras den 20 juni och skall
därefter behandlas av regeringen.
Bedömning

Region Gotland har beretts möjlighet att delta i processen kopplat till uppdragets
genomförande och denna möjlighet har även tillvaratagits. Peter Larsson har också
fortlöpande rapporterat arbetets framsteg till bland annat regionstyrelsen.
Ledningskontoret bedömer att uppdraget resulterat i förslag till insatser som ligger i
linje med det regionala tillväxtarbetet på Gotland och målsättningarna för detta, så
som de fastställts av Region Gotland. Ledningskontoret bedömer vidare att det är av
avgörande betydelse för ett lyckat genomförande att Region Gotland medverkar
aktivt i genomförandet.
Beslutsunderlag

Till grund för beslutet ligger den presentation som Peter Larsson gjorde i
regionstyrelsen den 28 april 2016.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Näringsdepartementet
Länsstyrelsen i Gotlands län
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/84
17 maj 2016

Mats Jansson

Regionstyrelsen

Infrastruktur för besöksnäring och en attraktivare region Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut
•

Region Gotland, Teknikförvaltningen beviljas finansiellt stöd till projektet
”Infrastruktur för besöksnäring och en attraktivare region” med 50 procent av
projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 3 250 000 kronor ur anslag 1:1,
medel för regionala tillväxtåtgärder (1:1).

•

Beslutet avser perioden 2016-01-01 -- 2016-12-31. Skriftlig slutrapport med utfall
av indikatorer ska ha inkommit senast 2017-01-31.

Sammanfattning

Besöksnäringen är synnerligen viktig ur ett regionalt tillväxtperspektiv, och både
Vision Gotland 2025 och det pågående projektet med kryssningskajen syftar till att öka
antalet besökare. Ett ökande antal besökare leder till ökad omsättning i
besöksnäringen. Fler inflyttare leder till ökad befolkning och en förbättrad
kompetensförsörjning. Fler nya företag leder till fler arbetstillfällen, en breddning av
näringslivet, höjd kompetens och ökad inflyttning. En ökning för samtliga
målgrupper bidrar till en ökad tillväxt i näringslivet.
Projektet skall ta fram hållbara strategier och planer och genomföra investeringar
inom ovanstående utvecklingsområde. Härigenom skapar projektet förutsättningar
för att attraktivare Gotland och ett ökat antal besökare.
Projektet syftar till att skapa en beständig och hållbar infrastruktur för
besöksnäringen och ett attraktivt Gotland. Genom projektet samlas resurser för att
öka tillgänglighet och attraktivitet i både stad och land. Förändringarna som planeras
ska ge en varaktig förbättring och i sig vara en del av besöksanledningen för gamla
och nya besökare. Ett ökande antal besökare leder till ökad omsättning i
besöksnäringen och kan bidra till inflyttning, kompetensförsörjning och fler
arbetstillfällen i nya och befintliga företag på Gotland. Genom att möta barnens
behov ur deras perspektiv genom att utveckla badplatser, lekplatser, besöksmål och
att dessutom tillgänglighetsanpassa dem, utvecklar vi Gotland till en attraktivare plats.
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Tjänsteskrivelse
RS 2016/84

Projektet bidrar även till att utflykts- och rekreationsmål tillgängliggörs bättre än idag
vilket medför att fler människor, exempelvis barn och/eller personer med
funktionsnedsättning har större möjlighet att utnyttja dessa. Vidare kommer projektet
positivt påverka kvinnors upplevda fri- och trygghet genom upprustning insatserna
av belysning i Visby. Studier visar att kvinnor i högre utsträckning än män undviker
dåligt belysta områden på kvälls- och nattetid. Genom att installera LED- armaturer i
stället för kvicksilverarmaturer minskar elförbrukningen och därmed miljöpåverkan.
Med anledning av ovanstående föreslår Ledningskontoret att regionstyrelsen beviljar
finansiering till projektet.
Bakgrund

Besöksnäringen är synnerligen viktig ur ett regionalt tillväxtperspektiv, och både
Vision Gotland 2025 och det pågående projektet med kryssningskajen syftar till att öka
antalet besökare. Ett ökande antal besökare leder till ökad omsättning i
besöksnäringen. Fler inflyttare leder till ökad befolkning och en förbättrad
kompetensförsörjning. Fler nya företag leder till fler arbetstillfällen, en breddning av
näringslivet, höjd kompetens och ökad inflyttning. En ökning för samtliga
målgrupper bidrar till en ökad tillväxt i näringslivet.
Region Gotland har tillsammans med näringslivet satsat stora resurser på att
marknadsföra Gotland både nationellt och internationell. Tillsammans med andra
åtgärder ledde detta till att antalet besökare och gästnätter ökade till rekordnivåer
under 2014 efter en liten nedgång 2011-2013. En ny kryssningskaj planeras och
kommer att vara färdigbyggd 2018. När den nya kryssningskajen är färdigbyggd 2018
förväntas att antalet nya kryssningsgäster öka med uppemot 250 000 personer per år.
För att svara upp mot besökarnas förväntningar på Gotland som besöksmål är det
nödvändigt att tillhandahålla meningsfulla aktiviteter och en god infrastruktur. Med
infrastruktur för besöksnäring menas i det här avseendet strategiska och varaktiga
insatser i allt från belysning, badbryggor, parker, lekplatser och utveckling av
befintliga besöksmål.
Projektet skall ta fram hållbara strategier och planer och genomföra investeringar
inom ovanstående utvecklingsområde. Härigenom skapar projektet förutsättningar
för att attraktivare Gotland och ett ökat antal besökare.
Syfte

Projektet syftar till att skapa en beständig och hållbar infrastruktur för
besöksnäringen och ett attraktivt Gotland. Genom projektet samlas resurser för att
öka tillgänglighet och attraktivitet i både stad och land. Förändringarna som planeras
ska ge en varaktig förbättring och i sig vara en del av besöksanledningen för gamla
och nya besökare. Ett ökande antal besökare leder till ökad omsättning i
besöksnäringen och kan bidra till inflyttning, kompetensförsörjning och fler
arbetstillfällen i nya och befintliga företag på Gotland. Genom att möta barnens
behov ur deras perspektiv genom att utveckla badplatser, lekplatser, besöksmål och
att dessutom tillgänglighetsanpassa dem, utvecklas Gotland till en attraktivare plats.
Mål

Övergripande mål för projektet är att skapa förutsättningar för ökat antal besökare
till regionen. Genom ett ökat antal besökare bidrar projektet även indirekt till att:
-

Öka omsättning i besöksnäringen.
Fler arbetstillfällen i nya och befintliga företag på Gotland.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/84

Genomförande

Projektet genomförs under perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 och leds av en
projektledare och projektgrupp från Samhällsbyggnadsförvaltningen. I styrgruppen
för projektet finns representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Ledningskontoret. Projektet är uppdelat i fem delprojekt enligt nedan.
1.
2.
3.
4.
5.

Strategier och planer
Möbleringsprogram
Attraktiva platser för besöksnäringen
Julbelysning
Belysning i Visby innerstad

Kostnads- och finansieringsbudget
Kostnader

2016

Totalt

Köpta tjänster/konsulter

6 500 000

6 500 000

Summa kostnader

6 500 000

6 500 000

Region Gotland, anslag 1:1
Tekniska nämnden,
investeringsanslag
Privat medfinansiering

3 250 000

3 250 000

3 100 000

3 100 000

150 000

150 000

Summa finansiering

6 500 000

6 500 000

Finansiering

Bedömning

En upprustning av vägar, badplatser, lekplatser och andra offentliga platser som
besöks av många turister har en positiv påverkan på Gotlands attraktionskraft och
gynnar även övriga medborgare. Detta i sin tur leder fler besökare och i slutändan till
ökad omsättning i besöksnäringen och fler arbetstillfällen. Vidare stärks varumärket
Gotland vilket i sin tur leder till att fler personer på sikt blir intresserade av att
bosätta sig och etablera företag på ön.
Projektet bidrar även till att utflykts- och rekreationsmål tillgängliggörs bättre än idag
vilket medför att fler människor, exempelvis barn och/eller personer med
funktionsnedsättning har större möjlighet att utnyttja dessa. Vidare kommer projektet
positivt påverka kvinnors upplevda fri- och trygghet genom upprustning insatserna
av belysning i Visby. Studier visar att kvinnor i högre utsträckning än män undviker
dåligt belysta områden på kvälls- och nattetid. Genom att installera LED- armaturer i
stället för kvicksilverarmaturer minskar elförbrukningen och därmed miljöpåverkan.
Ett av de fastslagna utvecklingsområdena i det Näringspolitiska programmet handlar
om bilden av Gotland och inte bara i relation till besöksnäringen utan även som plats
att bo och leva på, fler innevånare och ökad skattekraft. Ledningskontoret föreslår att
regionstyrelsen beviljar finansiering till projektet.
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Beslutsunderlag

Ansökan 2016-01-22. Infrastruktur för besöksnäring och en attraktivare region.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till

Region Gotland, Teknikförvaltningen, avdelningen Planering och utveckling, enheten
Mark och stadsmiljö
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Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Projektets namn
Infrastruktur för besöksnäring och en attraktivare region
Uppgifter om sökanden
Sökande

Organisationsnummer

Region Gotland, Teknikförvaltningen, avdelningen
Planering och utveckling, enheten Mark och
stadsmiljö

212000-0803

Postadress

Postnummer och ortnamn

Visborgsallén 19

621 81 Visby

Församling/socken

Telefon och telefax

Arbetsställenummer (CFAR)

0498-26 90 00
e-post

Plusgiro / bankgiro / bankkonto

bo.hultemar@gotland.se

BG 3398328

Är sökanden skyldig att redovisa moms för den
verksamhet som bedrivs i projektet?

Ja

Observera att intyget från Skattemyndigheten ska avse
projektets verksamhet.

Nej, bifogar intyg från Skattemyndigheten

Sökt belopp från Gotlands kommun i kronor:

6 500 000

Kommer ansökan om EUmedel att lämnas för projektet?

Ja
Nej

Projektorganisation
Projektledare

Kontaktperson i frågor som rör projektets ekonomi

Bo Hultemar

Leif Tofftén

Telefon och telefax

Telefon och telefax

0498-26 90 00 / 0498-26 99 93

0498-26 92 80 / 0498-20 35 20

e-post

e-post

bo.hultemar@gotland.se

Leif.Tofften@gotland.se

Sökandens bank
Bankens namn

Kontaktperson

Postadress

Postnummer och ortnamn

Telefon

Telefax

e-post

Sökandens revisor
Företagets namn

Kontaktperson

Postadress

Postnummer och ortnamn

Telefon

Telefax

e-post
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Bifoga utförlig projektbeskrivning i bilaga till ansökan
Bakgrundsbeskrivning:

Besöksnäringen är en av basnäringarna på Gotland, och det finns ett högt tryck på Gotland som destination.
Turisttrycket kommer att öka väsentligt när kryssningskajen är anlagd 2018 och då kommer Gotland att få ännu
högre krav på sig att tillhandahålla ett attraktivt och hållbart besöksmål. Bland annat presenterade Gotlands
turistbyrå i april 2014 Visby som “Nordens bästa turistmål”. Undersökningen jämför nordiska städer som har
fler än 20 hotell. Visbys betyg slår samtliga huvudstäder i Norden (undersökningen genomfördes av Trivago,
världens största hotellsöksida på nätet).
Besöksnäringen är synnerligen viktig ur ett regionalt tillväxtperspektiv, och både Vision Gotland 2025 och det
pågående projektet med kryssningskajen syftar till att öka antalet besökare. Ett ökande antal besökare leder till
ökad omsättning i besöksnäringen. Fler inflyttare leder till ökad befolkning och en förbättrad
kompetensförsörjning. Fler nya företag leder till fler arbetstillfällen, en breddning av näringslivet, höjd
kompetens och ökad inflyttning. En ökning för samtliga målgrupper bidrar till en ökad tillväxt i näringslivet.
Ett högt tryck och ett stort antal besökare leder ofrånkomligen till ett stort slitage på Världsarvet Visby och
andra populära besöksmål som exempelvis vackra naturområden, attraktiva badplatser och stränder. Nu pågår
arbetet med en ny kryssningskaj i Visby hamn vilket kan medföra ett ökat antal besökare från 500 000 och uppåt
från och med 2018, vilket innebär stora skillnader mot det besökstrycket som Gotland har idag. För att svara
upp mot existerande och kommande tryck, är det nödvändigt att inte bara tillhandahålla meningsfulla aktiviteter;
Gotland måste även kunna tillhandahålla en infrastruktur för det. Infrastruktur för besöksnäring är i det här
avseendet strategiska och varaktiga insatser i allt från belysning, attraktiva badbryggor, parker, lekplatser och
praktisk utveckling av befintliga besöksmål.
Visby innerstad är i ett stort behov av att byta ut belysningen eftersom det enligt Eu direktivet angående
kvicksilver inte finns ljuskällor till befintliga armaturer. Ca 400 armaturer är utbytta men det återstår ca 430 st
som måste bytas För att passa in i världsarvet måste dessa nya armaturer specialtillverkas så att de blir lika
befintliga armaturer. Den nya belysningen har en mycket bättre färgåtergivning vilket innebär att miljön upplevs
som trevligare och tryggare. Eftersom led-armaturerna har en förväntad brinntid på ca 20 år minskar antalet
körningar med underhållsfordon drastiskt vilket är en stor fördel för miljön i Visby innerstad. Armaturbytet
innebär också en 60-procentig minskning av förbrukad energi.
Att möta upp de förväntningar som ligger på Gotland är svårt, dels då trycket är tämligen ojämnt fördelat och
dels för att de ekonomiska tillgångarna som finns är starkt begränsade till de skatteintäkter Region Gotland
förfogar över (Vision 2025 konstaterar att för att klara av att tillhandahålla en kvalitativ och rättvis service
behöver vi öka invånarantalet). Nödvändig infrastruktur för att tillgängliggöra och underlätta för både besökare
och boende riskerar då att utföras genom att “lappa och laga”, istället för att man investerar i mer beständiga
lösningar som håller över längre tid. En väl utvecklad infrastruktur utgör i sig en stor del av besöksanledningen
genom ett attraktivt och innehållsrikt världsarv, tillgängliga badplatser och lekplatser och slitstarka vägar med
hårt besökstryck etc. Attraktiva platser som tex parker, lekplatser och ett attraktivt, tryggt och funktionsdugligt
Visby att besöka. För att kunna möta turismen, kryssningsresenärer, och invånare tar vi fram strategier och
planer för hur vi ska arbeta framåt med utvecklingen av Gotland som turistmål och åretruntbebodd ö.
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Projektets syfte: (Vad syftar projektet till?)

Projektet syftar till att skapa en beständig och hållbar infrastruktur för besöksnäringen och ett attraktivt Gotland.
Att möta behoven från kryssningsresenärerna och kunna erbjuda ett hållbart och attraktivt Visby och Gotland.
Genom projektet samlas resurser för att öka tillgänglighet och attraktivitet i både stad och land. Förändringarna
som planeras ska ge en varaktig förbättring och i sig vara en del av besöksanledningen för gamla och nya
besökare. Ett ökande antal besökare leder till ökad omsättning i besöksnäringen och kan bidra till inflyttning,
kompetensförsörjning och fler arbetstillfällen i nya och befintliga företag på Gotland. Genom att möta barnens
behov ur deras perspektiv genom att utveckla badplatser, lekplatser, besöksmål och att dessutom
tillgänglighetsanpassa dem, utvecklar vi Gotland till en attraktivare plats.

Projektorganisation / deltagare: (Vilka medverkar?)

Projektledare
Bo Hultemar, vik enhetschef Mark & Stadsmiljö
Projektgrupp
Lennart Klintbom, trafikplanerare
Louise Billqvist, projektanställd
Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare
Leif Tofftén, ekonom
Styrgrupp
Ann-Sofi Lindskog, samhällsbyggnadsförvaltningen
Stefan Persson, ledningskontoret
Annette Glover, ledningskontoret
Bo Hultemar, vik enhetschef Mark & Stadsmiljö

Genomförande: (Vad ska göras i projektet för att uppnå syfte och mål?)

Projektet är indelat i fem delprojekt.
Delprojekt 1 - Strategier och planer
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I delprojektet har en projektanställning tillsatts som fortsatt arbetar med att ta fram planer och strategier för vårt
framtida arbete inom flera områden. En Badplan – som ska redovisa planerade åtgärder och investeringar för
badplatser för 10 år framåt. En Lekplatsstrategi – som ska styra hur vi ska arbeta med lekplatser på Gotland.
En Lekplatsplan – som ska redovisa planerade åtgärder och investeringar för 10 år framåt. En
Tillgänglighetsstrategi – som ska styra hur vi ska arbeta med tillgänglighet på Gotland. En
Tillgänglighetsplan – som ska redovisa planerade åtgärder och investeringar för 10 år framåt.
En Besökskarta för att ta fram våra besöksmål.
Delprojekt 2 – Möbleringsprogram

Det har länge funnits ett stort behov av att ta fram ett möbleringsprogram för Visby och Gotland som helhet.
Idag är det en ständig problematik i olika projekt att vi inte kan svara på viken typ av produkter vi ska arbeta
med eller hur vi vill att det ska se ut i våra stads- och tätortsmiljöer. För att få riktlinjer till hur vi ska utveckla i
investeringsprojekt och få en hållbar och igenkänningsbar helhet i hur vi möblerar våra miljöer, belyser, skyltar,
byggnader/toaletter etc. Hur boende och besökare känner igen sig och hittar i våra gotländska miljöer. Det blir
av ännu större vikt när kryssningsresenärer börjar komma och besöka ön.
Delprojekt 3 - Attraktiva platser för besöksnäringen

Badplatser – Fortsatt arbete med att tillgänglighetsanpassa regionalt ägda badplatser strategiskt placerade runt
ön tex Nybro bad och Sandviken. Utbyte av bryggor som är i dåligt skick. Utplacerade soldäck på stränderna.
Parker/allmän plats – Fortsatt upprustning av besöksplatser och förnyelse av rabatter med ett gemensamt
perennprogram för att locka bla ”den gröna turismen” på Gotland och i centrum av tätorter/serviceorter. Arbeta
mot fräschare miljöer med enklare skötselåtgärder.
Lekplatser – Renovering och tillgänglighetsanpassning av en lekplats i centrum av varje tätort/serviceort.
Fortsatt uppdatering av hemsidan med information om var allmänna lekplatser finns på Gotland.
Delprojekt 4 – Julbelysning
Det har tidigare satts upp julbelysning på stråket Hästgatsbacken och Adelsgatan. Fortsätta utveckla
julbelysningen på huvudstråken för att knyta ihop med tidigare uppsatt belysning och få en helhet. Utveckla
Visby och Gotland till att bli ett attraktivt besöksmål på vintern/julhandel och för att locka boende på Gotland
till julhandel och julfirande på ön. Projektet finansieras av Visby centrumförening och fastighetsägare.
Delprojekt 5 – Belysning i Visby innerstad
Mycket av befintlig gatubelysning i Visby innerstad är uppsatta under 1920-30 talet. Typ av ljuskälla har bytts ut
vid några tillfällen under årens gång. I dag finns det ingen lämplig ljuskälla som passar i befintliga armaturer.
Befintliga armaturer är också av förklarliga skäl i mycket dåligt skick. Regionen har därför tagit fram en exakt
kopia av den gamla armaturen men med en modern led ljuskälla. Ca 400 armaturer byttes ut under 2015 och ca
430 återstår att byta 2016. Om dessa armaturer inte byts ut kommer det att bli många mörka gator i innerstaden
eftersom det inte finns ljuskällor till de gamla armaturerna. I samband med armaturbytet byts också stolpkabel
och säkringsdon. Resultatet blir en trevligare, attraktiv och ljusare miljö. Brinntiden på dessa armaturer blir ca 20
år. Detta betyder att man inte behöver köra i innerstaden med stora driftsfordon under kryssningssäsong och
övrig attraktiv säsong då staden är full av besökare. Den årliga tillsynen kan ske under lågsäsong och inte som
fallet är nu, var fjortonde dag. Eftersom de gamla natriumlamporna har en dålig färgåtergivning kommer även
skyltningar i affärer m.m. att bli bättre eftersom det inte blir stört av dålig gatubelysning.
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Uppföljning: (Hur ska process och resultat analyseras?)

Uppföljning av projekten sker i uppföljning av verksamhetsplan samt i uppföljning av investeringsprojekt.

Ange detaljer i bilaga till ansökan
Tid- och aktivitetsplan

Startdatum

Slutdatum

Kostnad

Delprojekt - Strategier och planer

2016-01-01

2016-12-31

Delprojekt – Möbleringsprogram

2016-01-01

2016-12-31

Delprojekt – Attraktiva platser för besöksnäringen

2016-01-01

2016-12-31

Delprojekt – Julbelysning

2016-01-01

2016-12-31

Delprojekt – Belysning innerstan

2016-01-01

2016-12-31

350 000
500 000
3 350 000
300 000
2 000 000

Indikatorer – projektets mätbara resultat (utfallet ska redovisas i projektets slutrapport)
Vid projektstart

Vid projektets slut

Antal upprustade stränder

0

3

Antal lekplatser som rustas och ev tillg.anp

0

2

Antal möbleringsprogram

0

1

Antal gatbitar som blir julbelysta

0

5

Antal parker/platser som rustas upp och
förskönas

0

Antal planer som tas fram

0

3

Antal strategier som tas fram

0

2

Antal belysningspunkter

0

430

Temaindikator

Resultatindikator

Totalt antal

3

varav kvinnor

varav män

Horisontella mål – beskriv projektets påverkan inom följande områden:
Folkhälsa

Projektet kan bidra till förbättrad folkhälsa, då utflykts- och rekreationsmål tillgängliggörs bättre än idag.
Det gör att fler människor, exempelvis barn och/eller personer med funktionsnedsättning har möjlighet
att få en meningsfullare fritid genom anpassade lekparker, bryggor etc. Attraktiva parker och lekplatser
och tryggare belysning gör att människor rör på sig mer. Tillgängliga och attraktiva lekplatser och
badplatser kan göra att fler barn och vuxna får möjlighet att använda platsen och dessutom skapas fler
möjligheter att besöka Gotland.
Integration

En stor del av de besökande är utländska turister, och kontinuerliga satsningar görs för att locka hit
ytterligare. Det sätter stora krav på bland annat trygghet och tillgänglighet. Genom att, exempelvis
förbättra belysningen, julbelysning och att tillgängliggöra i synnerhet Världsarvet Visby bidrar det till en
positiv upplevelse för den besökande. Och det är den positiva upplevelsen av ön som lockar till besök
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och återbesök, och det kan också bidra till en ökad inflyttning.

Jämställdhet

Projektet kan få viss påverkan på kvinnors upplevda fri- och trygghet genom insatserna av belysning i
Visby, eftersom kvinnor i högre utsträckning än män undviker dåligt belysta områden på kvälls- och
nattetid. Utökad julbelysning gör att Visby blir upplyst under en mörkare period. Att skapa tillgängliga
bad- och lekplatser möjliggör för rörelsehindrade att delta i vardagsaktiviteter. I övrigt finns inga aspekter
som särskilt lyfter fram jämställdhetsperspektivet, utan de insatser som görs ska vara alla grupper till gagn.
Miljö / ekologisk hållbarhet

Att byta kvicksilverarmaturer mot LED-armaturer minskar elförbrukningen och miljöpåverkan.
Elförbrukningen minskar med 60% och trafiken med underhållsfordon (skyliftar) minskar drastiskt.
Brinntiden på ljuskällorna ökar från 16000 timmar (ca 4 år) till 80000 timmar (ca 20 år).
Genom att varaktigt rusta upp toaletter vid stränder besparas miljön från föroreningar.

Hämta summorna från budgetspecifikationen på följande sidor
Kostnader

2014

2015

2016

Totalt

Egen personal
Extern personal / Köpta tjänster / Konsulter

6 500 000

Lokalkostnader
Investeringar / Avskrivningar
Övriga kostnader
Summa bokförda kostnader

6 500 000

Direktfinansierade kostnader

6 500 000

Eget arbete
Ideellt arbete

Totalt för projektet

Offentlig kontant medfinansiering

6 500 000

2014

2015

2016

Totalt

Gotlands kommun, anslag 1:1, regional tillväxt

3 250 000

3 250 000

Tekniska nämnden, investeringsanslag

3 100 000

3 100 000

150 000

150 000

Privat kontant medfinansiering
Visby centrum
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Summa kontant medfinansiering

Totalt för projektet

6 500 000

6 500 000

Jag bekräftar att jag tagit del av informationen i ”handledning till ansökan”.
Underskrift av behörig firmatecknare

Ort, datum
Visby 22 januari 2016

Namnförtydligande
Patric Rahmberg, tekniskdirektör

Budgetspecifikation
Bokförda – faktiska kostnader
Egen personal - Projektanställdas löner och sociala avgifter
2014
Namn och arbetsuppgift

Bruttolön per
månad

Soc. avg. per
månad

Antal månader

Kostnad

Bruttolön per
månad

Soc. avg per
månad

Antal månader

Kostnad

Bruttolön per
månad

Soc. avg per
månad

Antal månader

Kostnad

Summa:
2015
Namn och arbetsuppgift

Summa:
2016
Namn och arbetsuppgift

Summa:
Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under faktiska
kostnader vid kostnadsslaget Egen personal
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Extern personal / köpta tjänster / konsulter
Se bilaga ” Budgetspecifikation och tidsplanering av delprojekten”
Typ av kostnad
Köpta tjänster

2014

2015

2016

Totalt

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

Bokföring, redovisning
Revision
Externa föreläsare

Summa:

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Extern personal / köpta tjänster / konsulter.
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Lokalkostnader
Ange typ av hyra

2014

2015

2016

Totalt

6 500 000

6 500 000

kontorslokal
konferenslokal

Summa

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Lokalkostnader.

Investeringar
2014
Typ av investering/inventarier

Inköpspris

Livslängd i år

Avskrivning

Totalt

Inköpspris

Livslängd i år

Avskrivning

Totalt

Inköpspris

Livslängd i år

Avskrivning

Totalt

Dator
Kontorsmöbler

Summa:
2015
Typ av investering/inventarier
Dator
Kontorsmöbler

Summa:
2016
Typ av investering/inventarier
Dator
Kontorsmöbler

Summa:
Summan för respektive år förs in på sammanställnigen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Investeringar.

9(10)

Övriga kostnader
Typ av kostnad

2014

2015

2016

Totalt

Kontorsmaterial, böcker, trycksaker o s v
Telefon-, el- och portokostnader
Förbrukningsmaterial
Resor
Logi
Leasingkostnader
Hyra maskiner/inventarier
Representation

Summa:
Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Övriga kostnader.

Bilagor till ansökan
Följande bilagor är obligatoriska att bifoga ansökan:

Bilaga nr

Bilagans namn
Dokument som styrker firmatecknarens behörighet
Budgetspecifikation och tidsplanering av delprojekten
Budgetspecifikation

Skicka ansökan till Region Gotland, Ledningskontoret, Näringslivsenheten, 621 81 VISBY.
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/93
17 maj 2016

Mats Jansson

Regionstyrelsen

Tilläggsbeslut till projekt "Besöksnäringen skapar tillväxt Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut
•

Gotlands Besöksnäring AB (svb) org.nr. 559004-3559 beviljas 1 300 000 i
ytterligare finansiellt stöd till projektet ”Besöksnäringen skapar tillväxt”. Totalt
finansieras projektet med 50 procent av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 2 200 000 kronor ur anslag 1:1, medel för regionala
tillväxtåtgärder (1:1).

•

Beslutet avser perioden 2015-07-01 -- 2017-12-31. Skriftlig slutrapport med utfall
av indikatorer ska ha inkommit senast 2018-01-31.

Sammanfattning

När Gotlands Turistförening likviderades 2011 saknade besöksnäringen en samlande
organisation och företrädare. Detta var ett problem för besöksnäringsföretagen som
också påverkat det offentliga Gotlands dialog med den samlade besöksnäringen.
Under 2014 bildades en ny förening, Gotlands Förenade besöksnäring där alla olika
storlekar på besöksnäringsföretag finns representerade. Under 2015 startade
föreningen ett helägt bolag, Gotlands Besöksnäring AB (SVB) för föreningens
verksamhet. Sedan oktober 2015 finns en anställd vd i bolaget.
Projektet skall stärka förutsättningarna så att den nybildade organisationen blir ett
gemensamt språkrör för den gotländska besöksnäringen. Projektet ska skapa klarhet i
samverkan mellan näringen, föreningen/bolaget, Inspiration Gotland och Region
Gotland.
Genom denna komplettering breddas projektet för att svara upp mot den
kapacitetsökning som sker genom kryssningskajen och utökad färjekapacitet.
Projektet syftar till att stärka marknadsinsatser genom uppsökande verksamhet till
såväl B2B, B2C och reseindustrin för att stärka Gotlands position på såväl nationell
som internationell marknad.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen ska bevilja stöd till finansieringen av
projektet då det väl överensstämmer med de ambitioner Region Gotland har för att
utveckla Gotland till ett attraktivt resmål året runt. Projektet överensstämmer väl
med de utvecklingstankar avseende klusterutveckling som finns i det näringspolitiska
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/93

programmet. På längre sikt skapar projektet förutsättningar för en effektivare
samverkan mellan näringslivet och det offentliga för att nå de i Vision Gotland 2025
uppsatta målen ökad befolkning, ökat antal besökare och fler företagsetableringar.
Bakgrund

När Gotlands Turistförening likviderades 2011 saknade besöksnäringen en samlande
organisation och företrädare. Detta var ett problem för besöksnäringsföretagen som
också påverkat det offentliga Gotlands dialog med den samlade besöksnäringen.
Under 2014 bildades en ny förening, Gotlands Förenade besöksnäring där alla olika
storlekar på besöksnäringsföretag finns representerade. Under 2015 startade
föreningen ett helägt bolag, Gotlands Besöksnäring AB (SVB) för föreningens
verksamhet. Sedan oktober 2015 finns en anställd vd i bolaget.
Besöksnäringen blir i dag en allt viktigare näringslivsgren för Gotland som region. De
senaste årens besökssiffror och statistik visar på detta. Det är inte längre så att
besökare i dag kommer under endast sommaren, turism som växer sig allt starkare
främst på hösten och våren.
Samtidigt finns fortsatta utmaningar där en samlad besöksnäring krävs till exempel
den nya kryssningskajen och arbetet kring Årets tillväxtkommun som kräver en
samordnad och utvecklad besöksnäring.
Syfte

Projektet skall stärka förutsättningarna så att den nybildade organisationen blir ett
gemensamt språkrör för den gotländska besöksnäringen. Projektet ska skapa klarhet i
samverkan mellan näringen, föreningen/bolaget, Inspiration Gotland och Region
Gotland.
Genom denna komplettering breddas projektet för att svara upp mot den
kapacitetsökning som sker genom kryssningskajen och utökad färjekapacitet.
Projektet syftar till att stärka marknadsinsatser genom uppsökande verksamhet till
såväl B2B, B2C och reseindustrin för att stärka Gotlands position på såväl nationell
som internationell marknad.
Projektet kommer även genomföra ett mobiliseringsarbete bland
besöksnäringsföretagen i syfte att utveckla exportmognaden på Gotland. Samverkan
med Gotlands Idrottsförbund kommer att utvecklas för att ta emot och utveckla
nationella/internationella idrottsevenemang.
Gotlands Besöksnäring AB kommer att ansvar för att samla och samordna privata
besöksnäringslivets insatser.
Mål

Målsättningen med projektet är att :
• Genomföra en analys av vad besöksnäringen har för
kompetensutvecklingsbehov i syfte att skapa en ökad exportmognad inom
näringen på Gotland.
• Utforma en modell inom besöksnäringen för att inhämta mera kunskap om
Gotlands utländska besökare.
• Öka antalet aktiviteter och åtgärder inom området
destinationsmarknadsföringen med syfte att öka 20 % i antal besökare.
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•
•

Genomföra ett antal kompetensutvecklingsinsatser för besöksnäringen under
projektperioden.
GFB tar ansvar för att mobilisera den privata besöksnäringens deltagande i
arbetet kring den utökade kryssningsturismen.

Genomförande

Styrelsen för Gotlands förenade besöksnäring äger och ansvarar för projektet samt
agerar som styrgrupp. En anställd projektledare kommer att sköta det löpande
operativa arbetet.
Det första steget i projektet blir att ha dialog med nuvarande aktörer som aktivt
marknadsför Gotland som resmål, transportörerna, mässgruppen, Bo vid havet m fl.
för att se hur marknadskommunikationen kan utvecklas.
I samverkan med Swedish Gotlands arbetsgrupp har en arbetsmodell utformats som
syftar till att samla in mera kunskaper om vår utländska besökare. Genomföra ett
mobiliseringsarbete bland besöksnäringsföretag i syfte att utveckla exportmognaden
på Gotland
Detta kan innefatta analyserar av kompetensutvecklingsbehov samt förslag till
uppläggning av kompetensutvecklingsinsatser GFB kommer att samverka med
Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i detta arbete då stor del av
dessa insatser även kommer att behöva utvecklas inför det stora internationella
idrottsevenemanget, NatWest Island Games
Ta ansvar för att samla och samordna besöksnäringens insatser inom ramen för
projektet kring kryssningskajen och kyssningsbesökarna inför 2018.
Kostnads- och finansieringsbudget
Kostnader

2015

2016

2017

Totalt

Egen personal
Köpta tjänster/konsulter
Lokalkostnader
Övriga kostnader

337 500
284 000
9 000
49 000

828 000
789 000
36 000
189 000

846 000
800 000
36 000
196 500

2 011 500
1 873 000
81 000
434 500

Summa kostnader

679 500

1 842 000

1 878 500

4 400 000

Region Gotland, anslag 1:1
Privat medfinansiering

339 750
339 750

921 000
921 000

939 250
939 250

2 200 000
2 200 000

Summa finansiering

679 500

1 842 000

1 878 500

4 400 000

Finansiering

Bedömning

Projektet syftar till att skapa en ökad samverkan i den gotländska besöksnäringen och
starta upp en ny verksamhet som spänner över de olika branscher som ingår i
besöksnäringen. Projektet överensstämmer väl med de utvecklingstankar avseende
klusterutveckling som finns i det näringspolitiska programmet. På längre sikt skapar
projektet förutsättningar för en effektivare samverkan mellan näringslivet och det
offentliga för att nå de i Vision Gotland 2025 uppsatta målen ökad befolkning, ökat
antal besökare och fler företagsetableringar.
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Denna ansökan är en förlängning och utvidgning av projektet ”Besöksnäringen
skapar tillväxt”. Det finns fler tydliga skäl varför detta utvidgade projektarbete krävs.
I det inledande arbetet engagerades många ideella krafters insatser vilket har bidragit
till god förankring i näringen. Samtidigt har uppstarten av projektet tagit längre tid än
planerat. Efter det att vd har kommit in i arbetet har arbetet blivit tydligare men har
också krävt fördjupade diskussioner kring arbetsformer, både internt i
förening/bolag och i relation till Inspiration Gotland. En sådan gemensam
diskussion har handlat om en gemensam strategi för den gotländska besöksnäringen
vilken behövs för att fortsättningsvis göra tydliga och riktiga strategiska val framåt.
Arbetet i projektet har nu god fart, till exempel tar Gotlands Besöksnäring ansvar för
det nybildade klustret Gotland Cruise Network, som blir en viktig pusselbit i det
fortsatta arbetet med produktutveckling och kommunikation kopplat till
kryssningskajen.
Ledningskontoret anser att projektet väl överensstämmer med de ambitioner Region
Gotland har för att utveckla Gotland till ett attraktivt resmål året runt. Projektet
innebär att Gotlands Besöksnäring blir en aktiv part som företrädare för den
gotländska besöksnäringen vilket kommer att underlätta dialog och samverkan med
Region Gotland och andra offentlig aktörer.
Ledningskontoret föreslår därför regionstyrelsen att bevilja en förlängning och
utökad finansiering av projektet.
Beslutsunderlag

Ansökan från Gotlands Besöksnäring AB (SVB) 2016-02-09.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Ledningskontoret
Gotlands Besöksnäring AB (SVB)
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Änr

2018 -02- O 9
REGION GOTLAND
GOTLANDS
FÖRENADE
BESOKSNARINC

Visby 2016-02-04

Komplettering till projekt "Besöksnäringen skapar tillväxt"
GFB Gotlands Förenaden Besöksnäring genom sitt operativa bolag; Gotlands Besöksnäring
AB kompletterar sin ansökan om tillväxtmedel mot bakgrund av kapacitetsökning de
kommande åren, genom kryssningskajen samt utökad färjekapacitet. Detta gör att vi
behöver stärka våra marknadsinsatser genom uppsökande verksamhet till såväl B2B, B2C
och reseindustrin som sådan. Detta för att stärka Gotlands position på såväl nationell som
internationell marknad.
Vi behöver även genomföra ett mobiliseringsarbete bland besöksnäringsföretagen i syfte att
utveckla exportmognaden på Gotland. Samverkan med Gotlands Idrottsförbund kommer att
behöva utvecklas för att ta emot och utveckla nationella/internationella idrottsevenemang.
Utav ansökt tillväxtmedel är 900 OOOSEK redan beviljat ansöker om en utökning för 2016
med 350 OOOKSEK och l MSEK för 2017.
Gotlands Besöksnäring AB kommer att ansvar för att samla och samordna privata
besöksnäringar livets insatser.
Våra tre områden:
S Företräda
•S Mötesplatser
S

Destinationsmarknadsföring

MedyeTnTiia hälsningar

Carin Sjöberg
Ordförande

Region

Gotland
Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Projektets namn

Komplettering till projekt "Besöksnäringen skapar tillväxt"
Uppgifter om sökanden
Sökande

Organisationsnummer

Gotlands Besöksnäring AB

559004-3559

Postadress

Postnummer och
ortnamn

Donnersplats 1

Arbetsställenummer (CFAR)

621 57 VISBY
Församling/socken

Telefon och telefax

e-post

Plusgiro / bankgiro /
bankkonto

info@gotlandsbesoksnaring.se

670-5834

Är sökanden skyldig att redovisa moms för den
Verksamhet som bedrivs i projektet?

x Ja

Observera att intyget från Skattemyndigheten ska avse
projektets verksamhet.

l | Nej, bifogar intyg
från
Skattemyndigheten
Kommer ansökan om EUmedel att lämnas för projektet?

Sökt belopp från Gotlands kommun i kronor:

PHja
.

••••••••••III^H
Projektorganisation
Projektledare
Monica Frisk

Kontaktperson i frågor som rör projektets ekonomi
Lena Bell

Telefon och telefax

0703-36 53 04

Telefon och telefax
0739-255066

e-post

e-post

Monica.frisk@gotlandsbesoksnaring.se
Sökandens bank

lenathebell@gmail.com

Bankens namn
Swedbank

Kontaktperson
Peter Jansson

Postadress

Postnummer och
ortnamn
621 25 VISBY
e-post

Box 11 34
Telefon
0498 40 44 39

Telefax

peter.m.iansson(å>swedbank.se

Sökandens revisor
Företagets namn
Grant Thornton
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Kontaktperson
Barbro Hallgren

Postadress
Box1168
Telefon
0498-258580

Telefax

Postnummer och
ortnamn
621 22 Visby
e-post
barbro.hallgren@se.gt.com

Bifoga utförlig projektbeskrivning i bilaga till ansökan
Bakgrundsbeskrivning:
Allt sedan Gotlands Turistförening likviderades 2011 har den samlade besöksnäringen inte direkt haft någon samlad
organisation och eller företrädare. Detta har inte bara varit ett problem för de olika besöksnäringsföretagen utan även
påverkat det offentliga Gotlands dialog med den samlade besöksnäringen.
Nu finns sedan 2014 en ny samlande organisation för besöksnäringen i form av föreningen Gotlands Förenade besöksnäring
som nu även på nyåret 2015 har bildat ett bolag ett s.k. SVB bolag för att bedriva sin verksamhet inom. Detta bolag är till 100
% ägt av den ideella föreningen, l föreningens stadgar finns en konstruktion så att alla olika storlekar på
besöksnäringsföretag finns representerade in i den ideella föreningen.
Besöksnäringen blir i dag ett allt viktigare näringslivs gren för Gotland som region. De senaste årens besökssiffror och
statistik visar på detta. Det är inte längre så att turismen eller våra besökare i dag kommer under endast juni, juli och augusti,
i dag har vi fått via ett antal infrastrukturella satsningar och andra mera marknadsmässiga satsningar fått en året runt turism
som växer sig allt starkare främst på hösten och våren.
Under denna fantastiska utveckling så har i stort sett antalet besökare från utlandet i stort sett minskat ellert.o.m. minskat
något de senaste åren. Detta trots stora satsningar på internationalisering och satsningar på utlandsmarknaden i samverkan
med Visit Sweden och tidigare Gotlands turistförening med benäget stöd från Region Gotland.
Parallellt med detta så har det under en längre tid diskuterats nödvändigheten av att investera i en ny större och mera
ändamålsenlig kryssningskaj då allt fler av kryssningsfartygen i dag inte väljer Visby. Detta då fartygen blivit allt större och vill
inte riskera att lägga till på redden vid dåligt väder. Region Gotland förbereder sig även för att vara med i Arena för tillväxt
tävling "Årets tillväxtkommun" med sikte på 2018 och då är en samordnad och utvecklad besöksnäring en viktig pusselbit i
detta långsiktiga arbete.
Projektets syfte: (Vad syftar projektet till?)
Projektet skall genom klusterutveckling stärka förutsättningarna för att den nybildade besöksnäringsorganisationen blir ett
gemensamt språkrör för den gotländska besöksnäringen. Projektet ska skapa klarhet i samverkan mellan näringen,
föreningen/bolaget, Inspiration Gotland och Region Gotland.
Vad skall det leda till?
Att skapa en tydlig företrädare för det privata näringslivet inom besöksnäringen och kunna bidra med kompetens och insatser
för förstärka bilden av Gotland som en året runt destination.
Inom ramen för projektet ta fram en metod för kunskapsinhämtning kring våra utländska besökare nu under ett par år hos
besöksnäringsföretagen för att ha denna modell utanpassad inför kryssningskajens tillkomst.
Att stödja privata besöksnäringsföretagare i att bli en exportmogen produkt/tjänst som på sikt skall leda till ökat antal
utländska besökare.
Det innefattar även en utveckling av hur Gotlands destinationsmarknadsföring genomförs för att stärka bilden av Gotland som
destination 365 dagar om året.
Mål: (Vad skall projektet uppnå för resultat?)
Att genomföra en analys av vad besöksnäringen härför kompetensutvecklingsbehov i syfte att skapa en ökad exportmognad
inom näringen på Gotland.
Att utforma en modell inom besöksnäringen för att inhämta mera kunskap om Gotlands utländska besökare.
Att öka antalet aktiviteter och åtgärder inom området destinationsmarknadsföringen med syfte att öka 20 % i antal besökare.
Att genomföra ett antal kompetensutvecklingsinsatser för besöksnäringen under projektperioden.
Att GFB tar ansvar för att mobilisera den privata besöksnäringens deltagande i arbetet kring den utökade kryssningsTurismen.
Målgrupp: (Vem / vilka vänder sig projektet till?)
Samtliga nuvarande och potentiella företag och företagare inom besöksnäringen på Gotland.

Projektorganisation / deltagare: (Vilka medverkar?)
Styrelsen för Gotlands förenade besöksnäring äger och ansvarar för projektet samt agerar som styrgrupp. En anställd
projektledare kommer att sköta det löpande operativa arbetet.

Genomförande: (Vad ska göras i projektet för att uppnå syfte och mål?)
Det första steget i projektet blir att ha dialog med nuvarande aktörer som aktivt marknadsför Gotland som resmål,
transportörerna, mässgruppen, Bo vid havet m fl. för att se hur marknadskommunikationen kan utvecklas.
l samverkan med Swedish Gotlands arbetsgrupp utforma den arbetsmodell som skall kunna börja användas under 2015 i
syfte att samla in mera kunskaper om vår utländska besökare. Genomföra det första testet av den utarbetade metoden under
sommaren 2015 och analysera och utvärdera detta under hösten 2015 för att förfina metoden inför 2016.
Genomföra ett mobiliseringsarbete bland besöksnäringsföretag i syfte att utveckla exportmognaden på Gotland
Detta kan innefatta analyserar av kompetensutvecklingsbehov samt förslag till uppläggning av kompetensutvecklingsinsatser
GFB kommer att samverka med Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i detta arbete då stor del av dessa
insatser även kommer att behöva utvecklas inför det stora internationella idrottsevenemanget, NatWest Island Games
Ta ansvar för att samla och samordna besöksnäringens insatser inom ramen för projektet kring kryssningskajen och
kyssningsbesökarna inför 2018.

Uppföljning: (Hur ska process och resultat analyseras?)
Projektet skall utvärderas löpande främst utifrån ett deltagarstyrt arbetssätt i de olika insatser och aktiviteter som genomförs.
Detta skall kompletteras två årliga utvärderingsträffar med Region Gotland och projektet Tillväxtkommun Gotlands
projektledare.
Ambitionen är att hela projektet skall göra en samlad utvärdering av utomstående aktör i samverkan med Campus Gotland.

Ange detaljer i bilaga till ansökan
Tid- och aktivitetsplan
Upptaktsmöte med Mässgruppen för arbetsformer & utveckling
Utarbeta marknadsplan för att mobilisera privata näringslivet i
besöksnäringsfrågor: transportörer, mässgrupp o Bo vid havet
m .fl.
Genomföra utökade marknadsaktiviteter inom ramen för
mässgruppen som stärker Varumärket Gotland och begreppen
besöka, bo och leva och etablera
Upptaktsmöte med arbetsgruppen för Swedish Gotland för att
finna arbetsformer
Test av kunskapsinhämtningsmodell för utländska besökare
Avstämning och utvärdering av modellen förförbättringar inför
2017
Start av kompetensanalys inom besöksnäringen för ökad
exportmognad
Genomförande av kompetensutvecklingsinsatser utifrån
genomförd analys
Skapa en organisation i samråd med Region Gotland för att
förbereda för en utveckling av ett kryssningsnätverk
Utse kontaktväg och rapportering till region Gotland från det
privata näringslivet avseende kryssningsnätverket
Utarbeta aktivitetsplan och mätmetoder för mäss/event
samverkan.
Arbeta med exportmognad och internationalisering av Gotland.
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Startdatum

Slutdatum

2015-07-01

2015-12-31

2015-08-01

2016-03-31

2015-08-01

2017-12-31

2015-08-01

2015-09-30

2015-10-01

2016-08-31

2016-10-01

2016-12-31

2015-08-01

2016-03-31

2016-03-01

2017-12-31

2015-09-01

2016-05-31

2015-10-01-

2016-05-31

2016-02-01

2016-12-31

2016-02-01

2017-12-31

Kostnad

Genomföra utökade marknadsaktiviteter inom ramen för
mässgruppen som stärker Varumärket Gotland och begreppen
besöka, bo och leva och etablera, både nationellt och
internationellt
Utvärdering och slutredovisning

2016-02-01

2017-12-31

2015-07-01

2017-12-31

Indikatorer- projektets mätbara resultat (utfallet ska redovisas i projektets slutrapport)
Vid projektstart

Vid projektets slut

0

20

5-6

10-12

24

35

Utbildningsinsatser för exportmognad

-

20

Nätverk, antal nya

0

1

Temaindikator
Besökande, antal
Evenemang, antal
Exponeringstillfällen, marknadstillfällen
mässor antal
Företag, antal deltagande

Resultatindikator
Arbetstillfällen, antal nyskapade
Deltagare, antal
Företag, antal nya, ledda av
Projektledare

Totalt antal
4-6
250
2-3

1

varav kvinnor

varav män

50%

50%

50%

50%

50%

50%

?

?

Horisontella mål - beskriv projektets påverkan inom följande områden:
Folkhälsa
En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål i Vision 2025 och inom den regionala utvecklingen.
Det finns kanske inte några direkta kopplingar mellan projektet upplägg och genomförande på folkhälsan men helt klart
indirekt via det tydliga samband som i dag finns bevisat mellan en god folkhälsa och en hållbar ekonomisk tillväxt och
utveckling. Projektmålen med fler besökare ger på sikt ökat antal arbetstillfällen, ökat antal invånare och därmed ett breddat
skatteunderlag som ger förutsättningar för en ökad folkhälsa på Gotland.
Integration
Projektets huvudmålgrupp är besöksnäringen på Gotland. Detta innebär att ursprung och bakgrund blir klart varierande och
speglar den mångfald som finns i besöksnäringen på Gotland. Det är helt klart att projektet kommer att berikas genom att
kulturer och människor med olika erfarenheter kan involveras.

Jämställdhet
Projektet kommer inte att ha någon direkt påverkan på jämställdheten om inte analysarbetet för kommande
kompetensutvecklingsinsatser visar på ett sådant behov. Däremot är besöksnäringens representation av unga företagare
och äldre och kvinnor och män viktiga att fånga upp och få med i projektet olika insatser på ett sätt som står i proportion till
deras representation i näringen. Indirekt hoppas vi på att projektet i sig kan leda till en ökad jämställdhet.

Miljö/ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet är ett av besöksnäringens mål i den nationella strategin för besöksnäringen. Detta får till följa att olika
former av aktiviteter inom projektet ram kommer att sträva mot att utveckla detta område för besöksnäringen på Gotland.
De miljömål som finns inom ramen för Vision 2025 blir på ett naturligt sätt en viktig beståndsdel för att utveckla ekologiskt
hållbar besöksnäring på Gotland.

Hämta summorna från budgetspecifikationen på följande sidor
Kostnader

2015

2016

2017

Totalt

Egen personal

337 500

763 668

779 000

1 880168

Extern personal/Köpta tjänster/Konsulter

284 000

789 000

789 000

1 862 000

9000

36000

36000

81 000

0

0

0

0

Övriga kostnader

49000

189000

196400

434 400

Summa bokförda kostnader

679 500

1 777 668

1 800 400

4 257 568

Lokalkostnader
Investeringar/Avskrivningar

Direktfinansierade kostnader

=

Eget arbete
Ideellt arbete
Totalt för projektet
Offentlig kontant medfmansiering
Region Gotland, anslag 1:1, regional tillväxt

2015

2016

300 000

950 000

300 000

950 000

2017

1 000 000

Totalt
2 250 000

Privat kontant medfinansiering
Gotlands förenade besöksnäring

Summa kontant medfinansiering

1 000 000

•

Totalt för projektet

Jag bekräftar att jag taflit del av informationen i "handledning till ansökan".
Underskrift awTafehörig fjrmat
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2 250 000

2 250 000

Namnförtydligande
Carin Sjöberg

Budgetspecifikation
Bokförda - faktiska kostnader
Egen personal - Projektanställdas löner och sociala avgifter
2015

Namn och arbetsuppgift
Projektledare GFB

Bruttolön per
månad
45000

Soc. avg. per
månad
22500

Bruttolön per
månad
46000

Soc. avg. per
månad
23000

Antal månader
5

Kostnad
337 500

Summa:
2016

Namn och arbetsuppgift
Projektledare GFB

Antal månader
12

Summa:

Kostnad
828 000
828 000

2017

Namn och arbetsuppgift

Bruttolön per
månad
47000

Soc. avg. per
månad
23500

Antal månader
12

Kostnad
846 000
846 000

Summa:

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under faktiska
kostnader vid kostnadsslaget Egen personal

Extern personal/köpta tjänster/konsulter
Typ av kostnad

2015

20lf

20iir;, s "

Totalt

Konsultkostnad
Bokföring, redovisning
Revision
Externa föreläsare

Summa:
Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Extern personal/köpta tjänster/konsulter.

Lokalkostnader
Ange typ av hyra

2015

2016

2017

Totalt

kontorslokal

9000

36000

36000

81 000

81 000

Summa
Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Lokalkostnader.

Investeringar
2015

Typ av investering/inventarier

Inköpspris

Livslängd i år

Avskrivning

Totalt

Inköpspris

Livslängd i år

Avskrivning

Totalt

Inköpspris

Livslängd i år

Avskrivning

Totalt

Dator
Kontorsmöbler

Summa:
2015

Typ av investering/inventarier
Dator
Kontorsmöbler

Summa:
2016

Typ av investering/inventarier
Dator
Kontorsmöbler

Summa:
2. Summan för respektive år förs in på sammanställnigen av total kostnadsbudget i ansökan
under kostnadsslaget Investeringar.

Övriga kostnader
Typ av kostnad
Kontorsmaterial, böcker, trycksaker o s v
Telefon-, el- och portokostnader
Förbrukningsmaterial
Resor
Logi
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2015

2016

2017

Totalt

Leasingkostnader
Hyra maskiner/inventarier
Representation

Summa:
3.

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan
under kostnadsslaget Övriga kostnader.

Bilagor till ansökan
Följande bilagor är obligatoriska att bifoga ansökan:

Bilaga nr

Bilagans namn
Dokument som styrker firmatecknarens behörighet
Utförlig projektbeskrivning
Intyg från Skattemyndigheten i det fall projektet inte är redovisningsskyldigt för moms
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Förslaget till ”Riktlinjer för redovisning av investeringar” antas att gälla.

Bakgrund

Region Gotland har en omfattande investeringsverksamhet. De årliga
investeringsutgifterna har i genomsnitt uppgått till ca 350 mnkr per år de
senaste tio åren. Regionens anläggningstillgångar uppgår till drygt 3,4 mdkr och
de årliga kapitalkostnaderna till ca 330 mnkr, varav avskrivningar ca 230 mnkr.
Hur investeringar redovisas får stor påverkan på både balans- och
resultaträkning.
För att förbättra en enhetlig tillämpning av god redovisningssed och en
rättvisande redovisning har ett förslag till riktlinjer för redovisning av
investeringar tagits fram.
En arbetsgrupp bestående av ekonomichefer och ekonomer har under ledning
av redovisningschefen arbetat fram förslaget till riktlinjer, som sedan har
behandlats i ekonomichefsnätverket.
Revisorerna granskade under 2014 anläggningsredovisningen och lämnade då
rekommendationer till förbättringar i rutiner, ansvar och organisation för
anläggningsredovisningen. De nya riktlinjerna för redovisning av investeringar
svarar i tillämpliga delar mot revisorerna rekommendationer.
Riktlinjerna

Förslaget till riktlinjer för redovisning av investeringar utgår från den
kommunala redovisningslagen och Rådet för kommunal redovisnings
normering.
Av förslaget till riktlinjer framgår hur redovisningsreglerna ska tillämpas i
Region Gotlands investeringsprocess och vem som är ansvarig för att reglerna
tillämpas.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland
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Förslaget till riktlinjer behandlar materiella och immateriella
anläggningstillgångar och beskriver hur olika händelser från anskaffning till
avskrivning, nedskrivning och utrangering ska redovisas.
Komponentredovisning beskrivs översiktligt men kommer att behandlas
utförligare i en separat riktlinje som är under utarbetande.
I förslaget till riktlinjer finns också angivet att utbetalningsplaner ska upprättas
för bygg- och anläggningsprojekt över 10 mnkr. Det finns även reglerat vilka
investeringsprojekt som ska slutredovisas och hur detta ska ske.
Bedömning av effekter

Riktlinjerna innebär att avskrivningar kommer att påbörjas något tidigare
jämfört med vad regionen hittills gjort och innebär att kostnader inledningsvis
kommer bli något högre men över tid blir det ingen skillnad. Samtidigt innebär
det att regionen helt kommer att följa normeringen för avskrivningar.
Den sammantagna bedömningen är att förslaget till riktlinjer kommer att
underlätta och stödja tillämpningen av god redovisningssed.

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1. Inledning
Dessa anvisningar avser investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar. Finansiella anläggningstillgångar behandlas inte i detta dokument.
Anvisningarna utgår från den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed för kommuner och landsting.
Syftet med anvisningarna är att skapa en enhetlig tillämpning av gällande regler
för redovisning av investeringar.
Ansvaret för en korrekt redovisning av investeringar ligger på beslutsattestant.

2. Definitioner
2.1

Investering och anläggningstillgång

En investering är en anskaffning (inköp eller uppförande) av en materiell eller
immateriell anläggningstillgång.
Med materiell anläggningstillgång avses en fysisk tillgång som regionen har
kontroll över och som ger ekonomiska fördelar eller servicepotential i framtiden. Exempel på materiella anläggningstillgångar är fastigheter, tekniska anläggningar, maskiner och inventarier.
Med immateriella anläggningar avses identifierbara icke fysiska tillgångar. En
immateriell tillgång är en resurs över vilken regionen har kontroll vilket innebär
förmåga att säkerställa att framtida ekonomiska fördelar kommer regionen till
del. Exempel på immateriella anläggningstillgångar är licenser i IT-system1.
För att ett inköp ska klassificeras som investering krävs att följande tre kriterier
är uppfyllda:
1. Anläggningstillgången är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.
2. Anläggningstillgången ska ha en bedömd livslängd på minst tre år
3. Värdet på anläggningstillgången är minst ett prisbasbelopp.

1

För IT-investeringar gäller särskilda regler se avsnittet IT-investeringar
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Vid inköp av en tillgång som inte uppfyller kriterierna för att vara en investering skall inköpet istället redovisas som en driftkostnad.

2.2

Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång utgörs av inköpspris
och kostnader för att få tillgången på plats och i skick för att nyttjas för sitt
ändamål.
Exempel på vad som förutom inköpspriset ska ingå i anskaffningsvärdet för en
materiell anläggningstillgång är utgifter för:
 iordningställande av plats eller område för installation,
 leverans och hantering,
 installation,
 konsulttjänster såsom arkitekt-, ingenjör- och juristtjänster,
 lagfart.
Exempel på vad som inte ska ingå i anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång är administrationskostnader och andra allmänna omkostnader om
de inte är direkt hänförbara till anskaffningen. Utbildningskostnader ska i normalfallet redovisas som driftkostnad.
När det gäller anskaffningsvärde för immateriella tillgångar är reglerna mer
strikta för vad som kan ingå i anskaffningsvärdet. Immateriella anläggningstillgångar i Region Gotland utgörs i huvudsak av programvarulicenser i samband
med anskaffning av IT-system2.
Rivningskostnader i samband med om-, ny- och tillbyggnad
I samband med om-, ny- och tillbyggnad av byggnader och tekniska anläggningar uppstår ibland kostnader för rivning av befintlig anläggningstillgång.
Denna typ av rivningskostnader kan ingå i anskaffningsvärdet.
Evakueringslokaler i samband med om- och tillbyggnad
Kostnader för evakueringslokaler i samband med om- och tillbyggnad av lokaler ska redovisas som en driftkostnad.

2.3

Inventarier

Vid en anskaffning av flera inventarier med ett naturligt samband, skall anskaffningsvärdet avse det samlade anskaffningsvärdet, t.ex. när flera leverantö2

För IT-investeringar gäller särskilda regler, se avsnittet IT-investeringar
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rer anlitas för inköp vid möblering av ett kontorsrum, betraktas samtliga inköp
sammantagna som en anskaffning. Ett annat exempel är förstagångsinköp av
inventarier till en ny eller utvidgad anläggning. Alla inventarier med en livslängd över tre år betraktas då som en investering även om varje enskild inventarie kostar mindre än ett prisbasbelopp .
Utbyte av inventarier
Löpande utbyte av inventarier ska kostnadsföras om beloppet understiger ett
prisbasbelopp. Uppgår beloppet till minst ett prisbasbelopp och nyttjandeperioden överstiger 3 år redovisas utbytet som en investering.
Inventarielista
Endast investeringar med ett kvarvarande bokfört värde redovisas i ekonomisystemets anläggningsreskontra men anläggningsreskontran är inte en komplett
förteckning av inventarier. För att tillgodose en god intern kontroll ska verksamhetsansvarig chef på arbetsplatsen föra en förteckning över stöldbegärlig
utrustning. Listan ska uppdateras löpande och förvaras på betryggande sätt.
Alla inventarier som klassas som stöldbegärliga ska märkas t.ex. mobiltelefoner
och surfplattor.
Datorer stöldmärks av IT-avdelningen på serviceförvaltningen som också har
register över dessa.

2.4

Komponentredovisning

Materiella anläggningstillgångar som består av olika delar med betydande värde
och där delarnas livslängd avsevärt skiljer sig åt ska komponentredovisas. Det
innebär att anläggningstillgångens olika delar redovisas som separata enheter
med olika avskrivningstid. Exempel på tillgångar som kan bli föremål för komponentredovisning är byggnader och större tekniska anläggningar såsom vatten- och avloppsanläggningar samt hamnar.

2.5

Reparationer och underhåll

Utgifter för reparation och underhåll av en materiell anläggningstillgång som
syftar till att behålla tillgångens egenskaper ska redovisas som en driftkostnad
den period de uppkommer.
För byggnader och större tekniska anläggningar som komponentredovisas ska
underhåll istället redovisas som en investeringsutgift.
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Eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta komponenten ska redovisas som en driftkostnad.

2.6

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter för befintlig materiell anläggningstillgång ska läggas till
anskaffningsvärdet om det förbättrar tillgångens prestanda och/eller servicepotential jämfört med anskaffningstillfället. Exempel på tillkommande utgifter
är om- och tillbyggnad av fastighet.
Alla andra tillkommande utgifter ska redovisas som driftkostnader i den period
då de uppkommer.

2.7

IT-investeringar

IT- investeringar kan bestå av flera olika delar såsom hårdvara, programvara,
konsultinsatser, egen arbetstid och utbildning av användare mm. De olika typerna av utgifter som uppstår vid IT-investeringar innebär att de måste redovisas på olika sätt, en del kan redovisas som investering medan andra delar ska
redovisas som driftkostnader.
Investeringar i programvara/system ska redovisas som en immateriell anläggningstillgång medan investering i hårdvara ska redovisas som materiell anläggningstillgång. Vissa utgifter t.ex. utbildning ska redovisas som driftkostnad.
Redovisningskraven för immateriella tillgångar är högre än för materiella tillgångar. Likaså är avskrivningstiden kortare, högst 5 år. Om nyttjandeperioden
på goda grunder bedöms vara längre kan en längre avskrivningstid accepteras.
Samråd med redovisningschef ska ske i sådana fall.
För att få redovisa utgifter i ett IT-projekt som investering krävs att man kan
visa att den immateriella tillgången kommer att ge direkta ekonomiska fördelar
i form av lägre kostnader eller högre intäkter.
Interna kostnader i samband med ett IT-investeringsprojekt ska som regel redovisas som driftkostnader och inte som investering. IT-projekt ska budgeteras
med både investeringsmedel och driftmedel, så att egen personal i hög utsträckning kan redovisas på driftprojekt.
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Argument kan finnas för att projektledarens direkta tid kan redovisas som investeringsutgift på investeringsprojektet. Intern tid som läggs på administration
av projektet, utbildning av användare, systemförvaltning skall redovisas som en
driftkostnad och inte investering. Utgifter för interna IT-konsulter kan redovisas som investering om de avser åtgärder för att få IT-systemet på plats/ driftsätta det. Intern konsulttid för utbildning ska redovisas som driftkostnad.

2.8

Exploateringsredovisning

Med exploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa
råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler för handel, kontor, industrier och
verksamhetslokaler. I markexploateringsverksamheten ingår även att bygga och
iordningsställa kompletterande gemensamma anordningar som gator, gångoch cykelvägar, grönområden, VA-system, värmeanläggningar, el och telesystem m.m.
Exploateringsredovisning innebär att den mark som exploaterats för att säljas
ska redovisas som omsättningstillgång. Gator, gång- och cykelvägar, grönområden, VA-anläggningar m.m. som regionen inte säljer ska däremot redovisas
som anläggningstillgångar.
Särskilda anvisningar för budgetering och redovisning av markexploatering har
tagits fram där mer detaljerad information finns. Anvisningarna finns tillgängliga på intranätet.

2.9

Budget

Regler för budgetering av investeringsutgifter finns i regionens anvisningar för
strategisk plan och budget samt särskilda anvisningar för kompletteringsbudget.

3. Finansiellt igångsättningstillstånd
Innan ett bygg- eller anläggningsprojekt med en sammanlagd utgift över
3 mnkr kan sättas igång måste finansiellt igångsättningstillstånd sökas. Syftet är
att kontrollera och bedöma hur regionens likvida flöde påverkas.
Ekonomidirektören beslutar på delegation från regionstyrelsen om igångsättningstillstånd. Regionstyrelsen informeras alltid om lämnade igångsättningstillstånd.
Rutinbeskrivning och blankett finns på intranätets ekonomisida.
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4. Utbetalningsplan
För bygg- eller anläggningsprojekt med en total investeringsbudget över
10 mnkr ska en utbetalningsplan upprättas. Utbetalningsplanen ska visa utbetalningar per projekt och månad under projekttiden för projekt som beviljats
igångsättningstillstånd. Utbetalningsplanen uppdateras varje månad och skickas
till ekonomidirektör och redovisningschef.

5. Klassificering av anläggningstillgångar
5.1

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar redovisas endast i kontogrupp 101.
Konto
101

5.2

Benämning
Immateriella anläggningstillgångar

Beskrivning
På kontot redovisas utgifter för programvarulicenser, upphovsrättigheter, hyresrättigheter,
servitut och andra typer av rättigheter.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

De materiella anläggningstillgångarna delas in följande grupper:
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
2. Maskiner och inventarier
Mark, byggnader och tekniska anläggningar underindelas i följande kontogrupper:
Konto
111

Benämning
Markreserv

112

Verksamhetsfastigheter

113

Fastigheter för affärsverksamhet

114

Publika fastigheter

Beskrivning
På kontot redovisas anskaffningsvärdet för regionens markreserv inklusive bebyggda fastigheter
och saneringsfastigheter av enklare typ.
Med verksamhetsfastigheter avses anläggningar där
regionen bedriver annan service än affärsverksamhet, till exempel förvaltningshus, sjukhus, skolor,
förskolor, äldreboenden, fritidsanläggningar.
Med affärsverksamhet avses anläggningar som
vattenverk, renhållningsverk, fjärrvärmeverk, elverk, hamnar med mera.
Med publika fastigheter avses anläggningar för
allmänt offentligt bruk som gator, vägar och parker.

9 (17)

Riktlinjer för redovisning av investeringar

Konto
115

Benämning
Fastighet annan verksamhet

117

Pågående investeringar

Beskrivning
På detta konto redovisas anskaffningsvärdet för
fastigheter som i första hand inte riktar sig till
regionens egen verksamhet till exempel hyresfastigheter, industrifastigheter, tomträttsmark och
skogsmark.
Kontot används för redovisning av utgifter som
avser fleråriga investeringsprojekt. När investeringen är klar och tillgången tas i bruk flyttas redovisningen till rätt kontoklass.

Maskiner och inventarier underindelas i följande grupper:
Konto
121

Benämning
Maskiner

122

Inventarier

124

Bilar och andra transportmedel

128

Konst

129

Övriga maskiner och
inventarier

Beskrivning
På kontot redovisas anskaffningsvärdet för arbetsmaskiner och större specialverktyg, exempelvis
väghyvlar, grävmaskiner, svetsaggregat, maskiner
för kök och tvätt med mera.
Med inventarier avses icke fast utrustning annan än
maskiner, exempelvis möbler och övrig lokalutrustning.
På konto redovisas anskaffningsvärdet för
motordrivna fordon exempelvis personbilar, lastbilar, sopmaskiner.
På kontot redovisas inventarier som utgörs av
konstföremål som tavlor, skulpturer och dylikt
På detta konto redovisas andra maskiner och inventarier än de som omfattas av konto 121–128.

6. Avskrivningar och internränta
6.1

Avskrivningar

Avskrivningar används i redovisningen för att fördela investeringsutgiften för
en tillgång över tillgångens nyttjandeperiod. Syftet är att ge en rättvisande bild
av förbrukningen/värdeminskningen av tillgången för respektive redovisningsperiod. Avskrivningarna kostnadsförs i de verksamheter som nyttjar anläggningstillgången.
Nyttjandeperioden utgör grunden för bedömningen om avskrivningens längd.
Avskrivningstiden ska vara ett resultat av en lokal bedömning och anpassas till
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den aktuella tillgångens speciella förutsättningar, t.ex. verksamhetens art, utnyttjandet av tillgången och geografiska förutsättningar.
Avskrivning skall ske från och med den tidpunkt då tillgången tas i bruk. Linjär
avskrivningsmetod ska i normalfallet tillämpas och innebär att tillgången skrivs
av med lika stor del varje år. Andra avskrivningsmetoder kan i undantagsfall
tillämpas om de på ett bättre sätt speglar tillgångens värdeminskning.
Bedömning av avskrivningstid ska göras av personal med teknisk kompetens
inom aktuellt område tillsammans med ekonom/ekonomichef. Förvaltningens
ekonomichef är ansvarig för att en riktig avskrivningstid väljs. Vid tveksamheter ska samråd ske med redovisningschef.
I tabellen nedan finns förslag på avskrivningstider för olika tillgångar. Intervallindelning understryker att en bedömning av varje tillgångs nyttjandeperiod
ska göras. En kortare eller längre avskrivningstid än intervallet kan accepteras
om det finns sakliga skäl för detta.
Typ av investering

Exempel

Avskrivningstid

101 Immateriella tillgångar

System/plattformsutveckling,
programvara och systemlicenser

3-5 år

111 Markreserv

Obegränsad livslängd
Kontor, sjukhus, förskola, skolor,
äldreboenden, simhallar, sporthallar, ishallar

Komponentavskrivning

112 Verksamhetsfastigheter
av enklare typ

Industribyggnader, förrådsbyggnader, temporära byggnader, paviljonger

10-40 år

113 Fastigheter för affärsverksamhet

Vattenverk, Avloppsverk

Komponentavskrivning

113 Fastigheter för affärsverksamhet

Markanläggningar

113 Fastigheter för affärsverksamhet

Markanläggningar

114 Publika fastigheter

Naturreservat, parker, kulturreservat

Obegränsad livslängd

114 Publika fastigheter

Markanläggningar

20-30 år

112 Verksamhetsfastigheter

10–60 år beroende på
komponent

10–60 år beroende på
komponent
20–50 år

Vatten- och avloppsledningar, kaj,
stenbryggor
20-30 år

Anordningar för fjärrvärme, industrispår, parkeringsplatser, markarbeten

Trafikleder, planteringar, belysningsanläggningar
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Typ av investering

Exempel

Avskrivningstid

121 Maskiner

Ismaskiner, plogar, maskinell utrustning för avfallshantering, mobilkranar, elektriska motorer, traktorgrävmaskiner, maskiner för
storkök

10–20 år

121 Maskiner

Mikrovågsugnar, symaskiner, gräsklippare, golvvårdsmaskiner, maskiner för verkstäder

5-10 år

122 Inventarier

Möbler och inredningsartiklar med
måttligt slitage, larmutrustning,
hjälpmedel, vårdutrustning, klimatanläggning, datakommunikationsutrustning

10–20 år

122 Inventarier

Möbler och inredningsartiklar med
större slitage, enklare vårdutrustning

5-10 år

122 Inventarier

Persondatorer

3-5 år

122 Inventarier

Medicinskteknisk utrustning

3-10 år

122 Förbättringsutgifter på
fastigheter ej ägda av Region Gotland

Ombyggnationer, lokalanpassningar

5-20 år
Allmänt gäller att avskrivningstiden ej får
överskrida kontraktstiden

124 Bilar och andra transportmedel

Brand- och räddningsfordon, större bussar

10-20 år

124 Bilar och andra transportmedel

Mindre bussar, sopfordon, personbilar, släpvagnar

5-10 år

128 Konst

Tavlor, skulpturer

Obegränsad livslängd

129 Övriga maskiner och
inventarier

Pontoner, lekställningar, trafiksignaler

15-20 år

129 Övriga maskiner och
inventarier

Maskinell utrustning för avloppshantering, inpasseringssystem,
övervakningssystem, parkeringsautomater

5-15 år

6.2

Omprövning av nyttjandeperiod

Regelbunden prövning bör göras av nyttjandeperioden eftersom exempelvis
teknisk utveckling, minskad prestanda eller förändrat kapacitetsutnyttjande kan
förändra nyttjandeperioden hos en tillgång. Om en ny bedömning av nyttjandeperioden väsentligt avviker från tidigare bedömningar ska avskrivningsperioden för innevarande och framtida perioder justeras.
Ansvarig för att omprövning av nyttjandeperiod görs är ekonomichefen i respektive förvaltning.
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6.3

Internränta

Alla investeringar i anläggningstillgångar innebär att en internränta kommer att
påföras de verksamheter som nyttjar anläggningstillgångarna. Internräntan beräknas på det bokförda värdet, d.v.s. anskaffningsvärde minus avskrivningar.
Internräntan fastställs årligen av fullmäktige i samband med beslut om strategisk plan och budget. Nivån baseras på de långa marknadsräntorna och ska
spegla regionens långsiktiga externa finansieringskostnader. Internräntan kan
också betraktas som det pris regionen får "betala" för att avstå från att placera
likvida medel, som annars skulle kunna ge avkastning.

7. Redovisningsrutiner
7.1

Investeringsredovisning

Investeringsredovisningen särskiljs från driftredovisningen med koddelen projekt i intervallet 10000-29999. Koddelen projekt är obligatorisk för investeringsprojekt. Fastighetsinvesteringar ska dessutom konteras med en objektskod.
Huvudprincipen är att alla investeringar även ska redovisas på den verksamhetskod som investeringen avser.
Investeringsprojekt som börjar på 1 är investeringar i fastigheter och anläggningar och investeringsprojekt som börjar på 2 är investeringar i maskiner,
inventarier och IT.
I ekonomisystemets anläggningsreskontra finns anläggningstillgångar som har
ett bokfört värde. Anläggningstillgångar som är helt avskrivna och därmed utan
bokfört värde finns i ett historikregister.
Innan ett investeringsprojekt startas ska blanketten ”Grunduppgifter investering” fyllas i med uppgifter om investeringen. Blanketten ska innehålla information om koppling till objektsidentitet i anläggningsreskontran, tillgångskonto,
avskrivningstid och kodsträng för kapitalkostnader. Blanketten skickas till ansvariga för anläggningsreskontran på serviceförvaltningen. Ansvarig för att
rutinen fungerar är respektive förvaltnings ekonomichef.
I samband med delårsbokslut och årsbokslut överförs investeringsredovisningen till anläggningsreskontran. För att denna överföring ska fungera måste
alla investeringsprojekt i sin kodsträng ha en koppling till rätt objektsidentitet i
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anläggningsreskontran. När investeringsredovisningen är överförd till anläggningsreskontran görs en avstämning innan tillgångskontona i redovisningen
uppdateras med periodens investeringar.
Inför delårsbokslut och årsbokslut ska för varje investeringsprojekt göras en
uppföljning för att säkerställa att redovisningen på projektnivå är korrekt och
rättvisande.
Ansvaret för en korrekt redovisning av investeringar ligger på beslutsattestant.

7.2

Aktivering och ianspråktagande

När en investering tagits i bruk/färdigställts ska den registreras i regionens
anläggningsreskontra för att redovisning av avskrivning och ränta ska kunna
ske på respektive kostnadsställe/verksamhet och spegla resursförbrukningen i
rätt period. Investeringar som slutförts under delårsperioden ska senast aktiveras i delårsbokslutet. De investeringar som redovisas som avslutade i delårsbokslutet kommer att aktiveras. Det innebär att kapitalkostnader beräknas från
och med aktiveringen och belastar den verksamhet som nyttjar tillgången.
För större investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar är det särskilt
viktigt att aktivering, avskrivning och internränta startas i samband med ianspråktagandet.
Ansvarig för att rutinen med att rapportera när en investering är avslutad och
tillgången tagits i bruk fungerar är respektive förvaltnings ekonomichef.

8. Investeringsbidrag
Avgifter eller bidrag som är hänförbara till investeringar ska redovisas som
förutbetalda intäkter enligt Kommunala Redovisningsrådets rekommendation
18 (www.rkr.se).
Syftet med denna redovisningsprincip är att värdet på regionens tillgångar ska
baseras på nedlagda investeringsutgifter. Erhållna bidrag eller avgifter ska inte
reducera tillgångens bokförda värde. Inkomster och utgifter ska bruttoredovisas.
Avgifter eller bidrag hänförbara till investeringar ska redovisas som förutbetalda intäkter och sedan ska inkomsten intäktsföras på ett sätt som återspeglar
investeringens nyttjande och förbrukning enligt matchningsprincipen. Det in-
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nebär att intäkten fördelas på samma antal år som den avskrivningstid som
valts för investeringen/tillgången. För anläggningstillgångar som komponentredovisas fördelas intäkten baserat på den genomsnittliga viktade avskrivningstiden för tillgången.
I samband med att avgiften/bidraget erhålls redovisas detta i kontogrupp 239.
I konteringen ska även anges investeringsprojektkod och i förekommande fall
objektskod så att den förutbetalda intäkten kan kopplas ihop med rätt investeringsprojekt. I samband med aktivering av investeringsprojektet påbörjas
fördelningen av avgiften/bidraget och intäktsförs på respektive verksamhets
resultatkonton i kontoklass 3.
Avgifter och bidrag som understiger ett prisbasbelopp ska intäktsföras direkt.

9. Försäkrings- och skadeståndsersättning
Ersättning för materiella anläggningstillgångar som skadats, eller förlorats ska
redovisas som en intäkt i sin helhet det år ersättningen blivit beslutad. Anledningen är att inkomsten inte anses vara hänförbar till de investeringar som
krävs för att återställa eller återuppföra skadad eller förlorad tillgång. Istället
ska inkomsten betraktas som en ersättning för den eller de tillgångar som skadats eller förlorats.

10. Ränta under byggtiden
Ränta under byggtiden s.k. kreditivränta beräknas på investeringsutgifter under
byggnadstiden. I Region Gotland skall kreditivränta beräknas på investeringsutgiften avseende affärsdrivande verksamheter samt vissa andra verksamheter
som avgiftsfinansieras. Kreditivränta beräknas på investeringar inom följande
verksamhetsområden:




Taxefinansierade hamnar
Vatten- och avloppsverksamhet
Avfallsverksamhet

Kreditivräntan redovisas som investeringsutgift och läggs sedan till anskaffningsvärdet. Räntan utgör således del av det underlag på vilket kapitalkostnaden beräknas. Samtidigt motbokas den som en intäkt under finansförvaltningen för att balansera de externa räntekostnaderna.
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Kreditivräntan ska beräknas på investeringsutgiften fram t.o.m. slutet på det år
under vilket investeringen slutförts.
Kreditivräntan beräknas enbart på respektive års nedlagda investeringsutgifter
även om investeringsperioden omfattar längre period än ett år. Investeringsutgifterna år 1 ingår inte i det underlag som ligger till grund för ränteberäkningen
år 2.

11. Utrangering av anläggningstillgång
När en materiell tillgång tagits ur bruk och bedöms sakna värde för verksamheten ska den inte längre redovisas som en tillgång. Det innebär att tillgången
ska tas bort ur regionens anläggningsreskontra. Det i sin tur innebär att det
kvarvarande bokförda värdet på tillgången kommer att redovisas som en driftkostnad i den verksamhet som nyttjat tillgången.
När en tillgång inte används längre ska verksamhetsansvarig chef meddela förvaltningens ekonomichef om detta. Vid utrangering av anläggningar med höga
bokförda värden ska samråd ske med redovisningschef. En tjänsteskrivelse ska
upprättas av berörd förvaltning. Av skrivelsen ska tydligt framgå vilken anläggning som ska utrangeras och motiven för detta. Beslutsunderlaget ska sedan
skickas till ansvariga för anläggningsreskontran på serviceförvaltningen.

12. Nedskrivning av anläggningstillgång
Om det på balansdagen (delårsbokslut och årsbokslut) finns en indikation på
att en tillgång minskat i värde ska tillgångens återvinningsvärde3 beräknas.
Vid bedömning av om det föreligger ett nedskrivningsbehov ska minst en av
följande kriterier vara uppfylld:




Tillgången används inte och beslut har fattats om att avveckla tillgången.
Tekniska eller legala förändringar har gjort att tillgången inte längre kan
användas [eller används] för sitt ursprungliga ändamål.
Tillgången har åsamkats fysiska skador som sänker dess värde och årliga servicepotential.

Återvinningsvärde är det lägsta av redovisat värde och anpassat användningsvärde alternativt
nettoförsäljningsvärdet. För mer information se www.rkr.se rekommendation om nedskrivningar.
3
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Det redovisade värdet ska skrivas ned till återvinningsvärdet om återvinningsvärdet för en tillgång är lägre än redovisat värde.
När ett nedskrivningsbehov har identifierats ska verksamhetsansvarig chef informera förvaltningens ekonomichef som i sin tur ska samråda med redovisningschefen.
Beslut om nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar
fattas av regionstyrelsen.
En nedskrivning ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen.
När en tillgång skrivits ned ska framtida avskrivningar anpassas så att det nya
redovisade värdet, efter avdrag för eventuellt restvärde, fördelas över tillgångens återstående nyttjandeperiod.
Om en tidigare nedskrivning, helt eller delvis, inte längre är motiverad, ska en
återföring av en nedskrivning omedelbart redovisas i resultaträkningen.
En återföring av en tidigare nedskrivning får dock inte leda till att det redovisade värdet överstiger vad som skulle ha redovisats (efter avskrivningar) om
ingen nedskrivning hade gjorts. Beslut om återföring av en nedskrivning fattas
av regionstyrelsen.

13. Leasing
Leasing är en alternativ form för finansiering av anläggningstillgångar. Huvudregeln är att leasing inte är tillåten inom regionen. Anledningen är att leasing
som regel oftast är dyrare än ett köp. Undantag från huvudregeln kan göras om
det finns goda skäl för detta men beslut ska då fattas av ekonomidirektören.
Exempel på undantag är leasing av personbilar och lätta lastbilar där det finns
skattemässiga fördelar med leasing.
Leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i regionens finanspolicy.

14. Försäljning av anläggningstillgång
Försäljning av en anläggningstillgång sker enligt regionstyrelsens delegationsordning samt regler om försäljning av regionens lösa egendom beslutade av
regionstyrelsen 2013-06-19, §192. Mer information finns på intranätets ekonomisida.
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15. Slutredovisning
Stora investeringsprojekt i byggnader, vatten- och avloppsanläggningar och
hamnar ska efter färdigställandet slutrapporteras. Med färdigställande avses att
tillgången tagits i bruk och att alla investeringsutgifter redovisats. Utöver den
slutrapport som ska tas fram i enlighet med regionens projektmodell ska för
investeringsprojekt över 5 mnkr även en ekonomisk rapport benämnd ”slutredovisning” upprättas.
Här nedan redovisas i punktform vilka beloppsgränser som gäller och i vilken
politisk instans de ska behandlas.




Investeringsprojekt med en bruttoutgift mellan 5-10 mnkr ska slutredovisas till nämnden
Investeringsprojekt med en bruttoutgift mellan 10-20 mnkr ska slutredovisas till regionstyrelsen
Investeringsprojekt med bruttoutgift över 20 mnkr ska slutredovisas till
regionfullmäktige.

Slutredovisningen ska innehålla en bakgrundsbeskrivning, en uppföljning av
projektets ekonomi med avstämning mot budget avseende investeringsbidrag,
och utgifter.
Större avvikelser ska kommenteras
För investeringsprojekt som har en budgetavvikelse på 10 procent eller mer ska
orsakerna till detta kommenteras och förklaras.

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/241
16 maj 2016

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Remiss. Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas trafikstandard
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att överlämna synpunkter till Trafikverket enligt bifogat
förslag till remissyttrande.

Sammanfattning/Ärendebeskrivning

Trafikverket har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på rapporten
Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard i Gotlands län.
Trafikverket har ett nationellt uppdrag att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas
standard för att uppnå ett effektivt och säkert trafiksystem. Under planperioden 2014
– 2025 är inriktningen att ej mötesfria vägar med måttlig och betydande trafik (2 000
fordon eller fler/dygn 2025) ska ha max 80 km/tim.
Enligt dessa kriterier finns två vägsträckor på Gotland med 90 km/tim, som behöver
sänkas till 80 km/tim, då de inte är mötesfria och har en relativt hög trafikmängd:
•

väg 140, delen Västerhejde – Tofta, 10 km, och

•

väg 143, delen Visby – Roma, 11 km.

Dessa vägsträckor uppfyller inte kraven för hastigheter över 80 km/tim. Trafikverket
gör bedömningen att sänkningen av hastigheten minskar risken för allvarliga olyckor,
ökar antalet fordonstimmar, minskar CO 2 -utsläppen samt att restiden förlängs med
mindre än en minut per sträcka.
Trafikverket planerar att genomföra sänkningarna i den senare delen av nuvarande
planperiod, preliminärt år 2023.
Väg 148, Lärbro – Fårösund, 15 km, har idag 90 km/tim. Då säkerhetsförbättringar
gjorts och då trafikflödet är lågt menar Trafikverket att hastigheten kan bibehållas.
En analys av sommartrafiken föreslås. Väg 653, Brorakan, 4 km, har ett mycket lågt
trafikflöde och kan därför behålla 90 km/tim.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/241

Bedömning

Gotland har en hög andel boende på landsbygden och boendet är väl spritt. För att
fortsatt kunna utveckla näringslivet och kunna öka boendet över hela Gotland är en
snabb och säker framkomlighet på de gotländska vägarna mycket viktigt. På större
delen av det gotländska vägnätet genomfördes för flera år sedan sänkningar av
hastigheterna. Mot den bakgrunden avstyrks hastighetssänkningarna. Den analys av
sommartrafiken på väg 148 som tas upp, tillstyrks.
Beslutsunderlag

Remiss från Trafikverket, 2016-04-05. Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas trafikstandard.
Förslag till yttrande

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Ledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten
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Ärendenr RS 2016/241

Regionstyrelsen

Handlingstyp Remissvar
Datum 14 juni 2016

Trafikverket

Remiss. Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard
Trafikverket har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på rapporten
Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard i Gotlands län.
På större delen av det gotländska vägnätet genomfördes för flera år sedan
hastighetsanpassningar, sänkningar. I den aktuella rapporten föreslås ytterligare
sänkningar, på två av Gotlands viktigaste vägar, väg 140 och väg 143.
Gotland har en hög andel boende på landsbygden och boendet är väl spritt. För att
fortsatt kunna utveckla näringslivet och kunna öka boendet över hela Gotland är en
snabb och säker framkomlighet på de gotländska vägarna mycket viktig. På Gotland,
som i andra regioner, finns givetvis även behovet av att utveckla transportsystemet så
att det blir lättare att t.ex. pendla till arbetsplatser.
Trafikverkets förslag medför negativa effekter för den regionala utvecklingen och
motverkar regionens mål och strategier. Region Gotland avstyrker de föreslagna
hastighetssänkningarna.
Trafikverkets förslag om en analys av sommartrafiken på väg 148 tillstyrks. Trafiken på
vägen ökar kraftigt under sommaren och det är angeläget att få en bild av
trafiksituationen.
Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande
Peter Lindvall
Regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (1)

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard
Nationell rapport
2016-03-01

Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard. Nationell rapport
Skapat av: Trafikverket
Dokumentdatum: 2016-01-31
Dokumenttyp: Rapport
Ärendenummer: TRV 2016/19427
Version: 1
Publiceringsdatum: 2016-01-31
Utgivare: Trafikverket
Kontaktperson: Thomas Eriksson
Uppdragsansvarig: Lennart Kallander
Distributör: Trafikverket, 781 89 Borlänge, telefon: 0771-921 921

Innehåll
Åtgärder för systematisk anpassning av hastig-hetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard ......................................................................................... 4
Sammanfattning................................................................................................. 4
Bakgrund och förutsättningar ............................................................................ 4
Uppdraget ....................................................................................................... 4
Det säkra mötet! ............................................................................................. 5
Syfte .................................................................................................................... 5
Inriktning ........................................................................................................... 6
Statligt vägnät som berörs av förslagen ............................................................. 6
Funktionellt prioriterat vägnät ....................................................................... 6
Nuvarande vägnät med högre hastighetsgränser ........................................... 7
Förslag till justerade hastighetsgränser ............................................................. 7
Förutsättningar............................................................................................... 7
Samlad bild av justerade hastighetsgränser 2014-2025 ................................8
Förslag till åtgärder med genomförande 2016-2017 .................................... 10
Förslag till åtgärder med genomförande 2018-2021.................................... 12
Förslag till åtgärder med genomförande 2022-2025 ................................... 14

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard
Sammanfattning
De förslag till justerade hastighetsgränser som omfattas av remissen innebär att antalet
omkomna beräknas minska med cirka 7 personer per år till följd av omskyltning av
befintliga vägsträckor och med cirka 9 personer genom genomförda och planerade
investeringar mellan år 2014 och 2025, efter att samtliga åtgärder är genomförda. En
minskning med totalt cirka 16 omkomna per år vid planperiodens slut gör att den
fortsatta systematiska anpassningen av hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard ger ett väsentligt bidrag till trafiksäkerheten.
Vidare innebär förslagen att restiderna för personbilstrafiken ökar med cirka 4 miljoner
timmar per år till följd av omskyltningar och minskar med cirka 11 miljoner timmar per
år tack vare planerade investeringar. Det gör att restiderna totalt sett minskar med 7
miljoner timmar per år när alla åtgärder är vidtagna år 2025. Koldioxidutsläppen
minskar med cirka 47 000 ton per år genom föreslagna omskyltningar och ökar med
cirka 45 000 ton per år till följd av planerade investeringar. Det ger en nettominskning
med cirka 2 000 ton per år.
De justerade hastighetsgränser som redovisas i det remitterade materialet innebär
sammantaget att 120 mil får höjd hastighetsgräns och att 430 mil får sänkt
hastighetsgräns. 100 mil får höjd hastighetsgräns till 100 km/h genom att de åtgärdas till
mötesfrihet och 426 mil får hastigheten sänkt till 80 km/h. Cirka 566 mil statlig väg med
hastighetsgräns 90 km/h undantas från hastighetssänkningar då de har ett lågt
trafikflöde. Knappt hälften av dagens 90-vägar sänks till 80 km/h räknat i antal
kilometer.

Bakgrund och förutsättningar
I denna nationella rapport redovisas ett förslag till åtgärder för systematisk anpassning
av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Rapporten visar en samlad
bild av de föreslagna åtgärderna och dess effekter på nationell nivå.
I remissunderlaget ingår också länsvisa rapporter som mer ingående beskriver förslag till
anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard i varje län och
förväntade effekter på trafiksäkerheten, tillgängligheten och utsläppen av klimatgaser av
förslagen.
Uppdraget
Skälet till att Trafikverket har tagit fram förslag till justerade hastighetsgränser är att
regeringen har uttryckt att det är viktigt att fortsätta att systematiskt anpassa
hastighetsgränserna till vägarnas standard.
Regeringen angav i direktivet för Åtgärdsplaneringen 2014-2025 i december 2012:
”Det är viktigt att systematiskt fortsätta anpassa hastighetsgränserna till vägarnas
standard för att uppnå ett effektivt och säkert transportsystem. Det är även
fortsättningsvis angeläget att försöka motverka de negativa effekterna som kan
uppkomma i form av försämrad tillgänglighet och ökade restider. Därför är det för
närvarande inte aktuellt att genomföra ytterligare långtgående reformer av
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hastighetssystemet. Det fortsatta arbetet bör ske inom ramen för det befintliga
hastighetssystemet, med hänsyn till trafiksäkerhet, miljö och tillgänglighet.”
I Budgetpropositionen för 2016 angav regeringen:
”… Regeringen kommer att intensifiera arbetet för ökad säkerhet och trygghet på
vägarna. Det finns en rad områden där Sverige har varit framgångsrikt, exempelvis
genom mittseparering av vägsträckor, användning av trafiksäkerhetskameror och
justerade hastighetsgränser. Detta arbete kommer att fortsätta…”
Utifrån regeringens skrivningar ovan och det generella uppdrag som Trafikverket har
enligt sin instruktion att vidta åtgärder i syfte att nå de transportpolitiska målen, är fokus
för arbetet med att anpassa hastighetsgränserna att uppnå en ökad trafiksäkerhet
samtidigt som de negativa effekterna på restiderna minimeras. Trafikverket kommer
dessutom att genomföra en behovsinventering av olika trimningsåtgärder i kommande
åtgärdsplanering för perioden 2018-2029 för att minimera de negativa effekterna på
restiderna av kommande sänkningar av hastighetsgränserna.
Det säkra mötet!
Trafikverket vill ge förutsättningar för det säkra mötet utmed landsvägar. Ur
trafiksäkerhetssynpunkt finns det två sätt att skapa säkra möten för biltrafiken. Det
bästa sättet är att förhindra kollisioner genom mittseparering. Om så görs kan
hastigheten normalt sättas till 100 km/h och restiderna minskas. Om detta inte kan
göras av olika skäl så kan det säkra mötet skapas genom att hastigheten sänks till max 80
km/h, vilken är den maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta
säkerhetsstandard klarar en kollision utan alltför allvarliga konsekvenser.
För hastighetsgränser högre än 80 km/tim är mitträcke ett grundläggande
säkerhetskrav. Vägens säkerhetsnivå påverkas även av andra förhållanden, bl.a.
utformning av sidoområden och korsningar, trafikmängden, om vägen har räfflad
mittlinje och ATK (automatisk trafiksäkerhetskamera) samt i vilken omfattning det
förekommer oskyddade trafikanter.

Syfte
Syftet med arbetet är:


att värna restiderna utmed det funktionellt prioriterade vägnätet utifrån
grundläggande säkerhetskrav



att utifrån säkerhets- och miljökrav föreslå justeringar av hastighetsgränser inom
övrigt statligt vägnät i syfte att bidra till hänsynsmålets olika delmål



att analysera de transportpolitiska effekterna av dessa åtgärder



att ta fram genomarbetade konsekvensbeskrivningar av förslagen



att så långt som möjligt skapa en samsyn med berörda aktörer kring behov av
justerade hastighetsgränser.

Restiderna utmed det funktionellt prioriterade vägnätet värnas inom ramen för
uppställda säkerhets- och miljökrav. Detta görs dels genom åtgärder för
bibehållna och höjda hastighetsgränser, dels genom olika trimningsåtgärder.
Justeringen av hastighetsgränserna ska även leda till att plottrigheten med olika
hastighetsgränser minskas.
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Inriktning
Inriktningen för anpassning av hastighetsgränser till vägarnas trafiksäkerhetsstandard under planperioden 2014 – 2025 är följande:


Ej mötesfria vägar med måttlig och betydande trafik ska ha max 80
km/tim. Med måttlig och betydande trafik avses i detta sammanhang
vägar med 2000 fordon per dygn eller mer år 2025.



Åtgärder för höjda hastighetsgränser ska i första hand ske inom
funktionellt prioriterat vägnät.



Den justering av hastighetsgränser som sker bör om möjligt inte medföra
ökade CO2-utsläpp totalt på nationell nivå och får inte leda till
överskridande av miljökvalitetsnormen för luftkvalitet eller riktvärden
för buller.



Anpassningen av hastighetsgränserna ska leda till en minskad plottrighet
för skyltade hastigheter.

Arbetet utgår från planerade åtgärder vars syfte är att värna minskade restider
genom bibehållna och höjda hastighetsgränser inom det funktionellt
prioriterade vägnätet. Behov av trimningsåtgärder identifieras i syfte att
motverka onödiga restidsförluster, främst på sträckor som får sänkt
hastighetsgräns.

Statligt vägnät som berörs av förslagen
Funktionellt prioriterat vägnät
Trafikverket anser att åtgärder för att värna och utveckla tillgängligheten inom statligt
vägnät bör inriktas mot det funktionellt prioriterade vägnätet (FPV). Trafikens
hastighetsanspråk inom FPV kan variera, bl.a. beroende av vägnätets funktion och
utformning.
Förslaget till justerade hastighetsgränser relateras till om de aktuella sträckorna ligger
inom eller utanför FPV som utarbetats i samråd med länsplaneupprättarna. För vissa län
är detta vägnät inte beslutat.
Det funktionellt prioriterade vägnätet beskrivs utifrån fyra funktioner som kan vara
överlappande, dessa funktioner är:


Godstransporter på väg



Dagliga personresor med bil



Långväga personresor med bil



Kollektivtrafik med buss

Dessutom delas vägarna in i tre skikt:
1. Nationellt och internationellt viktiga vägar
2. Regionalt viktiga vägar
3. Kompletterande regionalt viktiga vägar
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Nuvarande vägnät med högre hastighetsgränser
Tabellen nedan visar antal kilometer statlig väg med hastighetsgränser 70 km/h och
högre inom respektive utom funktionellt prioriterat vägnät (FPV). Hastighetsgränsen 90
km/h har delats in i två flödesintervall, detta då hastighetssänkningar i princip inte
kommer att ske inom det vägnät som har ett trafikflöde under 2000 fordon/dygn (f/d) år
2025.
Det funktionellt prioriterade vägnätet är beslutat i vissa län men inte i andra. Denna
sammanställning syftar till att ge en övergripande bild över fördelningen och ska inte
uppfattas som exakt. Fördelningen inom respektive utom FPV baseras på
remissversionen från mars 2015. Denna fördelning förändras till viss del i den pågående
processen med fastställelse av FPV.
Tabell 1 Antal km statlig väg med hastighetsgränser ≥70 km/h
70
km/h

80 km/h

Idag

Idag

Idag
totalt

Inom FPV

3 281

5 814

8 319

4 098

Utom FPV

56 779

8 428

1 667

Totalt

60 060

14 242

9 986

Vägnät
km

90 km/h
År 2025 minst
%
2000 f/d

100
km/h

110
km/h

120
km/h

År 2025 under
2000 f/d

%

Idag

Idag

Idag

49

4 220

51

4 247

1 802

342

223

13

1 444

87

88

11

1

4 321

43

5 664

57

4 335

1 813

343

Noteras kan att cirka 565 mil väg med hastighetsgräns 90 km/h i princip undantas från
hastighetssänkningar då de bedöms ha ett trafikflöde under 2000 fordon/dygn år 2025.

Förslag till justerade hastighetsgränser
Förutsättningar
Tider för genomförande av justerade hastighetsgränser
Genomförandet av justerade hastighetsgränser genom omskyltning av befintliga
vägsträckor föreslås i huvudsak ske vid tre tillfällen; 2016, 2019 och 2023. Vissa
av de justeringar som föreslås för år 2016 kommer att i praktiken att genomföras
under 2017.
Justeringar av hastighetsgränser till följd av investeringar sker i samband med
öppnandet för trafik (ÖFT) för respektive åtgärd, vilket sker oavsett ovan
angivna årtal.
Underlag effektberäkning
Förslaget baseras på följande underlag:
•

Nationell vägdatabas (NVDB)

•

Objekt i nationell plan och länsplaner för åren 2014 - 2025

•

Ej namngivna objekt och trimningsåtgärder i planerna

Effekter har normalt beräknats med Trafikverkets effektsamband och med RHAmetoden (se www.trafikverket.se/effektsamband). Metoden ger en översiktlig
bedömning på region- och länsnivå av trafiksäkerhets-, restids- och CO2-effekter år 2025
av planerade investeringsåtgärder och föreslagna justeringar av hastighetsgränser under
7
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innevarande planperiod. Metoden innebär en schablonisering av linjeföring, vägtyp och
reshastighet. Metoden kan endast användas för bedömning av effekter på en aggregerad
nivå och kan inte användas för bedömning av effekter för enskilda objekt. För vissa
åtgärder har effektberäkningar skett med kalkylverktyget EVA.
Samlad bild av justerade hastighetsgränser 2014-2025
Berörd väglängd
Nedan redovisas en samlad bild av väglängder med justerade hastighetsgränser
för planperioden 2014 – 2025, enligt planerade investeringar och föreslagna
hastighetsgränsförändringar utan ombyggnad utmed befintliga vägsträckor, här
kallat omskyltning.
Tabell 2 Väglängd med justerad hastighetsgräns (km) totalt mellan 2014-2025 enligt planerade
investeringar och förslag till omskyltningar
Höjd hastighetsgräns till
(antal km)

Trafikverkets region

Nord
Varav investeringar

100 km/h

110 km/h

50

30

50

30

120 km/h

Sänkt hastighetsgräns till
(antal km)

<80 km/h

80 km/h
267

Varav omskyltning

267

Mitt
Varav investeringar

61

Varav omskyltning

27

1096

Stockholm
Varav investeringar

33

113

1096

22

16

34

Varav omskyltning

11

Öst
Varav investeringar

324

97
10

603

28
28

324

Varav omskyltning
Väst
Varav investeringar

100 km/h

10

603

179

13

820

179

13

820

379

36

100

3

1362

374

36

31

3

66

89

100

Varav omskyltning
Syd
Varav investeringar
Varav omskyltning
SUMMA

5
1026

69

1296
3

4261

28

Den väglängd som höjs till 100 km/h består idag av 36 procent vägar med 80
km/h eller lägre och av 64 procent vägar med 90 km/h. Den väglängd som sänks
till 80 km/h utgörs av 96 procent vägar med 90 km/h.
Av alla statliga vägar med 90 km/h föreslås 44 procent av den sammanlagda
väglängden få sänkt hastighetsgräns till 80 km/h under perioden 2014-2025.
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Beräknade effekter av planerade investeringar och föreslagna omskyltningar
I tabellen nedan redovisas de sammanlagda transportpolitiska effekterna av planerade
investeringar och föreslagna hastighetsgränsförändringar utan ombyggnad, här kallat för
omskyltning, under hela planperioden 2014 – 2025. I tabellerna 2 och 3 ingår redan
genomförda investeringar för åren 2014 och 2015. De effekter som redovisas som
”investeringar” baseras på de åtgärder som ingår i befintliga långsiktiga planer, nationell
plan och länsplaner. Effekterna som nedan redovisas som ”omskyltning” baseras på de
förslag till omskyltning av befintliga vägsträckor som redovisas i länsrapporterna.
Tabell 3 Transportpolitiska effekter av planerade investeringar och föreslagna omskyltningar
av befintliga vägsträckor till år 2025
Transportpolitiska effekter år 2025

Trafikverkets region

Döda
Nord
Varav investeringar

-1,3

Svårt
skadade
-7,3

Restid
Tusen tim pb
78

Restid
Tusen tim lb
1

CO2
ton
-769

-0,7

-4,3

-194

-16

1224

Varav omskyltning

-0,7

-3

272

17

-1993

Mitt
Varav investeringar

-1,9

-8

785

130

-9569

-0,3

-1

-20

2

-37

Varav omskyltning

-1,6

-7

805

128

-9532

Stockholm
Varav investeringar

-1,3

-7,6

-4348

-40

-2569

-0,7

-4,3

-4966

-29

8172

Varav omskyltning

-0,6

-3,3

618

-11

-10741

Öst
Varav investeringar

-4,0

-19,2

-978

-54

-110

-3,1

-15,2

-1282

-77

4188

Varav omskyltning

-0,9

-4

304

23

-4298

Väst
Varav investeringar

-2,7

-16,8

-1298

-123

7282

-1,8

-13,2

-1865

-163

12925

Varav omskyltning

-0,9

-3,6

567

40

-5643

Syd
Varav investeringar

-5,1

-23,5

-890

-103

3814

-2,8

-13,5

-2091

-183

18265

Varav omskyltning

-2,4

-10

1201

80

-14451

SUMMA

-16,2

-82,4

-6651

-189

-1921

(Pb = Personbil, Lb = Lastbil)

De sammanlagda effekterna av planerade åtgärder som medför höjda hastighetsgränser
beräknas uppgå till 61 färre dödade och svårt skadade (DSS) per år, 11 000 tusen färre
fordonstimmar per år samt ökade CO2-utsläpp motsvarande 45 000 ton per år, räknat
vid planperiodens slut år 2025.
Effekterna av omskyltningar, som i de flesta fall innebär sänkta hastighetsgränser
beräknas uppgå till 38 färre dödade och svårt skadade (DSS) per år, 4 000 tusen fler
fordonstimmar per år samt minskade CO2-utsläpp motsvarande 47 000 ton per år,
räknat vid planperiodens slut år 2025.
Ovan redovisas beräknade effekter på nationell nivå. Dessa effekter är inte helt
jämförbara med de effekter som nedan redovisas för olika tidsperioder. Beräkningarna
ska inte tolkas som exakta utan är mer till för att ge en indikation på i vilken grad
förslagen bidrar till uppfyllelse av de transportpolitiska målen.
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Förslag till åtgärder med genomförande 2016-2017
Nedan visas förslaget till hastighetsjusteringar för perioden 2016-2017.
Huvuddelen av omskyltningarna föreslås ske 2016.
Tabell 4 Väglängd som föreslås få justerad hastighetsgräns (km) mellan 2016-2017
Höjd hastighetsgräns till
(antal km)

Trafikverkets region

100 km/h

110 km/h

120 km/h

Sänkt hastighetsgräns till
(antal km)

<80 km/h

80 km/h

Nord
Varav investeringar

38

Varav omskyltning

38

Mitt
Varav investeringar

97

Varav omskyltning
Stockholm
Varav investeringar

97
26

2

26

Varav omskyltning
Öst
Varav investeringar

2
55

260

55

Varav omskyltning
Väst
Varav investeringar

260
35

6

35

6

125
15

Varav omskyltning

110

Syd
Varav investeringar

75

6

70

6

Varav omskyltning

5

SUMMA

10

100 km/h

191

69

3,1
3,1

69
12

442

69

442
3,1

964
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Tabell 5 Transportpolitiska effekter av föreslagna åtgärder som medför justerad
hastighetsgräns perioden 2016-2017
Transportpolitiska effekter år 2025

Trafikverkets region

Döda
Nord
Varav investeringar

-0,2

Svårt
skadade
-1,1

-0,1

-0,7

-48

-5

197

Varav omskyltning

-0,1

-0,4

51

2

-310

Mitt
Varav investeringar

-0,2

-0,9

118

7

-1286

Varav omskyltning

-0,2

-0,9

118

7

-1286

Stockholm
Varav investeringar

-0,5

-1,7

-1800

-1

-84

-0,5

-1,7

-1802

-1

-50

0,0

2

Öst
Varav investeringar

-0,7

-3,0

9

-5

-612

-0,4

-1,9

-76

-1

599

Varav omskyltning

-0,2

-1,1

85

-4

-1211

Väst
Varav investeringar

-0,3

-3,1

-242

-18

1437

-0,2

-2,7

-304

-22

2012

Varav omskyltning

-0,1

-0,4

62

4

-576

Syd
Varav investeringar

-1,4

-6,7

178

11

-3236

-0,4

-2,4

-347

-30

2332

Varav omskyltning

Restid
Tusen tim pb
3

Restid
Tusen tim lb
-3

CO2
ton
-113

-34

Varav omskyltning

-1,0

-4,3

525

41

-5568

SUMMA

-3,28

-16,5

-1734

-8,7

-3895

(Pb = Personbil, Lb = Lastbil)
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Förslag till åtgärder med genomförande 2018-2021
Nedan visas förslaget till hastighetsjusteringar för perioden 2018-2021.
Huvuddelen av omskyltningarna föreslås ske 2019.
Tabell 6 Väglängd som föreslås få justerad hastighetsgräns (km) mellan 2018-2021
Trafikverkets region

Höjd hastighetsgräns till
(antal km)

100 km/h

110 km/h

120 km/h

Sänkt hastighetsgräns till
(antal km)

<80 km/h

80 km/h

Nord
Varav investeringar

123

Varav omskyltning

123

Mitt
Varav investeringar

104

Varav omskyltning

104

Stockholm
Varav investeringar

11

Varav omskyltning
Öst
Varav investeringar

204

74
204
43

317

43

Varav omskyltning
Syd
Varav investeringar

317
118

16

31

118

16

31

235

16

31

448

Varav omskyltning
SUMMA

12

10

11
74

Varav omskyltning
Väst
Varav investeringar

100 km/h

448
0

1207
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Tabell 7 Transportpolitiska effekter av föreslagna åtgärder som medför justerad
hastighetsgräns perioden 2018-2021
Transportpolitiska effekter år 2025

Trafikverkets region

Döda
Nord
Varav investeringar

-0,6

Svårt
skadade
-3,1

Restid
Tusen tim pb
44

Restid
Tusen tim lb
3

CO2
ton
-271

-0,3

-2,0

-77

-4

619

Varav omskyltning

-0,3

-1,0

121

8

-890

Mitt
Varav investeringar

-0,4

-1,9

258

23

-2824

-0,0

-0,1

-12

1

22

Varav omskyltning

-0,4

-1,8

270

22

-2846

Stockholm
Varav investeringar

-0,3

-4,2

-2136

-9

4240

-0,3

-4,0

-2178

-11

5086

Varav omskyltning

0,0

-0,2

42

2

-846

Öst
Varav investeringar

-1,6

-7,7

-203

-12

851

-1,2

-5,9

-439

-23

3373

Varav omskyltning

-0,4

-1,8

236

11

-2522

Väst
Varav investeringar

-0,8

-5,4

-615

-37

418

-0,5

-4,1

-615

-37

2497

Varav omskyltning

-0,3

-1,3

0

0

-2079

Syd
Varav investeringar

-1,7

-8,0

-627

-77

4403

-1,0

-4,9

-1002

-98

9298

Varav omskyltning

-0,8

-3,2

375

22

-4895

SUMMA

-5,5

-30,2

-3279

-109

6816

(Pb = Personbil, Lb = Lastbil)
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Förslag till åtgärder med genomförande 2022-2025
Nedan visas förslaget till hastighetsjusteringar för perioden 2022-2025.
Huvuddelen av omskyltningarna föreslås ske 2023.
Tabell 8 Väglängd som föreslås få justerad hastighetsgräns (km) mellan 2022-2025
Höjd hastighetsgräns till
(antal km)

Trafikverkets region

Nord
Varav investeringar

Sänkt hastighetsgräns till
(antal km)

100 km/h

110 km/h

120 km/h

<80 km/h

80 km/h

100 km/h

0

0

0

0

117

0

Varav omskyltning
Mitt
Varav investeringar

117
0

0

0

0

Varav omskyltning
27

Varav omskyltning

27

Öst
Varav investeringar

73

0

0

0

0

0

0

156

0

156
111

0

0

0

378

0

111
378
116

14

116

14

327

14

0

0

323

0

0

1059

Varav omskyltning

14

0

73

Varav omskyltning

SUMMA

28
28

Varav omskyltning

Syd
Varav investeringar

0

57

Stockholm
Varav investeringar

Väst
Varav investeringar

57

0

323
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Tabell 9 Transportpolitiska effekter av föreslagna åtgärder som medför justerad
hastighetsgräns perioden 2022-2025
Transportpolitiska effekter år 2025

Trafikverkets region

Döda
Nord
Varav investeringar

0,1

Svårt
skadade
-2,5

Restid
Tusen tim pb
79

Restid
Tusen tim lb
4

CO2
ton
-779

-0,2

-1,2

-21

-3

-9

Varav omskyltning

0,2

-1,4

100

7

-770

Mitt
Varav investeringar

-0,1

-0,4

418

99

-539

Varav omskyltning

-0,1

-0,4

418

99

-539

Stockholm
Varav investeringar

0,0

1,1

-919

-53

959

0,1

1,3

-986

-17

3136

Varav omskyltning

-0,1

-0,2

67

-36

-2177

Öst
Varav investeringar

-0,8

-4,5

-552

-39

-1906

-0,6

-3,8

-664

-50

-635

Varav omskyltning

-0,2

-0,7

112

11

-1271

Väst
Varav investeringar

-1,5

-7,4

-744

-62

5020

-1,0

-5,5

-776

-85

8024

Varav omskyltning

-0,5

-1,9

32

23

-3004

Syd
Varav investeringar

-1,1

-5,0

-446

-35

2540

-0,8

-3,8

-583

-42

4748

Varav omskyltning

-0,3

-1,3

138

7

-2207

SUMMA

-3,3

-18,7

-2164

-85

5295

(Pb = Personbil, Lb = Lastbil)
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/249
13 maj 2016

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Remiss. Slutbetänkande av Tobaksdirektivsutredningen "En
översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat
tobaksbruk" (SOU 2016:14) samt PM Genomförande av
tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen avger ledningskontorets yttrande såsom sitt eget.

Regeringen beslutade den 10 juli 2014 att utreda det nationella genomförandet av
EU:s tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU). I betänkandet lämnar utredningen
förslag som syftar till att minska bruket av tobak och att motverka illegal handel med
tobak. Förslagen omfattar:
• Tillståndsplikt för försäljning av tobak
• Utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler miljöer och fler produkter
• Förbud mot exponering av tobaksvaror i butik
• Förändringar i regleringen av snus samt i tillsynsorganisationen
• Genomförande av tobaksproduktsdirektivet regler om spårbarhet och
märkning
• Översyn av tobakslagen från 1993:581
• Analys och bedömning av om det finns skäl att införa krav på neutrala
tobaksförpackningar i Sverige
I slutbetänkandet lämnades också ett PM om e-cigaretter i och med ett svenskt
införande av EU:s tobaksproduktsdirektiv.
Beredningen föreslår att en ny tobakslag ska träda ikraft den 1 januari 2018. Reglerna
för spårbarhet och märkning den 20 maj 2019.
Bedömning

Ledningskontoret har berett ärendet i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak och har valt att kommentera de förslag
som kan komma att påverka tillståndsmyndigheten förutsättningar att göra tillsyn.
Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att avge yttrandet såsom sitt eget.
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Regionstyrelsen

Ärende RS 2016/249
Ert Dnr S2016/01610/FS
16 juni 2016

Socialdepartementet

Remiss - Slutbetänkande av Tobaksdirektivsutredningen
"En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat
tobaksbruk" (SOU 2016:14) samt PM Genomförande av
tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter
Region Gotland stödjer de förslag till ny tobakslag som syftar till att minska
tobaksbruket och till att motverka illegal handel med tobak. Utvecklingen vad
gäller rökning minskar stadigt men fortfarande är rökningen ett av våra största
folkhälsoproblem. De åtgärder som föreslås i och med genomförandet av EU:s
tobaksdirektiv samt bestämmelser om e-cigaretter vänder sig särskilt till den
viktigaste målgruppen, våra ungdomar, där deras hälsa ställs i främsta rummet.
Region Gotland önskar särskilt kommentera förslagen nedan

Tillståndsplikt(Kap 5 – 5.6.9) – Region Gotland ställer sig bakom
utredningens förslag att detaljhandeln och partihandel endast ska få bedrivas av
den som har tillstånd. Tillståndsplikten skärper reglerna och skapar ett
likvärdigt och bättre verktyg för återkallande av tillstånd. Förslaget bedöms
dock inledningsvis ge en ökad arbetsbörda för kommunerna med längre
handläggningstider som följd. Utredningen föreslår också att om näringsidkare
inte uppfyller de krav som ställs ska en varning tilldelas. Om inte en sådan är
tillräcklig ska kommunen kunna återkalla tillståndet.
När det gäller serveringstillstånd enlig alkohollagen ska erinran eller varning
vara ett förstahandalternativ vid överträdelse. Först därefter om inga
förbättringar sker kan ett serveringstillstånd återkallas. Region Gotland önskar
poängtera att en likvärdig bedömningsgrund bör råda för dessa båda
skyddslagar, Alkohollagstiftningen och förslag till ny tobakslag det vill säga att
erinran införs som administrativ åtgärd även i den nya tobakslagen.
Ett utvidgat rökförbud(Kap 8 – 8.3.2) – Nuvarande rökförbud föreslås
utvidgas och omfatta även vissa allmänna platser utomhus. Region Gotland är i
sak positiv till förslaget. Fler rökfria utomhusmiljöer ligger i linje med det
folkhälsopolitiska arbetet båda nationellt och lokalt. Ansvar för tillsyn har
kommunerna. Fler miljöer som blir ålagda med rökförbud kräver tillsyn och
det i sin tur fordrar ökade personalresurser för tillsynsarbetet. Med tanke på att

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Regionstyrelsen
Region Gotland
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nya utemiljöer föreslås bli rökfria och där gränsdragningar kan komma att bli
svåra att tolka kan det behövas ett nationellt stöd från Folkhälsomyndigheten.
Det är därför angeläget, anser Region Gotland, att Folkhälsomyndigheten tar
fram en metodbeskrivning för hur tillsynen bör utföras i dessa utemiljöer så att
det blir en likvärdig tillsyn i landets kommuner.
Exponeringsförbud(Kap 9 – 9.6.6) – Utredningens förslag om skärpta regler
när det gäller
marknadsföring av tobaksvaror underlättar kommunernas tillsynsarbete när det
gäller att bedöma vilken nivå på marknadsföring som är påträngande eller ej.
Konsekvenser(Kap 13) – Avslutningsvis önskar Region Gotland betona att
det ökade tillståndsförfarandet samt tillsynen över rökfria miljöer som i
utredningen bedöms få marginella konsekvenser för kommunerna kommer att
vara olika från kommun till kommun. För Region Gotlands del som är
geografiskt avskilt och med en betydande turistsäsong med bland annat ökande
antal uteserveringar kommer sannolikt förslagen få konsekvenser för tillståndsoch tillsynsverksamheten. För att underlätta det lokala arbetet önskas ett ökat
stöd från framför allt Folkhälsomyndigheten. Genom att utarbeta en
metodbeskrivning för tillsynsarbetet så ökar förutsättningar för kommunerna
att genomföra en likvärdig tillsyn i landet, dessutom blir arbetet mer effektivt
med hjälp av utarbetade rutiner. Ett exempel på en sådan metod är Kontrollköp
av folkköl och tobaksvaror. Folkhälsomyndigheten har här arbetat fram en
kontrollköpsguide som innebär rutiner omkring planering, genomförande,
dialog och uppföljning.
Vidare föreslår utredningen ett förbud mot att hänvisa till smak på
snusförpackningar(11.6.3). Region Gotland anser utifrån ett
folkhälsoperspektiv att det är viktigt med åtgärder som inte uppmuntrar eller
förskönar en tobaksvara, särskilt för att skydda ungdomar från ett
tobaksberoende. Dock bör tillverkare av snus rimligen få god tid på sig att
anpassa sina förpackningar men också för att kunna fasa ut gamla
förpackningar för att minimera de omställningskostnader som uppstår.
Region Gotland

Björn Jansson
ordförande

Peter Lindvall
regiondirektör

Promemoria
Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser
om e-cigaretter
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Till statsrådet Gabriel Wikström
Förslag till nationellt genomförande av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar
om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och
relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG
har lämnats av Tobaksdirektivsutredningen (S 2014:16) i delbetänkandet Mer gemensamma tobaksregler – ett genomförande av tobaksproduktdirektivet (SOU 2015:6) och slutbetänkandet En översyn av
tobakslagen – nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14).
Utgångspunkten i de betänkandena var att elektroniska cigaretter
som innehåller nikotin, i enlighet med den bedömning som Läkemedelsverket och förvaltningsdomstolarna dittills gjort, var att
bedöma som läkemedel och att direktivets bestämmelser i detta
avseende därför inte behövde genomföras. Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 17 februari 2016 i mål nr 1385-15 slagit
fast att sådana elektroniska cigaretter inte ska bedömas som läkemedel. Domstolens avgörande får till följd att Sverige måste genomföra direktivets bestämmelser om elektroniska cigaretter i den
nationella lagstiftningen. Det har inte varit tidsmässigt möjligt att
beakta avgörandet i utredningens slutbetänkande, utan förslag till
nationellt genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om elektroniska cigaretter samt ett antal andra förslag som bedöms vara nödvändiga för en skapa en heltäckande och ändamålsenlig reglering av sådana produkter redovisas i denna promemoria,
som har arbetats fram parallellt med det övriga arbetet.
Lund i februari 2016
Göran Lundahl
/Fredrik Lövkvist
Linus Videgren
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Promemorians huvudsakliga innehåll

I promemorian lämnas förslag till de lagändringar som behövs för
att genomföra bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s
tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU). Vidare föreslås en reglering
av bl.a. handeln med sådana produkter. Regleringen innefattar bl.a.
bestämmelser om åldersgräns, anmälningsskyldighet vid försäljning, tillsyn och straffansvar. Förslagen föreslås i huvudsak genomföras i en ny lag om elektroniska cigaretter. Därtill föreslås vissa
ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696) och lagen (1996:701) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2016.
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2

Förslag till lagtext

2.1

Förslag till lag om elektroniska cigaretter
(2016:000)

Inledande bestämmelser
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om
1. produkter som kan användas för konsumtion av nikotinånga
via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet
en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank
(elektroniska cigaretter), och
2. behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och
som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett (påfyllningsbehållare).
2 § Denna lag ska inte tillämpas på
1. läkemedel eller medicintekniska produkter som omfattas av krav
på godkännande enligt läkemedelslagen (2015:315) eller lagen
(1993:584) om medicintekniska produkter, eller
2. produkter som är klassificerade som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
För elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare som innehåller tobak ska bestämmelserna i tobakslagen (1993:581) tillämpas
i stället för bestämmelserna i denna lag.
3 § I fråga om elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare som
är avsedda för konsumenter eller som kan antas komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen (2004:451).
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Förhandsanmälan
4 § Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare ska till Folkhälsomyndigheten anmäla alla sådana
produkter som de avser att släppa ut på marknaden.
Anmälan ska lämnas i elektroniskt format senast sex månader
innan produkten är avsedd att släppas ut på marknaden. En ny anmälan ska lämnas in för varje väsentlig ändring av produkten.
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte i näringsverksamhet tillhandahållas konsumenter på marknaden om
anmälan enligt första och andra styckena inte har gjorts.
Produktinnehåll och utformning
5 § Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som inte uppfyller de föreskrifter om innehåll och utformning som meddelats
med stöd av 44 § 2 får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden.
Bipacksedel
6 § Styckförpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla en bipacksedel.
Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ansvarar för att styckförpackningar till sådana produkter innehåller en bipacksedel.
Om en styckförpackning till en elektronisk cigarett eller en påfyllningsbehållare saknar bipacksedel får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden. Detsamma gäller om bipacksedeln inte uppfyller de föreskrifter om dess innehåll och utformning
som har meddelats med stöd av 44 § 3 eller om innehållet är uppenbart oriktigt.
Innehållsdeklaration
7 § Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en innehållsdeklaration.
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Tillverkare och importörer ansvarar för att förpackningar till
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare förses med en innehållsdeklaration.
Om en förpackning till en elektronisk cigarett eller en påfyllningsbehållare saknar innehållsdeklaration får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden. Detsamma gäller om innehållsdeklarationen inte uppfyller de föreskrifter om innehåll och
utformning som har meddelats med stöd av 44 § 4 eller om innehållet är uppenbart oriktigt.
Produktpresentation
8 § Märkningen på elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,
eller på sådana produkter förpackningar, får inte
1. antyda att en viss elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare är mindre skadlig än andra sådana produkter,
2. innehålla information om halten av tjära eller kolmonoxid i
produkten,
3. likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt,
4. antyda att en viss produkt har miljöfördelar, eller
5. hänvisa till tillsatser, eller avsaknad av sådana, utom vad avser
smaktillsatser.
Hälsovarning
9 § Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på marknaden
ska förses med en hälsovarning.
Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ansvarar för att förpackningar till sådana produkter
förses med en hälsovarning.
Om en förpackning till en elektronisk cigarett eller en påfyllningsbehållare saknar hälsovarning får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden. Detsamma gäller om hälsovarningen inte uppfyller de föreskrifter om utformningen av varningen
som har meddelats med stöd av 43 §.
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Marknadsföring
10 § En näringsidkare får inte marknadsföra elektroniska cigaretter
eller påfyllningsbehållare till konsumenter
1. inom informationssamhällets tjänster, och
2. i ljudradiosändningar, tv-sändningar eller beställ-tv som omfattas av radio- och tv-lagen (2010:696).
Med undantag för marknadsföring genom kommersiella annonser gäller förbudet i första stycket inte marknadsföring i överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig.
11 § En näringsidkare som marknadsför elektroniska cigaretter
eller påfyllningsbehållare till konsumenter får inte använda kommersiella annonser i periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig.
Sponsring
12 § Tillverkare, partihandlare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte sponsra ett evenemang eller
en verksamhet dit allmänheten har tillträde eller som kan antas få
gränsöverskridande effekt, om sponsringen kan antas medföra att
avsättningen av produkterna främjas.
Rapportering av försäljningsvolymer m.m.
13 § Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska varje år till Folkhälsomyndigheten lämna in
1. fullständiga uppgifter om försäljningsvolym, uppdelade på varumärke och produktsort,
2. uppgifter om preferenserna hos olika konsumentgrupper, inbegripet unga människor, icke-rökare och de viktigaste typerna av
nuvarande konsumenter,
3. uppgifter om det sätt på vilket produkterna säljs, och
4. sammanfattningar av och kommentarer till eventuella marknadsundersökningar om ovanstående, med en översättning till engelska.
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Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte i näringsverksamhet tillhandahållas konsumenter på marknaden om
rapporteringsskyldigheten enligt första stycket inte har fullgjorts.
Produktkontroll
14 § Tillverkare, importörer och distributörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska upprätta och upprätthålla ett
system för att samla in information om alla misstänkta skadliga
effekter som dessa produkter har på människors hälsa.
Information enligt första stycket ska på begäran lämnas till
Folkhälsomyndigheten.
15 § Om en tillverkare, importör eller distributör av elektroniska
cigaretter eller påfyllningsbehållare skulle anse, eller ha skäl att
anta, att en sådan produkt inte är säker, av god kvalitet eller på annat sätt inte är förenlig med denna lag, ska han eller hon omedelbart
1. vidta de korrigerande åtgärder som är nödvändiga för att den
berörda produkten ska bli förenlig med denna lag,
2. dra tillbaka produkten, eller
3. återkalla produkten.
När en åtgärd enligt första stycket vidtas ska Folkhälsomyndigheten omedelbart underrättas om produktens brister, vilken åtgärd
som vidtagits och resultaten av åtgärden.
Åldersgräns
16 § Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas
eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte
har fyllt 18 år. Den som lämnar ut sådana produkter ska förvissa sig
om att mottagaren har uppnått denna ålder.
Om det finns särskild anledning att anta att en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare är avsedd att lämnas över till någon
som inte har fyllt 18 år får produkten inte lämnas ut.
På varje försäljningsställe för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med

11

information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana produkter till den som inte har fyllt 18 år.
17 § Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som säljs till
konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att
kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen
sker genom automat, via distansförsäljning eller liknande.
18 § Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får föras in i
landet endast av den som har fyllt 18 år.
Anmälan av handel och skyldighet att utöva egenkontroll
19 § En näringsidkare får inte bedriva detaljhandel med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att först ha anmält
handeln till den kommun där försäljningen ska ske.
Den som bedriver detaljhandel ska utöva särskild kontroll
(egenkontroll) över detaljhandeln och hanteringen i övrigt av
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det
finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.
Till anmälan om handel ska näringsidkaren foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens
tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen utan
dröjsmål.
Hantering av personuppgifter vid gränsöverskridande
distansförsäljning
20 § En näringsidkare som via distansförsäljning tillhandahåller
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till
konsumenter i ett annat land än det land där näringsidkaren har sitt
säte eller sin affärsverksamhet får inte lämna ut personuppgifter om
konsumenten till tillverkaren av sådana produkter eller till företag
som ingår i samma koncern eller till andra tredje parter. Personuppgifter får inte heller användas eller överföras för andra ändamål
än det aktuella köpet.
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Tillsyn
21 § Den centrala tillsynen över att denna lag och föreskrifter
meddelade med stöd av lagen följs utövas av Folkhälsomyndigheten när det gäller den omedelbara tillsyn som kommunen eller
kommunen och Polismyndigheten ansvarar för enligt 22 § 1 och 2.
22 § Den omedelbara tillsynen över att denna lag och föreskrifter
meddelade med stöd av lagen följs utövas av
1. kommunen när det gäller
a) förbudet mot att tillhandahålla elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 4-7 §§ samt 9 och 13 §§ på försäljningsställen,
b) produktpresentation enligt 8 § på försäljningsställen,
2. kommunen och Polismyndigheten när det gäller
a) åldersgräns enligt 16 och 17 §§,
b) anmälan och egenkontroll enligt 19 §,
3. Folkhälsomyndigheten när det gäller
a) bestämmelserna i 4-9 och 13 §§ i andra fall än som avses i 1,
b) produktkontroll enligt 14 och 15 §§, och
4. Konsumentombudsmannen när det gäller marknadsföring
och sponsring enligt 10-12 §§.
23 § Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt 22 § första
stycket 1 och 2. Länsstyrelsen ska
1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna
med information och råd, och
2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan
tillsynsmyndigheter och andra.
24 § En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att
tillsynsuppgifter som kommunen har enligt denna lag ska ombesörjas helt eller delvis av den andra kommunen. Kommunen får dock
inte överlåta befogenheten att avgöra ärenden enligt 25 och 26 §§.
25 § En tillsynsmyndighet som anges i 22 § 1-3 får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för
att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen
ska följas.
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I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten
sätta ut vite. Vitet får inte förvandlas till fängelse.
26 § Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna
i denna lag får kommunen förbjuda en näringsidkare som tillhandahåller elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare till konsumenter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara
en alltför ingripande åtgärd, meddela varning.
Ett förbud enligt första stycket meddelas för en tid av högst sex
månader.
Beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.
27 § Folkhälsomyndigheten får, om myndigheten konstaterar eller
har rimliga skäl att anta att en typ av eller specifika elektroniska
cigaretter eller påfyllningsbehållare kan utgöra en allvarlig risk för
människors hälsa, trots att produkten uppfyller kraven i denna lag,
förbjuda att produkterna släpps ut på marknaden. Om sådana produkter redan har släppts ut på marknaden får Folkhälsomyndigheten förelägga tillverkaren, importören eller distributören av produkterna att dra tillbaka eller återkalla dessa.
Folkhälsomyndigheten ska omedelbart underrätta Europeiska
kommissionen och de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater om åtgärder som vidtagits enligt första stycket och översända
eventuella underlag.
När Europeiska kommissionen har meddelat om den anser att
en åtgärd enligt första stycket är motiverad ska Folkhälsomyndigheten besluta om åtgärden ska bestå.
I beslut om föreläggande eller förbud får Folkhälsomyndigheten
sätta ut vite. Vitet får inte förvandlas till fängelse.
28 § Vid Konsumentombudsmannens tillsyn tillämpas bestämmelserna i marknadsföringslagen (2008:486).
En marknadsföringsåtgärd som strider mot 8 § eller 10-12 §§
ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen anses vara otillbörlig mot konsumenter. En marknadsföringsåtgärd
som strider mot 10 § första stycket 2 och 11 § kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29-36 §§ marknadsföringslagen.
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29 § En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för myndighetens tillsyn enligt denna lag.
30 § I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och
den som lämnar ut elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare
om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått den
ålder som anges i 16 §, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid
ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt
18 år.
Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett
genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.
31 § Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra
grund för kommunen att meddela förelägganden eller förbud enligt
25 och 26 §§.
32 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av denna lag eller anslutande föreskrifter och
får där göra undersökningar och ta prover. För uttagna prov betalas
inte ersättning.
33 § Kommunen och Polismyndigheten ska underrätta varandra
om förhållanden som är av betydelse för tillsynen.
En kommun som har fattat beslut i ett ärende enligt denna lag
ska skicka en kopia av beslutet till Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten och den länsstyrelse som berörs av beslutet.
34 § Polismyndigheten ska på begäran av en annan tillsynsmyndighet lämna den hjälp som behövs vid tillämpningen av 32 §. En sådan begäran får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
2. det annars finns synnerliga skäl.
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35 § Den som har tagit befattning med något ärende enligt denna
lag får inte obehörigen röja eller på annat sätt utnyttja vad han eller
hon därvid har fått veta om yrkeshemligheter eller affärsförhållanden.
I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Överklagande
36 § Beslut som en kommun har fattat enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Beslut som Folkhälsomyndigheten har meddelat med stöd av
25 eller 27 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
37 § Beslut om föreskrifter om innehållsdeklaration som en myndighet har meddelat med stöd av 44 § 4 får överklagas hos regeringen av tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som är avsedda att tillhandahållas konsumenter
på marknaden.
Straffbestämmelser och förverkande
38 § Den som uppsåtligen bryter mot 7 § tredje stycket eller 9 §
tredje stycket eller säljer elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare i strid med förbud som har meddelats enligt 26 § döms till
böter eller fängelse i högst sex månader.
Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter
mot 16 § första eller andra stycket eller 19 § första stycket.
Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar.
39 § Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.
40 § Elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare som varit
föremål för brott enligt denna lag eller deras värde samt utbyte av
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sådant brott ska förklaras förverkade, om det inte är uppenbart
oskäligt.
Avgifter
41 § En kommun får ta ut avgift för sin för sin tillsyn av den som
bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med elektroniska
cigaretter eller påfyllningsbehållare.
42 § Folkhälsomyndigheten får av tillverkare och importörer av
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare ta ut avgifter för
att ta emot, lagra, hantera och analysera de uppgifter som enligt 4 §
lämnas till myndigheten.
Bemyndiganden
43 § Regeringen får meddela närmare föreskrifter om utformningen av sådana hälsovarningar som avses i 9 §.
44 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om
1. hur en förhandsanmälan enligt 4 § ska vara utformad och vad
den ska innehålla,
2. produktinnehåll och utformning av elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare,
3. vilka uppgifter bipacksedlar för elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare enligt 6 § ska innehålla och hur dessa ska utformas,
4. innehållet i och utformningen av innehållsdeklarationen enligt
7 §,
5. fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 13 §,
6. det system för informationsinsamling som anges i 14 § första
stycket,
7. underrättelseskyldigheten enligt 15 § andra stycket,
8. genomförandet av kontrollköp enligt 30 §, och
9. skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för
provtagning och undersökning av prov enligt 32 §.
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2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:701)
om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns
mot ett annat land inom Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs i fråga om i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom
Europeiska unionen att 3 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §1
Lagen är tillämplig endast beträffande följande varor:
1. krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel,
och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
2. narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64),
3. vapen och ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),
4. injektionssprutor och kanyler,
5. dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot
vissa dopningsmedel,
6. springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller
nithandskar, batonger, karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och
liknande,
7. kulturföremål som avses i 5 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,
8. hundar och katter för annat ändamål än handel,
9. spritdrycker, vin, starköl
9. spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker, och andra jästa alkoholdrycker,
teknisk sprit och alkoholhaltiga teknisk sprit och alkoholhaltiga
preparat enligt alkohollagen preparat enligt alkohollagen
(2010:1622), samt tobaksvaror (2010:1622), samt tobaksvaror
vid kontroll av åldersgränsen i och elektroniska cigaretter och
13 § tobakslagen (1993:581),
påfyllningsbehållare vid kontroll
av åldersgränsen i 13 § tobakslagen (1993:581) och 16 § lagen
(2016:000) om elektroniska cigaretter,
1

Senaste lydelse 2014:1497.
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10. nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, fisk och reptiler,
11. andra djur än sådana som anges ovan och produkter av djur,
om det finns särskild anledning att misstänka att smittsam sjukdom
förekommer, att djuret eller djurprodukten på annat sätt utgör en
allvarlig hälsorisk för människor eller djur, att medföljande dokument är ofullständiga eller felaktiga, att erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i övrigt gäller för införseln inte är uppfyllda,
12. barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi,
13. varor som avses i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
14. varor som ska beskattas enligt lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter,
15. sprängämnesprekursorer enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och
användning av sprängämnesprekursorer och 3 § lagen (2014:799)
om sprängämnesprekursorer.
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2.3

Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen
(2010:696)

Härigenom föreskrivs i fråga om i radio- och tv-lagen
(2010:696) att 6 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 § samt 15 kap. 5 och
9 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
2 §2
Leverantörer av medietjänster får på de villkor som anges i 3 och 4
§§ sända filmer, tv-serier, sportprogram och program med lätt underhållning där det förekommer produktplacering.
Första stycket gäller dock
Första stycket gäller dock
inte program som huvudsaklig- inte program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv en vänder sig till barn under tolv
år och inte heller program där år och inte heller program där
det förekommer produktplace- det förekommer produktplacering av
ring av
1. alkoholdrycker och to1. alkoholdrycker och tobaksvaror,
baksvaror,
2. andra produkter som
2. andra produkter som
kommer från företag vars hu- kommer från företag vars huvudsakliga verksamhet är att vudsakliga verksamhet är att
tillverka eller sälja alkohol- tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror,
drycker eller tobaksvaror,
3. receptbelagda läkemedel
3. receptbelagda läkemedel
och sådan medicinsk behandling och sådan medicinsk behandling
som bara är tillgänglig efter or- som bara är tillgänglig efter ordination, eller
dination,
4. modersmjölksersättning.
4. modersmjölksersättning,
eller
5. sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som
avses i lagen (2016:000) om
elektroniska cigaretter.
2

Senaste lydelse 2013:1056.
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7 kap.
2 §3
Program i tv-sändningar, sökbar Program i tv-sändningar, sökbar
text-tv eller i beställ-tv får inte text-tv eller i beställ-tv får inte
sponsras av någon vars huvud- sponsras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att till- sakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker verka eller sälja alkoholdrycker,
eller tobaksvaror.
tobaksvaror eller sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen
(2016:000) om elektroniska cigaretter.
8 kap.
13 §4
Bestämmelser om förbud mot Bestämmelser om förbud mot
reklam för alkoholdrycker och reklam för alkoholdrycker, totobaksvaror finns i 7 kap. 3 § baksvaror samt elektroniska cigaalkohollagen (2010:1622) och i retter och påfyllningsbehållare
14 § tobakslagen (1993:581).
finns i 7 kap. 3 § alkohollagen
(2010:1622), i 14 § tobakslagen
(1993:581) samt i 10 och 11 §§
lagen (2016:000) om elektroniska
cigaretter.
15 kap.
5 §5
Bestämmelser om förbud mot Bestämmelser om förbud mot
reklam för alkoholdrycker och reklam för alkoholdrycker, totobaksvaror finns i 7 kap. 3 § baksvaror samt elektroniska cigaalkohollagen (2010:1622) och i retter och påfyllningsbehållare
3

Senaste lydelse 2013:1056.
Senaste lydelse 2013:1056.
5
Senaste lydelse 2013:1056.
4
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14 § tobakslagen (1993:581).

finns i 7 kap. 3 § alkohollagen
(2010:1622), i 14 § tobakslagen
(1993:581) samt i 10 och 11 §§
lagen (2016:000) om elektroniska
cigaretter.

15 kap.
9 §6
Program i ljudradiosändning får Program i ljudradiosändning får
inte sponsras av någon vars hu- inte sponsras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att vudsakliga verksamhet är att
tillverka eller sälja alkohol- tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror.
drycker, tobaksvaror eller sådana elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare som avses i
lagen (2016:000) om elektroniska
cigaretter.

6

Senaste lydelse 2013:1056.
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2.4

Förslag till förordning om elektroniska cigaretter
(2016:000)

Innehåll
1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen
(2016:000) om elektroniska cigaretter. De termer och uttryck som
används i lagen har samma betydelse i denna förordning.
Förhandsanmälan
2 § En förhandsanmälan enligt 4 § lagen (2016:000) om elektroniska cigaretter ska, beroende på om produkten är en elektronisk
cigarett eller en påfyllningsbehållare, innehålla följande uppgifter:
1. tillverkarens namn och kontaktuppgifter, en ansvarig juridisk
eller fysisk person inom unionen och i tillämpliga fall importören
till unionen,
2. en förteckning över alla ingredienser som ingår i produkten
och de utsläpp som sker till följd av användningen av produkten,
uppdelad på varumärke och sort, med uppgift om kvantiteter,
3. toxikologiska uppgifter avseende produktens ingredienser
och utsläpp, även vid upphettning, särskilt beträffande deras effekter på konsumenternas hälsa vid inandning och med beaktande av
bland annat eventuella beroendeframkallande effekter,
4. information om nikotindoser och nikotinupptag vid konsumtion under förhållanden som är normala eller som rimligen kan
förutses,
5. en beskrivning av produktens beståndsdelar som i förekommande fall inbegriper den elektroniska cigarettens eller påfyllningsbehållarens öppnings- och påfyllningsmekanism,
6. en beskrivning av tillverkningsprocessen, inklusive om den
omfattar serietillverkning, och en försäkran om att tillverkningsprocessen är förenlig med kraven i denna artikel, och
7. en försäkran om att tillverkaren och importören tar fullt ansvar för produktens kvalitet och säkerhet när den släpps ut på
marknaden och används under förhållanden som är normala eller
som rimligen kan förutses.

23

Produktinnehåll och utformning
3 § Vätska som innehåller nikotin får endast släppas ut på marknaden i
1. ändamålsenliga påfyllningsbehållare som inte överstiger 10
milliliter, eller
2. elektroniska engångscigaretter eller engångspatroner där patronerna eller tankarna inte överstiger 2 milliliter.
4 § Vätska som innehåller nikotin får inte innehålla mer nikotin än
20 milligram per milliliter.
5 § Vätska som innehåller nikotin får inte innehålla
1. vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en
elektronisk cigarettet eller påfyllningsbehållare innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker,
2. koffein, taurin eller andra tillsatser eller stimulerande ämnen
som är förknippade med energi och vitalitet,
3. tillsatser som färgar utsläpp,
4. tillsatser som underlättar inhalering eller upptag av nikotin,
eller
5. tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i oförbränd form.
6 § Endast ingredienser med hög renhet får användas vid framställningen av vätska som innehåller nikotin.
Spår av andra ämnen än de ingredienser som enligt 2 § 2 redovisats i förhandsanmälan får förekomma upp till detektionsgränsen
endast om det tekniskt sett inte går att undvika dessa spår under
tillverkningen.
7 § Med undantag för nikotin, får vid framställningen av vätska
som innehåller nikotin endast användas ingredienser som inte utgör
en risk för människors hälsa i uppvärmd eller ouppvärmd form.
8 § Elektroniska cigaretter ska avge nikotindoser på en jämn nivå
under normala användningsförhållanden.
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9 § Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska vara barnoch manipulationssäkra, vara skyddade mot skador och läckage och
ha en mekanism som säkerställer påfyllning utan läckage.
Bipacksedel
10 § En bipacksedel som avses i 6 § lagen (2016:000) om elektroniska cigaretter ska innehålla uppgifter om
1. bruks- och förvaringsanvisning för produkten med omnämnande om att produkten inte rekommenderas för ungdomar och
icke-rökare,
2. kontraindikationer,
3. varningar för specifika riskgrupper,
4. eventuella skadliga effekter,
5. beroendeframkallande egenskaper och toxicitet, och
6. kontaktinformation till tillverkaren eller importören och en
juridisk eller fysisk kontaktperson inom Europeiska unionen.
Innehållsdeklaration
11 § En innehållsdeklaration enligt 7 § lagen (2016:000) om
elektroniska cigaretter ska innehålla
1. en förteckning över alla ingredienser som ingår i produkten i
fallande viktordning,
2. uppgift om innehåll av nikotin i produkten och fördelningen
per dos,
3. satsnumret, och
4. en rekommendation om att förvara produkten utom räckhåll
för barn.
Hälsovarning
12 § En hälsovarning enligt 9 § lagen (2016:000) om elektroniska
cigaretter ska ha följande lydelse: ”Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.”.
Hälsovarningen ska
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1. återges på de två största ytorna på styckförpackningen och
eventuella ytterförpackningar,
2. täcka 30 procent av ytorna på styckförpackningen och eventuella ytterförpackningar,
3. vara tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil i svart på vit
bakgrund,
4. täcka största möjliga andel av den yta som har reserverats för
varningen,
5. vara placerad i centrum på den reserverade ytan, och på rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar
ska den vara parallell med styckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant, och
6. var parallell med huvudtexten på den yta som reserverats för
varningen.
Offentliggörande och lagring av rapporter, m.m.
13 § Folkhälsomyndigheten ska på en webbplats offentliggöra de
uppgifter som lämnats till myndigheten enligt 4 § lagen (2016:000)
om elektroniska cigaretter. Uppgift som utgör företagshemlighet
ska inte offentliggöras.
14 § Folkhälsomyndigheten ska på begäran göra information som
rapporterats enligt 13 § lagen (2016:000) om elektroniska cigaretter
tillgänglig för Europeiska kommissionen och för andra medlemsstater.
Bemyndiganden
15 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om
1. formatet för en förhandsanmälan enligt 4 § lagen (2016:000)
om elektroniska cigaretter,
2. utformningen av bipacksedlar enligt 6 § lagen (2016:000) om
elektroniska cigaretter,
3. utformningen av innehållsdeklarationen enligt 7 § lagen
(2016:000) om elektroniska cigaretter,
4. fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 13 § lagen
(2016:000) om elektroniska cigaretter,
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5. det system för informationsinsamling som anges i 14 § lagen
(2016:000) om elektroniska cigaretter,
6. fullgörandet av underrättelseskyldigheten i 15 § andra stycket,
och
7. genomförandet av kontrollköp enligt 30 §.
Folkhälsomyndigheten får vidare meddela kompletterande föreskrifter till bestämmelserna om produktinnehåll och utformning av
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i 5-9 §§.
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2.5

Förslag till förordning om ändring i offentlighetsoch sekretessförordningen (2009:641)

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) att det i bilagan till förordningen ska ha
införas en ny punkt, punkten 147, med följande lydelse.
Föreslagen lydelse
______________________________________________________
Verksamheten består i
Särskilda begränsningar i sekretessen
__________________________
__________________________
…………………………
…………………………
147. tillsyn
enligt
lagen sekretessen gäller inte för upp(2016:000) om elektroniska gifter som ingår i information
cigaretter
som ska offentliggöras enligt
13 § förordningen (2016:000)
om elektroniska cigaretter
…………………………
…………………………
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2.6

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2013:1020) med instruktion för
Folkhälsomyndigheten

Härigenom föreskrivs i fråga om i förordningen (2013:1020)
med instruktion för Folkhälsomyndigheten att 3 § ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
3 §7

Myndigheten ska särskilt
1. analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk eller
kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder,
2. följa och analysera beteende- och omvärldsförändringar av betydelse för smittskyddet och hur sådana förändringar påverkar förutsättningarna för smittskyddet i landet,
3. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling samt i detta arbete särskilt
följa upp, utvärdera och sprida kunskap om hur människors hälsa
påverkas av miljön,
4. framställa statistik inom folkhälsoområdet och främja tillgång
till sådan statistik,
5. bidra till utvecklingen av både hälsoekonomisk metodik inom
folkhälsoområdet och metoder för att beakta folkhälsoaspekter i
konsekvensbedömningar och uppföljningar,
6. följa och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar
och skyddet mot dessa nationellt och internationellt, analysera
konsekvenserna av denna utveckling för samhället och den enskilde
samt utvärdera effekterna av vaccinationer och andra smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvården och andra berörda samhällssektorer,
7

Senaste lydelse 2014:1546.
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7. ansvara för den samordnade uppföljningen inom alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobaksområdet,
8. svara för stöd till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som bedriver diagnostik av betydelse för landets smittskydd,
9. verka för att möjligheten att effektivt använda antibiotika hos
människor och djur bevaras genom att samla in, analysera och aktivt förmedla kunskap i frågor som rör antibiotikaresistens samt
främja insatser på lokal och regional nivå i frågor som rör rationell
antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens,
10. verka för en minskad smittspridning genom att samla in,
analysera och aktivt förmedla kunskap i frågor som rör annan antimikrobiell resistens än antibiotikaresistens samt i frågor som rör
vårdrelaterade infektioner och vårdhygien,
11. verka för att förskrivare, övriga berörda yrkesgrupper och
allmänheten tillämpar de kunskaper som finns om antibiotikaresistens och annan antimikrobiell resistens,
12. verka för att begränsa spridningen och konsekvenserna för
samhället och för enskilda av hiv/aids samt verka för att skapa öppenhet om hiv/aids och motverka stigmatisering och diskriminering av personer som lever med hivinfektion, bland annat genom
att främja utvecklingsinsatser och långsiktigt förebyggande arbete,
13. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av varor som inte utgör läkemedel samt bevaka och utreda behovet av
kontroll av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
14. vara samordnande myn14. vara samordnande myndighet för det friluftslivsmål för dighet för det friluftslivsmål för
god folkhälsa som regeringen god folkhälsa som regeringen
har fastställt och verka för att har fastställt och verka för att
detta mål nås genom att sam- detta mål nås genom att sammanställa och sprida evidensba- manställa och sprida evidensbaserade kunskaper om insatser serade kunskaper om insatser
som skapar förutsättningar för som skapar förutsättningar för
friluftsliv och främjar hälsa till friluftsliv och främjar hälsa till
kommuner, landsting och andra kommuner, landsting och andra
berörda samhällssektorer, och
berörda samhällssektorer,
15. ha ett samlat ansvar för
15. ha ett samlat ansvar för
att inom sitt verksamhetsom- att inom sitt verksamhetsområde främja lika rättigheter och råde främja lika rättigheter och
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möjligheter oavsett sexuell möjligheter oavsett sexuell läggläggning, könsidentitet och ning, könsidentitet och könsutkönsuttryck.
tryck, och
16. övervaka marknadsutvecklingen för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,
inbegripet eventuella belägg för
att användningen av dem fungerar som inkörsport till nikotinberoende och slutligen traditionell
tobakskonsumtion för unga människor och icke-rökare.
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2.7

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2014:1039) om marknadskontroll av varor och
annan närliggande tillsyn

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2014:1039) om
marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn att Folkhälsomyndigheten ska läggas till i den till förordningen bilagerade
förteckningen över marknadskontrollmyndigheter som enligt 6 § i
förordningen ingår i Marknadskontrollrådet.
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3

Ärendet

Europaparlamentet och rådet har antagit direktiv 2014/40/EU av
den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och
andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av
tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (nedan tobaksproduktdirektivet). Regeringen tillsatte den 10 juli 2014 Tobaksdirektivsutredningen (S 2014:16, dir.
2014:108) med uppdrag att bl.a. lämna förslag till nationellt genomförande av tobaksproduktdirektivet. I delbetänkandet Mer gemensamma tobaksregler – ett genomförande av tobaksproduktdirektivet
(SOU 2015:6) redovisade utredningen sina förslag till genomförande av de delar av direktivet som ska vara genomförda i medlemsstaterna senast den 20 maj 2016. I slutbetänkandet En översyn av
tobakslagen – nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14)
har utredningen redovisat sina förslag till nationellt genomförande
av direktivets bestämmelser om spårbarhet och märkning, vilka ska
tillämpas tidigast från och med den 20 maj 2019.
Tobaksproduktdirektivets bestämmelser om elektroniska cigaretter (nedan e-cigaretter) och påfyllningsbehållare ska tillämpas
under förutsättning att produkterna inte omfattas av kravet på ett
godkännande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/83/EG (humanläkemedelsdirektivet) eller kraven som anges i
rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter (se artikel 20.1). Vid tidpunkten för överlämnandet av Tobaksdirektivsutredningens delbetänkande var Läkemedelsverkets inställning att ecigaretter som innehåller nikotin skulle bedömas som läkemedel.
Frågan var under utredningens arbete föremål för rättslig prövning
i de allmänna förvaltningsdomstolarna, där såväl förvaltningsrätten
som kammarrätten delade Läkemedelsverkets inställning. Utredningens bedömning var därför att bestämmelserna om e-cigaretter
inte behövde genomföras i svensk rätt. Frågan om genomförande
av tobaksproduktdirektivet har därefter behandlats av regeringen i
propositionen Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv (prop. 2015/16:82). I
propositionen (s. 20-23) gör regeringen bedömningen att tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter inte bör genom33

föras i avvaktan på Högsta förvaltningsdomstolens dom i fråga om
huruvida e-cigaretter innehållande nikotin ska omfattas av krav på
godkännande som läkemedel. Regeringen har emellertid aviserat att
den beroende på utgången i målet i Högsta förvaltningsdomstolen
kan behöva återkomma till frågan om ett genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter.
Genom Högsta förvaltningsdomstolens dom den 17 februari
2016 i mål nr 1385-15 har fastslagits att e-cigaretter som innehåller
nikotin inte utifrån sin funktion ska bedömas som läkemedel. Det
innebär att tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter
och påfyllningsbehållare måste genomföras i den nationella lagstiftningen. Eftersom Tobaksdirektivsutredningens uppdrag ska
redovisas den 1 mars 2016 har det inte varit tidsmässigt möjligt att
beakta avgörandet i utredningens slutbetänkande. I stället har
denna promemoria arbetats fram vid sidan av utredningens arbete
med slutbetänkandet. I promemorian lämnas förslag till nationellt
genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om
elektroniska cigaretter samt ett antal andra förslag som bedöms
vara nödvändiga för en skapa en heltäckande och ändamålsenlig
reglering av sådana produkter.
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4

Tobaksproduktdirektivets
bestämmelser om e-cigaretter

4.1

Tillämpningsområdet av direktivets
bestämmelser om e-cigaretter

I direktivet definieras en e-cigarett som en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank. Av direktivets definition framgår
vidare att e-cigaretter kan vara avsedda för att användas endast en
gång eller vara påfyllningsbara med hjälp av en påfyllningsbehållare
och en tank, eller laddningsbara med engångspatroner (artikel 2.16)
Definitionen av en påfyllningsbehållare är enligt direktivet en
behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan
användas för att fylla på en e-cigarett.

4.2

Krav på anmälningsskyldighet

Av artikel 20.2 följer en anmälningsskyldighet för tillverkare och
importörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Alla sådana
produkter som en tillverkare eller importör avser att släppa ut på
marknaden ska anmälas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna sex månader innan produkterna är avsedda att släppas ut på
marknaden. För e-cigaretter och påfyllningsbehållare som släppts
ut på marknaden före den 20 maj 2016 ska anmälan lämnas inom
sex månader efter det datumet. En ny anmälan ska lämnas in för
varje väsentlig ändring av produkten. Anmälan, som ska lämnas i
elektroniskt format, ska bl.a. innehålla en förteckning över alla
ingredienser som ingår i produkten och de utsläpp som sker till
följd av användingen av produkten. Vidare ska anmälan innehålla
toxikologiska uppgifter avseende produktens ingredienser och utsläpp, även vid upphettning, särskilt beträffande deras effekter på
konsumenternas hälsa vid inandning och med beaktande av bland
annat eventuella beroendeframkallande effekter. Uppgifterna i
dessa anmälningar ska, med vederbörlig hänsyn till behovet av att
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skydda företagshemligheter, offentliggöras på en webbplats (artikel
20.8). Kommissionen ska genom genomförandeakter anta ett gemensamt format för anmälan (artikel 20.13). Kommissionen har
den 24 november 2015 antagit en sådan genomförandeakt.8 Denna
innebär bl.a. att ett gemensamt elektroniskt anmälningsformat för
inlämnande av uppgifter om e-cigaretter och påfyllningsbehållare
tillskapas och att en gemensam webbportal ska användas för inlämnande av nödvändiga uppgifter.

4.3

Krav på utformningen av e-cigaretter och
påfyllningsbehållare

Tobaksproduktdirektivet föreskriver att vätskor som innehåller
nikotin endast får släppas ut på marknaden i ändamålsenliga påfyllningsbehållare som inte överstiger 10 milliliter, i elektroniska engångscigaretter eller i engångspatroner. Innehållet i sådana patroner eller tankar får inte innehålla mer än 2 milliliter (artikel 20.3 a).
E-cigaretter ska vidare avge nikotindoser på en jämn nivå under
normala användningsförhållanden (artikel 20.3 f). E-cigaretter och
påfyllningsbehållare ska också vara barn- och manipulationssäkra,
vara skyddade mot skador och läckage och ha en mekanism som
säkerställer påfyllning utan läckage (artikel 20.3 g). Kommissionen
ska genom genomförandeakter anta ett gemensamt format för de
tekniska standarderna för påfyllningsmekanismen (artikel 20.13)

4.4

Reglering av innehållet i nikotinhaltig ecigarettvätska

Tobaksproduktdirektivet uppställer vissa krav på den vätska som
förångas i e-cigaretten, om vätskan innehåller nikotin. Sådan vätska
får inte innehålla vissa tillsatser, t.ex. vitaminer, koffein, taurin eller
sådana tillsatser som färgar utsläpp eller underlättar inhalering eller
upptag av nikotin (artikel 20.2 c). Direktivet ställer även krav på att
ingredienserna ska ha en viss renhet (artikel 20.2 d) och att de, med
8

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2183 av den 24 november 2015 om fastställande av ett gemensamt format för anmälan av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
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undantag för nikotin, inte får innehålla ingredienser som utgör en
risk för människors hälsa.

4.5

Krav på bipacksedel, innehållsdeklaration,
produktpresentation och hälsovarning

Enligt tobaksproduktdirektivet (artikel 20.4) ska styckförpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare innehålla en bipacksedel med följande information:
1. bruks- och förvaringsanvisning för produkten med omnämnande om att produkten inte rekommenderas för ungdomar och
icke-rökare,
2. kontraindikationer,
3. varningar för specifika riskgrupper,
4. eventuella skadliga effekter,
5. beroendeframkallande egenskaper och toxicitet, och
6. kontaktuppgifter till tillverkaren eller importören och en juridisk eller fysisk kontaktperson inom unionen.
Styckförpackningar och eventuella ytterförpackningar till ecigaretter och påfyllningsbehållare ska vidare innehålla en förteckning över alla ingredienser som ingår i produkten i fallande viktordning samt uppgift om innehåll av nikotin i produkten och fördelningen per dos, satsnumret och en rekommendation om att förvara
produkten utom räckhåll för barn.
Styckförpackningar och eventuella ytterförpackningar till ecigaretter och påfyllningsbehållare omfattas också av bestämmelserna om produktpresentation i artikel 13 i direktivet. Artikel 20.4.b
ii) innebär att merparten av de bestämmelser i artikel 13 i tobaksproduktdirektivet om produktpresentation som gäller för tobaksvaror även ska omfatta e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
Eftersom tobaksproduktdirektivet inte innehåller något förbud
mot att smaksätta e-cigaretter omfattas dessa produkter inte av
förbudet mot att hänvisa till smaktillsatser i artikel 13. Vidare är
det, till skillnad mot vad som gäller för tobaksvaror, tillåtet att på ecigaretter ange nikotinhalt eftersom detta är ett krav enligt artikel
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20.4.b i) i tobaksproduktdirektivet. Sammanfattningsvis innebär
detta att märkningen på förpackningarna inte får innehålla någon
beståndsdel eller något inslag som
1. marknadsför en e-cigarett eller påfyllningsbehållare eller uppmuntrar till konsumtion av en sådan produkt genom att skapa
en felaktig uppfattning om produktens egenskaper, hälsoeffekter, risker eller utsläpp; etiketter får inte innehålla någon information om innehållet av tjära eller kolmonoxid i produkten,
2. antyder att en viss e-cigarett eller påfyllningsbehållare är mindre
skadlig än andra eller syftar till att minska effekten av något
skadligt ämne i rök eller har vitaliserande, energigivande, läkande, föryngrande, naturliga, ekologiska egenskaper eller andra
hälsomässiga eller livsstilsmässiga fördelar,
3. hänvisar till tillsatser, eller avsaknad av sådana, utom vad avser
smaktillsatser,
4. liknar ett livsmedel eller en kosmetisk produkt, eller
5. antyder att en viss e-cigarett eller påfyllningsbehållare har förbättrad biologisk nedbrytbarhet eller andra miljöfördelar.
Förpackningarna till sådana e-cigaretter och påfyllningsbehållare
får inte heller antyda ekonomiska fördelar genom att innehålla
tryckta kuponger, erbjudanden om rabatt, gratisutdelning, två varor till priset av en eller liknande erbjudanden.
Tobaksproduktdirektivet ställer dessutom krav på att ecigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en av följande två
hälsovarningar:
 ”Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Den rekommenderas inte för icke-rökare.”
 ”Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.”
Kommissionen har getts befogenhet att anta delegerade akter för
att anpassa lydelsen för hälsovarningen (artikel 20.12).
Direktivet innehåller också närmare föreskrifter om hälsovarningens utseende på förpackningarna. Den ska återges på de två
största ytorna på styckförpackningen och eventuella ytterförpack-
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ningar, samt täcka 30 procent av ytorna på styckförpackningen och
eventuell ytterförpackning. Den ska vidare vara tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil i svart på vit bakgrund och ska täcka
största möjliga andel av den yta som har reserverats för varningen.
Hälsovarningen ska vara i centrum på den reserverade ytan, och på
rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar
ska den vara parallell med styckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant; texten med hälsovarning ska också vara parallell
med huvudtexten på den yta som reserverats för varningen.

4.6

Restriktioner avseende marknadsföring och
annat främjande

Artikel 20.5 i tobaksproduktdirektivet förbjuder vissa former av
främjande av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Bestämmelserna
motsvarar i stort de bestämmelser om förbud mot reklam eller
sponsring av tobaksvaror som gäller enligt tobaksreklamdirektivet9
och artikel 9.d i AV-direktivet10.
I tobaksproduktdirektivets ingress framhålls att skillnader mellan olika länders nationella rätt och praxis i fråga om reklam och
sponsring rörande e-cigaretter utgör ett hinder för den fria rörligheten för varor och friheten att tillhandahålla tjänster och skapar en
avsevärd risk för snedvridning av konkurrensen. Vidare anges att
utan ytterligare åtgärder på unionsnivå är det troligt att dessa skillnader kommer att öka de kommande åren, också med hänsyn till
den växande marknaden för e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
Det bedöms därför vara nödvändigt med en tillnärmning av nationella bestämmelser om reklam och sponsring av dessa produkter
med gränsöverskridande verkan, med utgångspunkt i en hög
skyddsnivå för folkhälsan. Enligt vad som sägs i ingressen är det
lämpligt att inta ett restriktivt förhållningssätt till reklam för ecigaretter och påfyllningsbehållare. Detta eftersom e-cigaretter kan
utvecklas till en inkörsport till nikotinberoende och resultera i
9
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG av den 26 maj 2003 om tillnärmning
av medlemsstaternas lagar och andra författningar om reklam för och sponsring till förmån
för tobaksvaror.
10
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning
av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om
tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster).
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traditionell tobakskonsumtion, och då sådana produkter efterliknar
och normaliserar rökning (se ingresspunkt 43).
Mot denna bakgrund förbjuder direktivet kommersiella meddelanden vars syfte eller direkta eller indirekta effekt är att främja
e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Förbudet gäller kommersiella
meddelanden inom informationssamhällets tjänster, i pressen och
andra tryckta publikationer och i radion. Förbudet gäller dock varken för publikationer som är avsedda uteslutande för personer som
är yrkesverksamma inom handeln med e-cigaretter och påfyllningsbehållare eller för publikationer som trycks och publiceras i
tredjeländer och inte huvudsakligen är avsedda för unionsmarknaden (artikel 20.5 punkterna a och b).
Med informationssamhällets tjänster avses tjänster som normalt
utförs mot ersättning och som tillhandahålls på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare, se 2 §
lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster och artikel 1 b i anmälningsdirektivet11. I begreppet ingår förutom elektronisk handel även övriga tjänster som
är kopplade till handel med varor och tjänster över Internet eller
andra nät. Förutom själva handeln ingår därför bland annat informationstjänster, finansiella tjänster, fastighetsmäklartjänster, webbhotell och söktjänster. Det krävs att tjänster tillhandahålls online,
dvs. via en förbindelse som möjliggör direkt interaktiv kommunikation. Ljudradiosändningar och tv-sändningar omfattas inte av
begreppet informationssamhällets tjänster, eftersom de inte tillhandahålls på individuell begäran. Andra tjänster som sänds från en
punkt till en annan, såsom video på beställning eller tillhandahållande av kommersiella meddelanden via e-post hör däremot till
informationssamhällets tjänster.
Enligt tobaksproduktdirektivet (artikel 20.5 punkten e) ska vidare audiovisuella kommersiella meddelanden på vilka AVdirektivet är tillämpligt vara förbjudna för e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Ett audiovisuellt kommersiellt meddelande är bilder
med eller utan ljud som är utformade för att direkt eller indirekt
marknadsföra varor eller tjänster tillhandahållna för att främja en
11
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för
informationssamhällets tjänster.
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ekonomisk verksamhet; exempel på sådana meddelanden är tvreklam, sponsring, teleshopping och produktplacering.
Direktivet förbjuder vidare alla former av offentliga eller privata
bidrag till radioprogram, i syfte att direkt eller indirekt främja ecigaretter och påfyllningsbehållare (artikel 20.5 punkten c). Förbudet gäller även offentliga eller privata bidrag till något evenemang,
någon verksamhet eller enskild person, som har som syfte eller
direkt eller indirekt effekt att främja e-cigaretter och påfyllningsbehållare och involverar eller äger rum i flera medlemsstater eller på
annat sätt har gränsöverskridande effekter (artikel 20.5 punkten d).

4.7

Gränsöverskridande distansförsäljning av ecigaretter

Tobaksproduktdirektivets bestämmelser om gränsöverskridande
distansförsäljning av tobaksvaror ska tillämpas också på gränsöverskridande distansförsäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare
(artikel 20.6). En redogörelse för dessa bestämmelser har lämnats i
delbetänkandet (SOU 2015:6 s. 135) och artikeln behandlas därför
inte närmare i detta sammanhang. I korthet kan dock sägas att
medlemsstaterna ges en möjlighet att införa antingen ett förbud
mot gränsöverskridande distansförsäljning till konsumenter eller en
skyldighet för återförsäljningsställen som avser att bedriva gränsöverskridande försäljning till konsumenter att registrera sig.

4.8

Informationslämnande och informationsutbyte,
m.m.

Tobaksproduktdirektivet uppställer ett krav på att tillverkare och
importörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare årligen ska lägga
fram information om sin försäljning för de behöriga myndigheterna (artikel 20.7). Informationen innefattar uppgifter om försäljningsvolym, preferenser hos olika konsumentgrupper, det sätt på
vilket produkten säljs och sammanfattningar av och kommentarer
till eventuella marknadsundersökningar om försäljningen. Medlemsstaterna har en skyldighet att övervaka marknadsutvecklingen
för e-cigaretter och påfyllningsbehållare, inbegripet eventuella be-
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lägg för att användningen av dem fungerar som en inkörsport till
nikotinberoende och slutligen traditionell tobakskonsumtion för
unga människor och icke-rökare.
Medlemsstaterna åläggs att på begäran göra all information som
tas emot enligt artikeln om e-cigarreter tillgänglig för kommissionen och andra medlemsstater (artikel 20.8). Medlemsstaterna ska
vidare kräva att tillverkare, importörer och distributörer av ecigaretter och påfyllningsbehållare upprättar och upprätthåller ett
system för att samla in information om alla misstänkta skadliga
effekter som dessa produkter har på människors hälsa (artikel
20.9). Om en sådan ekonomisk aktör skulle ha skäl att förmoda att
e-cigaretter eller påfyllningsbehållare som aktören har i sin besittning, och som är avsedda att släppas ut på marknaden, inte är säkra
eller av god kvalitet eller på annat sätt inte förenliga med direktivet
så ska aktören vidta vissa åtgärder och underrätta marknadsövervakningsmyndigheterna i de medlemsstater där produkten är avsedd att göras tillgänglig.

4.9

Provisoriska åtgärder

En behörig myndighet, som konstaterar eller har rimliga skäl att
tro att specifika eller en viss typ av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa, får enligt
direktivet vidta lämpliga provisoriska åtgärder (artikel 20.11). Som
skäl för att införa denna möjlighet att framhålls i direktivets ingress
(p. 46) att det inom ramen för den framväxande marknaden för ecigaretter är möjligt att specifika e-cigaretter eller påfyllningsbehållare eller en typ av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare som släpps
ut på marknaden skulle kunna ge upphov till en oförutsedd risk för
människors hälsa, även om de är förenliga med direktivet. Som
exempel på en provisorisk åtgärd anges förbud mot att på marknaden släppa ut specifika e-cigaretter eller påfyllningsbehållare eller
en typ av e-cigarett eller påfyllningsbehållare.
Av artikeln framgår vidare att kommissionen och de behöriga
myndigheterna i andra medlemsstater omedelbart ska underrättas
om de provisoriska åtgärder som vidtagits och ska översända eventuella underlag. Kommissionen ska så snart som möjligt efter att
den har mottagit uppgifterna avgöra om den provisoriska åtgärden
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är berättigad. Om minst tre medlemsstater på vederbörligen motiverade grunder förbjudit ett utsläppande på marknaden av en specifik e-cigarett eller påfyllningsbehållare har kommissionen befogenhet att anta delegerade akter för att utvidga ett sådant förbud till att
omfatta alla medlemsstater.
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5

Genomförande av
tobaksproduktdirektivets
bestämmelser om e-cigaretter

5.1

En ny lag om e-cigaretter och
påfyllningsbehållare

Förslag: Tobaksproduktdirektivets bestämmelser om elektroniska cigaretter ska genomföras i svensk rätt genom en ny lag.
Skälen för förslaget: Tobaksproduktdirektivets regelverk för ecigaretter behandlar sådana produkter och tobaksvaror på ett likartat sätt. I ingressen till direktivet slås fast att en hög folkhälsoskyddsnivå bör tas i beaktande vid regleringen av e-cigaretter samt
att dessa kan utvecklas till en inkörsport till nikotinberoende och
resultera i traditionell tobakskonsumtion, eftersom de efterliknar
och normaliserar rökning (se ingressen, punkterna 36 och 43). Förslagen i promemorian har utarbetats med samma utgångspunkt. Ecigaretter är således inte vilken konsumentprodukt som helst utan
en produkt som är i behov av en särskild skyddsreglering.
Med hänsyn till Högsta förvaltningsdomstolens avgörande (se
kapitel 3) har frågan om genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter i svensk lagstiftning aktualiserats sent i förhållande till direktivets genomförandetid. Många
bestämmelser som ska gälla för e-cigaretter har i och för sig sina
motsvarigheter i tobakslagstiftningen och Tobaksdirektivsutredningen föreslår i slutbetänkandet att vissa bestämmelser som rör
användandet av e-cigaretter – rökförbud – ska inarbetas i tobakslagen (1993:581). Samtidigt har Tobaksdirektivsutredningen i betänkandena lämnat förslag på en strukturell omarbetning av tobakslagen och föreslagit en rad tillägg och ändringar till nuvarande bestämmelser. Att i detta skede föra in bestämmelser om e-cigaretter
i tobakslagen skulle innebära en ytterligare omarbetning, vilken
skulle riskera att bli tidskrävande. För att så snabbt som möjligt få
en lagstiftning på plats som genomför tobaksproduktdirektivets

44

bestämmelser om e-cigaretter bör de nödvändiga bestämmelserna
tas in i en egen lag.

5.2

Definitioner

Förslag: Lagen ska innehålla definitioner av begreppen elektronisk cigarett och påfyllningsbehållare.
Med elektronisk cigarett avses en produkt som kan användas
för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och
anordningen utan patron eller tank.
Med påfyllningsbehållare avses en behållare som innehåller
vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla
på en elektronisk cigarett.
Skälen för förslaget: Det bör i lag införas en definition av begreppen e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
I avsnitt 4.1 redovisas direktivets definition av e-cigarett. Som
konstaterats i Tobaksdirektivsutredningens delbetänkande (SOU
2015:6 s. 66-68) ställer tobaksproduktdirektivet inte upp något
krav på nationell reglering av sådana e-cigaretter som inte kan användas för konsumtion av nikotinånga. Det innebär att det inte är
nödvändigt att reglera e-cigaretter som inte kan användas för detta
ändamål för att genomföra direktivet. Någon särskild reglering av
sådana produkter föreslås därför inte i detta sammanhang, se dock
Tobaksdirektivsutredningens förslag om utvidgning av tobakslagens bestämmelser om rökfria miljöer (SOU 2016:14 s. 262-265).
Tobaksproduktdirektivet uppställer särskilda krav på påfyllningsbehållare, dvs. den behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en e-cigarett
(se artikel 2.16). Även sådana behållare bör därför definieras i lagen. Det saknas skäl att frångå tobaksproduktdirektivets definitioner av begreppen e-cigarett och påfyllningsbehållare. Definitionerna bör därför tas in i den nya lagen.
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5.3

Undantag från lagens tillämpningsområde

Förslag: Lagen ska inte omfatta produkter enligt annan lagstiftning är klassificerade som läkemedel, medicintekniska produkter, narkotika eller hälsovarliga varor. Lagen ska inte heller omfatta produkter som innehåller tobak.

Skälen för förslaget
Läkemedel
I läkemedelslagen (2015:315) finns bestämmelser om bl.a. krav på
läkemedel samt godkännande, registrering och tillstånd till försäljning av läkemedel och marknadsföring av läkemedel, se 1 kap. 2 §.
Lagen är tillämplig på läkemedel. Med läkemedel avses enligt 2 kap.
1 § varje substans eller kombination av substanser som
– tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att
förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller
– kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att
återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller
för att ställa diagnos.
Substanser som avses i den första strecksatsen brukar betecknas
som läkemedel genom presentation och de som avses i den andra
strecksatsen läkemedel genom funktion. Som redovisats i kapitel 3
har Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 1385-15 konstaterat att
e-cigaretter som innehåller den farmakologiskt aktiva substansen
nikotin inte utifrån sin funktion utgör läkemedel. E-cigaretter som
tillhandahålls eller marknadsförs med medicinska påståenden kan
dock fortfarande utgöra läkemedel enligt den andra strecksatsen.
Från den nya lagens tillämpningsområde bör därför göras ett undantag för sådana e-cigaretter som bedöms vara läkemedel enligt
läkemedelslagen och för vilka läkemedelsgodkännande krävs innan
de får säljas. Ett annat skäl för undantaget är att det i framtiden kan
utvecklas e-cigaretter som innehåller nikotin som till sin funktion
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är att bedöma som läkemedel. Sådana produkter bör regleras av
läkemedelslagstiftningen, och inte av de nu föreslagna bestämmelserna.
Medicintekniska produkter
Som en konsekvens av förslaget att undanta läkemedel från lagens
tillämpningsområde bör undantag göras även för medicintekniska
produkter. Bestämmelser om sådana produkter finns i lagen
(1993:584) om medicintekniska produkter. Begreppet medicintekniska produkter innefattar ett mycket brett område av produkter
som är avsedda att användas inom alla former av hälso- och sjukvård. Med en medicinteknisk produkt avses enligt 2 § första stycket
lagen om medicintekniska produkter en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas, separat eller i kombination med annat,
för att hos människor
– påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,
– påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada
eller en funktionsnedsättning,
– undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller
– kontrollera befruktning.
I den mån en e-cigarett enligt tillverkarens uppgift ska användas för
att användaren ska kunna tillgodogöra sig en substans som är klassificerad som läkemedel, kan produkten sålunda utgöra en medicinteknisk produkt. Från lagens tillämpningsområde bör därför även
sådana produkter undantas.
Narkotika och hälsofarliga varor
E-cigaretter ska enligt den i avsnitt 5.2 ovan redovisade definitionen kunna användas för konsumtion av nikotinånga, och påfyllningsbehållare ska innehålla vätska som innehåller nikotin. Det
uppställs inget krav på att en e-cigarett endast ska kunna användas
för att konsumera nikotin eller att en påfyllningsbehållare endast
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får innehålla nikotinvätska. Under förutsättning att en e-cigarett
kan användas för att konsumera nikotinånga och att en påfyllningsbehållare till någon del innehåller nikotin, faller sålunda produkterna under lagens definitioner. Det innebär att e-cigaretter och
påfyllningsbehållare som innehåller narkotika eller hälsofarliga varor kan falla under lagens definitioner.
Avsikten är dock inte att vare sig narkotika eller hälsofarliga varor ska hanteras inom ramen för det föreslagna regelverket för ecigaretter och påfyllningsbehållare. Det behöver därför klargöras
att den nya lagen inte ska tillämpas på produkter som är narkotika
enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller hälsofarliga varor enligt
lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (jfr motsvarande resonemang angående tobak i prop. 2015/16:82 s. 23-24).
Tobak
Av tobaksproduktdirektivet framgår att tobaksvaror är produkter
som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak, även
genetiskt modifierad sådan. I Sverige regleras tobaksvaror i tobakslagen. I den mån e-cigaretter och påfyllningsbehållare till någon del innehåller tobak bör därför bestämmelserna i den lagen
tillämpas på produkterna. Detta bör komma till uttryck i lagen.

5.4

Förhandsanmälan

Förslag: Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare ska till Folkhälsomyndigheten göra en
anmälan om alla sådana produkter som de avser att släppa ut på
marknaden.
Anmälan ska lämnas i elektroniskt format senast sex månader
innan produkten är avsedd att släppas ut på marknaden. En ny
anmälan ska lämnas in för varje väsentlig ändring av produkten.
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska inte i näringsverksamhet få tillhandahållas konsumenter på marknaden
om anmälan inte har gjorts.
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
ska få meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter en anmälan ska innehålla och formatet för anmälan.
Folkhälsomyndigheten ska få möjlighet att ta ut avgifter för
att ta emot, lagra, hantera och analysera de uppgifter som lämnats till myndigheten.
Bedömning: Folkhälsomyndigheten bör få till uppgift att på en
webbplats offentliggöra de uppgifter som lämnats till myndigheten. Uppgift som utgör företagshemlighet bör inte offentliggöras.
Skälen för förslaget och bedömningen: Som redovisats i avsnitt
4.2 ovan följer av artikel 20.2 en skyldighet för tillverkare och importörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare att i förväg anmäla
produkter som de avser att släppa ut på marknaden. En liknande
anmälningsskyldighet gäller för tillverkare och importörer som
avser släppa ut nya tobaksvaror på marknaden (artikel 19). Tobaksdirektivsutredningen har i delbetänkandet föreslagit att uppgiften
att ta emot anmälningar om nya tobaksvaror bör ligga på Folkhälsomyndigheten (se SOU 2015:6 s. 149). Att hantera anmälningar av e-cigaretter och påfyllningsbehållare på samma sätt kan bidra
till att skapa en mera enhetlig reglering vilket i sin tur kan effektivisera anmälningsförfarandet. Anmälningsförfarandet i nu aktuellt
avseende bör därför utformas på ett motsvarande sätt.
Av artikel 23.2 i tobaksproduktdirektivet följer en skyldighet
för medlemsstaterna att se till att tobaksvaror och relaterade produkter inte släpps ut på marknaden om de rapporteringsskyldigheter som anges i direktivet inte är uppfyllda. Det bör därför införas
ett förbud mot att i näringsverksamhet tillhandahålla konsumenter
e-cigaretter och påfyllningsbehållare om en förhandsanmälan inte
har gjorts.
Anmälans närmare utformning och innehåll kan, utifrån kraven i
artikel 20.2 a-g i tobaksproduktdirektivet samt kommissionens
genomförandeakter avseende formatet för anmälan, lämpligen regleras i förordning. Därutöver bör den myndighet som regeringen
föreskriver, lämpligtvis Folkhälsomyndigheten, få möjlighet att
meddela närmare förskrifter om formatet för rapporteringen.
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Av artikel 20.2 tredje stycket följer en rätt för medlemsstaterna
att ta ut proportionella avgifter av tillverkarna och importörerna
för att ta emot, lagra, hantera och analysera de uppgifter som lämnats till dem. De nya bestämmelserna om e-cigaretter kommer att
leda till en ökad administration för Folkhälsomyndigheten. Det
framstår därför som befogat att administrationen av samtliga inrapporterade uppgifter finansieras genom att avgifter tas ut av tillverkarna och importörerna. En möjlighet att ta ut sådana avgifter
bör därför tillskapas.
Av artikel 20.9 följer en skyldighet för medlemsstaterna att säkerställa att de uppgifter som den behöriga myndigheten, dvs. i
detta fall Folkhälsomyndigheten, mottar ska offentliggöras på en
webbplats. En bestämmelse om detta bör tas in i förordning. En
sådan bestämmelse bör i enlighet med direktivets lydelse innehålla
en anvisning om att uppgift som utgör företagshemlighet inte ska
offentliggöras.

5.5

Produktinnehåll och utformning

Förslag: Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer
ska få meddela närmare föreskrifter om innehållet i och utformningen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som inte
uppfyller föreskrivna krav i fråga om innehåll och utformning
ska inte få tillhandahållas konsumenter på marknaden.
Skälen för förslaget: Som redovisats i avsnitt 4.3 ställer tobaksproduktdirektivet vissa krav på utformningen av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Bestämmelser om begränsningar av den tillåtna
mängden vätska i påfyllningsbehållare respektive i elektroniska
engångscigaretter kan lämpligen tas in i förordning. När det gäller
krav i fråga om tekniska standarder för påfyllningsmekanismen,
t.ex. i fråga om barnsäkerhet och skydd mot läckage, kommer ett
gemensamt format antas av kommissionen i genomförandeakter.
Redan nu bör emellertid öppnas för en framtida möjlighet att meddela närmare föreskrifter om sådana standarder. Det framstår därför som ändamålsenligt att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer, lämpligen Folkhälsomyndigheten, bemyndigas
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att meddela närmare föreskrifter om utformningen av e-cigaretter
och påfyllningsbehållare.
Som redovisats i avsnitt 4.4 innehåller tobaksproduktdirektivet
en bestämmelse om mängden nikotin som får förekomma i den
vätska som används i e-cigaretter. Vidare uppställs krav på renhet i
fråga om de ingredienser som används vid tillverkningen samt förbud mot att använda sådana tillsatser som inte får användas i tobaksvaror eller sådana ingredienser som, med undantag för nikotin,
utgör en risk för människors hälsa. Direktivet innehåller också ett
förbud mot att i vätskan tillsätta sådana tillsatser som inte får förekomma i tobaksvaror. När det gäller tillsatser i tobaksvaror har
Tobaksdirektivsutredningen i delbetänkandet föreslagit att Folkhälsomyndigheten ska bestämma vilka tillsatser i tobaksvaror som
ska förbjudas (se SOU 2015:6 s. 107-111). Det saknas anledning att
hantera innehållet i vätskan på något annat sätt. Även i detta avseende bör sålunda relevanta bestämmelser tas in i förordning och
Folkhälsomyndigheten bemyndigas att meddela kompletterande
föreskrifter.
Av artikel 23.2 i tobaksproduktdirektivet följer att medlemsstaterna ska se till att tobaksvaror och relaterade produkter som inte
uppfyller kraven i direktivet inte släpps ut på marknaden, dvs. tillhandahålls konsumenter. Av artikel 20.1 första stycket följer vidare
en skyldighet för medlemsstaterna att säkerställa att e-cigaretter
och påfyllningsbehållare endast släpps ut på marknaden om de är
förenliga med direktivet och all annan relevant unionslagstiftning.
Det bör därför införas en bestämmelse som förbjuder försäljning av
sådana e-cigaretter och påfyllningsbehållare som inte uppfyller de
på tobaksproduktdirektivet grundade föreskrifterna.

5.6

Bipacksedel

Förslag: Styckförpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla en bipacksedel.
Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare ska ansvara för att styckförpackningar till sådana produkter innehåller en bipacksedel.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
ska få meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter bipack-
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sedlar för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska
innehålla och hur dessa ska utformas.
Om en styckförpackning till en elektronisk cigarett eller en
påfyllningsbehållare saknar bipacksedel får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden. Detsamma gäller om
bipacksedeln inte uppfyller de närmare föreskrifter som har
meddelats om dess innehåll och utformning, eller om innehållet
är uppenbart oriktigt.
Skälen för förslaget: Styckförpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska, enligt artikel 20.4.a i tobaksproduktdirektivet, innehålla en bipacksedel med viss information (se avsnitt 4.5
ovan). Bestämmelsen syftar till att skydda människors hälsa och
säkerhet (tobaksproduktdirektivets ingress, p. 42).
En bipacksedel torde normalt sett vara att bedöma som en
tryckt skrift i TF:s mening. En bestämmelse som påbjuder att bipacksedeln ska ha ett visst innehåll torde därför i princip komma i
konflikt med förbudet i 1 kap. 2 § andra stycket TF mot hindrande
åtgärder. Ett visst utrymme finns dock för att i vanlig lag föreskriva
att en skrift ska förses med sådana texter som det nu är fråga om.
TF:s tillämpningsområde bestäms nämligen ytterst av dess syfte att
värna det fria ordet, och det finns regleringar som träffar tryckt
skrift som därför kan sägas ligga utanför ramen för TF:s skydd.
Det gäller inte minst ingripanden i fråga om framställningar på det
kommersiella området. För att ett påbud om text med visst innehåll
ska kunna tolereras från tryckfrihetsrättslig synpunkt bör krävas
att det inte rör sig om texter av uttryckligen åsiktspåverkande eller
opinionsbildande karaktär. De texter som det här är fråga om har
den sakliga inriktning som krävs för att gränsen till TF:s skyddsområde inte ska överskridas. Bestämmelserna i TF utgör därför inte
något hinder mot att genomföra direktivets bestämmelser om att
styckförpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska
innehålla en bipacksedel med viss information.
En särskild fråga är vem som ska ansvara för att förpackningar
till e-cigaretter och påfyllningsbehållare innehåller de föreskrivna
bipacksedlarna. När det gäller varningstexter på tobaksförpackningar, så ansvarar tillverkaren eller importören för att tobaksförpackningarna förses med varningstexter medan detaljhandlaren
ansvarar för att de förpackningar som han eller hon säljer till kon52

sumenter är försedda med korrekt varningstext (se 11 § och 27 §
första stycket tobakslagen).
Det finns uppenbara fördelar med att införa en liknande ansvarsreglering för bipacksedlar på styckförpackningar till ecigaretter och påfyllningsbehållare, eftersom det skulle leda till en
mer enhetlig och förutsebar reglering. Det framstår därför som
lämpligt och ändamålsenligt att tillverkare och importörer ska ansvara för att förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare
förses med bipacksedlar.
Av samma skäl som ovan anförts till stöd för ett tillhandahållandeförbud av e-cigaretter och påfyllningsbehållare som inte uppfyller kraven i fråga om bl.a. innehåll (se avsnitt 5.4), bör en bestämmelse införas som förbjuder försäljning av e-cigaretter och
påfyllningsbehållare vars förpackningar saknar en bipacksedel. Försäljning bör också vara förbjuden om bipacksedeln inte innehåller
de föreskrivna uppgifterna eller om uppgifterna är felaktiga.
Närmare föreskrifter om bipacksedlarnas innehåll kan lämpligen
regleras i förordning. Därtill bör den myndighet som regeringen
bestämmer, lämpligen Folkhälsomyndigheten, få meddela närmare
föreskrifter beträffande utformningen av bipacksedlarna.

5.7

Innehållsdeklaration

Förslag: Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en innehållsdeklaration.
Tillverkare och importörer ska ansvara för att förpackningar
till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare förses med
en sådan deklaration.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
ska få meddela närmare föreskrifter om innehållet i och utformningen av innehållsdeklarationen.
Om en förpackning till en elektronisk cigarett eller en påfyllningsbehållare saknar innehållsdeklaration ska produkten
inte få tillhandahållas konsumenter på marknaden. Detsamma
gäller om innehållsdeklarationen inte uppfyller föreskrivna krav
i fråga om innehåll och utformning, eller om innehållet är uppenbart oriktigt.
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Skälen för förslaget: Styckförpackningar och eventuella ytterförpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska, enligt artikel 20.4.b i) i tobaksproduktdirektivet, innehålla en förteckning
över ingredienserna och uppgift om nikotininnehållet i produkten,
satsnumret och en rekommendation om att förvara produkten
utom räckhåll för barn. Tobaksproduktdirektivet saknar motsvarande bestämmelser för andra produkter. Bestämmelsen syftar till
att skydda människors hälsa och säkerhet (tobaksproduktdirektivets ingress, p. 42). Som redovisats i Tobaksdirektivsutredningens
slutbetänkande (SOU 2016:14 s. 83-85) är en förpackning som är
försedd med tryckt text att betrakta som tryckt skrift enligt TF.
Som redogjorts för i föregående avsnitt kan bestämmelser som
påbjuder att en skrift ska ha ett visst innehåll komma i konflikt
med TF:s förbud mot hindrande åtgärder. De texter som det här är
fråga om har dock den sakliga inriktning som krävs för att gränsen
till TF:s skyddsområde inte ska överskridas. Ett krav bör därför
införas på att förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en innehållsdeklaration. Dessa bör utformas i
enlighet med tobaksproduktdirektivets krav. Det innebär att innehållsdeklarationen ska innehålla en förteckning över alla ingredienser som ingår i produkten i fallande viktordning, uppgift om innehåll av nikotin i produkten och fördelningen per dos, satsnumret
samt en rekommendation om att förvara produkten utom räckhåll
för barn. Bestämmelser om detta kan lämpligen tas in i förordning.
Vidare bör den myndighet regeringen bestämmer, lämpligen Folkhälsomyndigheten, få meddela närmare föreskrifter om deklarationens utformning.
Ansvaret för att förse förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare med innehållsdeklaration bör regleras på samma sätt
som i fråga om bipacksedlar (se föregående avsnitt). Det innebär
att tillverkare och importörer ska ansvara för att förpackningar till
sådana produkter förses med innehållsdeklaration. På samma sätt
som föreslås gälla för bipacksedlar bör det även införas ett förbud
mot att i näringsverksamhet tillhandahålla konsumenter på marknaden e-cigaretter och påfyllningsbehållare som saknar bipacksedel.
Detsamma bör gälla om bipacksedeln inte har det innehåll som
föreskrivits eller om innehållet är uppenbart oriktigt.
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5.8

Produktpresentation

Förslag: Märkningen på elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, eller på sådana produkter förpackningar, ska inte få
1. antyda att en viss elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare är mindre skadlig än andra sådana produkter,
2. innehålla information om halten av tjära eller kolmonoxid i
produkten, eller
3. likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt,
4. antyda att en viss produkt har miljöfördelar, eller
5. hänvisa till andra tillsatser än smaktillsatser, eller till avsaknad av sådana tillsatser.
En marknadsföringsåtgärd som inte uppfyller kraven ska vid tilllämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486)
anses vara otillbörlig mot konsumenter.
Skälen för förslaget: Som redogjorts för i avsnitt 4.5 omfattas ecigaretter och påfyllningsbehållare, med något undantag, av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om produktpresentation (se
artikel 20.4.b ii). Bestämmelserna syftar till att skydda människors
hälsa och säkerhet. De begränsar dock näringsidkarens möjlighet
att fritt bestämma vad som ska stå på den tryckta förpackningen.
Som berörts i avsnitt 5.5 kan bestämmelser som påbjuder att en
skrift ska ha ett visst innehåll komma i konflikt med TF:s förbud
mot hindrande åtgärder. Det har emellertid ansetts möjligt att begränsa användandet av texter på tobaksförpackningar inom ramen
för det undantag för kommersiell marknadsföring som växt fram i
praxis (prop. 2001/02:162 s. 54). På samma sätt bör det vara möjligt
att göra detta beträffande de nu aktuella förpackningarna.
Ett förbud bör därför införas mot att på märkningen till förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare, och på produkterna, antyda att en viss sådan produkt är mindre skadlig än
andra sådana produkter. I enlighet med vad tobaksproduktdirektivet föreskriver bör också ett förbud mot att på märkningen lämna
information om halten av tjära eller kolmonoxid i e-cigarett eller
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påfyllningsbehållare. Eftersom det inte sker någon förbränning av
organiskt material vid användning av e-cigaretter framstår det som
oklart om några sådana produkter avger tjära och kolmonoxid. Det
kan därför diskuteras hur relevant ett förbud mot att lämna information om halten av dessa ämnen egentligen är. Tobaksproduktdirektivet gör dock ingen åtskillnad mellan tobaksvaror och ecigaretter i detta avseende. För att genomföra direktivets bestämmelse fullt ut, bör därför förbudet omfatta även dessa ämnen.
I enlighet med vad som anges i direktivets bestämmelse bör
märkningen vidare inte få likna ett livsmedel eller en kosmetisk
produkt. Inte heller bör märkningen få antyda att en viss e-cigarett
eller påfyllningsbehållare har miljöfördelar, eller hänvisa till tillsatser, eller avsaknad av sådana, utom vad avser smaktillsatser.
I likhet med vad som gäller enligt tobakslagen bör en marknadsföringsåtgärd som inte uppfyller kraven i fråga om produktpresentation vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen
(2008:486) anses vara otillbörlig mot konsumenter.

5.9

Hälsovarning

Förslag: Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som är avsedda att tillhandahållas konsumenter
på marknaden ska förses med en hälsovarning.
Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska ansvara för att förpackningar till sådana
produkter förses med en sådan varning.
Regeringen ska få meddela närmare föreskrifter om hälsovarningarnas utformning.
Om en förpackning till en elektronisk cigarett eller en påfyllningsbehållare saknar hälsovarning får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden. Detsamma gäller om
hälsovarningen inte uppfyller de föreskrifter om utformningen
av varningen som regeringen har meddelat.
Skälen för förslaget: Tobaksproduktdirektivet kräver att ecigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en av följande två
hälsovarningar:
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 ”Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Den rekommenderas inte för icke-rökare.”
 ”Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.”
Som nämnts i avsnitt 5.5 kan en skyldighet att förse förpackningar
till e-cigaretter och påfyllningsbehållare med viss text komma i
konflikt med bestämmelserna i TF. I enlighet med vad som där
redovisats kan dock ett påbud om text med visst innehåll tolereras
från tryckfrihetsrättslig synpunkt om det inte rör sig om texter av
uttryckligen åsiktspåverkande eller opinionsbildande karaktär. I
tidigare lagstiftningssammanhang (se prop. 1975/76:49 s. 12 f och
22 samt lagrådets yttrande i prop. 2001/02:162 s. 53 f.) har det uttalats att det finns ett visst utrymme att i vanlig lag föreskriva att en
skrift ska förses med varningstexter. När det gäller påbud om att
förse en förpackning med varningstext måste texten ges ett konkret innehåll med upplysningar om vilka risker bruket medför. Det
ska således vara fråga om saklig information som bygger på resultaten av forskningen på området.
När det gäller de två alternativa hälsovarningar som tobaksproduktdirektivet föreskriver för e-cigaretter och påfyllningsbehållare,
kan det konstateras att det är fråga om varningstexter med konkret
och saklig information som bygger på relevant forskning. Att nikotin är ett mycket beroendeframkallande och giftigt ämne torde vara
allmänt vedertaget och är belagt i ett flertal studier12. Ett påbud om
att förpackningar till e-cigaretter ska förses med varning om att
produkten innehåller nikotin som är mycket beroendeframkallande, bedöms därför vara förenligt med TF:s bestämmelser.
Både nikotinberoende och nikotinabstinens räknas vidare som
sjukdom och finns med i de internationella klassifikationssystemen
för sjukdomar (DSM-IV och ICD-10).13 Ett normalt användande
av e-cigaretter kan leda till nikotinberoende och nikotinabstinens, i
synnerhet för personer som inte röker eller brukar annan tobak.
12

Se t.ex. Brandon, T. H.; Goniewicz, M. L.; Hanna, N. H.; Hatsukami, D. K.; Herbst, R. S.;
Hobin, J. A.; Ostroff, J. S.; Shields, P. G.; Toll, B. A.; Tyne, C. A.; Viswanath, K.; Warren,
G. W. (2015). Electronic Nicotine Delivery Systems: A Policy Statement from the American
Association for Cancer Research and the American Society of Clinical Oncology. Clinical Cancer Research 21 (3): 514–525. Se även Sos-rapport 1997:11, Socialstyrelsen 1997
13
Socialstyrelsen, 1997.
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Även den längre varningstexten med innebörden att produkten inte
rekommenderas för icke-rökare får därmed anses vara saklig och
bygga på forskning och bedöms därför vara förenlig med TF. Eftersom TF sålunda inte hindrar ett krav på att e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med hälsovarning, bör ett sådant krav
införas.
Hälsovarningarna kan lämpligen regleras på motsvarande sätt
som hälsovarningar på tobaksförpackningar (se 9, 10 och 11 §§
tobakslagen). Det bör sålunda vara tillverkare och importörer som
ansvarar för att förpackningarna förses med hälsovarningar.
Hälsovarningarnas närmare utformning kan lämpligen regleras i
förordning. Vid bedömningen av vilken varningstext som bör användas bör beaktas att den längre varningstexten kan uppfattas som
otydlig, framför allt eftersom den innehåller en dubbelnegation
som försvårar läsningen. Den längre texten skulle också kunna riskera att ge intryck av att e-cigaretter rekommenderas för rökare,
något som inte kan vara avsikten med varningen. Den kortare varningstexten bör därför användas på förpackningar till e-cigaretter
och påfyllningsbehållare.
E-cigaretter och påfyllningsbehållare bör inte i näringsverksamhet få tillhandahållas konsumenter på marknaden om produkternas
förpackningar saknar hälsovarningar, eller om varningarna inte
uppfyller de föreskrifter om dess utformning som regeringen har
meddelat.

5.10

Marknadsföring

Förslag: En näringsidkare ska inte få marknadsföra elektroniska
cigaretter eller påfyllningsbehållare till konsumenter
1. inom informationssamhällets tjänster, eller
2. i ljudradiosändningar, tv-sändningar eller beställ-tv som omfattas av radio- och tv-lagen (2010:696).
Förbudet ska inte gälla marknadsföring i överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tilllämplig. I sådana överföringar eller tekniska upptagningar ska
det i stället vara förbjudet att marknadsföra elektroniska cigaret-
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ter eller påfyllningsbehållare genom användning av kommersiella
annonser.
En näringsidkare som marknadsför elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare till konsumenter ska inte få använda
kommersiella annonser i periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig.
En marknadsföringsåtgärd som strider mot förbuden ovan
ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen
(2008:486) anses vara otillbörlig mot konsumenter. En marknadsföringsåtgärd som strider mot marknadsföringsförbudet i
ljudradiosändningar, tv-sändningar eller beställ-tv som omfattas
av radio- och tv-lagen eller förbudet mot kommersiella annonser
i periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka
tryckfrihetsförordningen är tillämplig ska kunna medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29-36 §§ marknadsföringslagen.
Leverantörer av medietjänster får inte sända filmer, tv-serier,
sportprogram och program med lätt underhållning där det förekommer produktplacering av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.
Skälen för förslaget: Tobaksproduktdirektivet innehåller i artikel
20.5 punkterna a, b och e omfattande bestämmelser om restriktioner av reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare, se vidare
avsnitt 4.6. Bestämmelsen i artikel 20.5 punkten e innebär också ett
förbud mot sponsring och produktplacering i audiovisuella medietjänster enligt AV-direktivet. Frågan om sponsring redovisas i avsnitt 5.11. Som redogjorts för tidigare, framhålls i direktivets ingress att e-cigaretter kan utvecklas till en inkörsport till nikotinberoende och resultera i traditionell tobakskonsumtion, eftersom de
efterliknar och normaliserar rökning. Vidare anges att utgångspunkten för bestämmelserna är en hög skyddsnivå för folkhälsan.
Är reklamförbudet förenligt med TF och YGL?
Reklam publiceras ofta i sådana medier som omfattas av TF eller
YGL. En viktig fråga är om direktivets bestämmelser om reklamrestriktioner för e-cigaretter och påfyllningsbehållare är förenliga
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med dessa grundlagar. Enligt 1 kap. 9 § TF gäller – utan hinder av
TF – vad som i lag är stadgat om förbud mot kommersiell annons
som meddelats till skydd för hälsa eller miljö enligt förpliktelse
som följer av anslutning till Europeiska gemenskaperna (punkten
3). Motsvarande undantag för förbud mot sådan marknadsföring i
andra framställningar än tryckta skrifter finns i 1 kap. 12 § första
stycket YGL. I andra stycket av bestämmelsen i YGL möjliggörs
även förbud mot övrig kommersiell reklam i radio- och TVprogram samt i sådana överföringar som omfattas av den s.k. databasregeln (se 1 kap. 1 § 3 stycket och 1 kap. 9 § YGL).
Undantaget i 1 kap. 9 § 3 TF trädde i kraft den 1 december 1994
(prop. 1993/94:114, SFS 1994:1376). Bakgrunden till ändringen var
att Grundlagsutredningen (SOU 1993:14) hade funnit att rätten till
reklam i några EG-direktiv begränsas till skydd för hälsa eller miljö.
I propositionen framhölls bl.a. att reklamen inte tillhör tryckfrihetens egentliga kärnområde och att undantag från det generella skyddet för tryckfriheten redan har gjorts i fråga om alkohol och tobak.
Regeringen ansåg därför att det borde ges möjlighet att inskränka
rätten till kommersiell reklam till skydd för hälsa eller miljö (a.
prop. s. 28 f.). I författningskommentaren klargjordes att bestämmelsen syftade till att ”undanröja varje tveksamhet om huruvida
föreskrifter av angiven art i ett EG-direktiv kan genomföras i
svensk lagstiftning” (a. prop. s. 33).
Bestämmelserna om marknadsföringsrestriktioner för ecigaretter och påfyllningsbehållare i tobaksproduktdirektivet har,
som nämnts ovan, meddelats till skydd för människors hälsa. Direktivets bestämmelser i detta avseende bör därför omfattas av undantagen i 1 kap. 9 § 3 TF och 1 kap. 12 § första stycket YGL. Undantagsbestämmelsen i TF omfattar emellertid endast kommersiella
annonser, medan direktivets reglering förbjuder kommersiella
meddelanden vars syfte eller direkta eller indirekta effekt är att
främja e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
De typer av kommersiella meddelanden som enligt tobaksproduktdirektivet är förbjudna beträffande e-cigaretter och påfyllningsbehållare motsvarar den reklam som enligt tobaksreklamdirektivet och AV-direktivet är förbjuden beträffande tobaksvaror.
Frågan om förhållandet mellan begreppen reklam och kommersiell
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annons har tidigare diskuterats i samband med genomförandet av
det tidigare tobaksreklamdirektivet14 (se prop. 1999/2000:111 som
kom att återkallas) och det nuvarande tobaksreklamdirektivet (se
prop. 2004/05:118). Det konstaterades då att tobaksreklamdirektivets reklambegrepp är vidare än begreppet kommersiell annons.
Begreppet kommersiell annons är alltså snävare än tobaksproduktdirektivets begrepp kommersiella meddelanden, vilket innebär att
alla sådana meddelanden i grundlagsskyddade medier inte går att
förbjuda. Det kan emellertid konstateras att en väsentlig del av den
reklam som förekommer i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen (nedan TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) torde
falla in under begreppet kommersiell annons. Till detta kommer att
all marknadsföring inte omfattas av TF och YGL eftersom marknadsföringen över huvud taget inte sker med hjälp av sådana medier
som dessa grundlagar skyddar. Det är endast i undantagsfall som
regleringen skulle kunna komma i konflikt med grundlagsbestämmelserna.
När det gäller det tidigare tobaksreklamdirektivet bedömde regeringen dock att en grundlagsändring inte var nödvändig (prop.
1999/2000:111 s. 28 f). Skälen för det var att direktivet i ingressen
innehåller en avsiktsförklaring, som utgör en integrerad del av de
enskilda bestämmelserna i direktivet, med innebörden att det inte
är avsett att inkräkta på den grundläggande yttrandefriheten. Regeringen vidhöll detta i det lagstiftningsärende som följde (prop.
2004/05:118 s. 25).
Även tobaksproduktdirektivet innehåller en avsiktsförklaring,
där det bl.a. nämns att direktivet är avsett att värna alla grundläggande rättigheter, som får anses motsvara den ovan nämnda avsiktsförklaringen i tobaksreklamdirektivet (se punkten 59 i ingressen till tobaksproduktdirektivet). I likhet med den bedömning som
regeringen gjort i förhållande till tobaksreklamdirektivet bör någon
grundlagsändring inte vara nödvändig för att tobaksproduktdirektivets bestämmelser om restriktioner av reklam för e-cigaretter och
påfyllningsbehållare ska kunna genomföras i svensk rätt. Full visshet om direktivets exakta räckvidd kan emellertid uppnås bara i
14

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/43/EG av den 6 juli 1998 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagar och författningar om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror.
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händelse en sådan fråga skulle komma under EU-domstolens bedömning.
Den närmare utformningen av marknadsföringsförbudet
Bestämmelsen i artikel 20.5 a i tobaksproduktdirektivet innebär att
medlemsstaterna ska se till att kommersiella meddelanden inom
informationssamhällets tjänster, i pressen och andra tryckta publikationer, vars syfte eller direkta eller indirekta effekt är att främja
e-cigaretter och påfyllningsbehållare är förbjudna. Bestämmelsen
gör dock undantag för publikationer avsedda uteslutande för personer som är yrkesverksamma inom handeln med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och för publikationer som trycks
och publiceras i tredjeländer, när dessa publikationer inte huvudsakligen är avsedda för unionsmarknaden.
Begreppet kommersiella meddelanden motsvarar det som i tobaksreklamdirektivet benämns reklam. Tobaksreklamdirektivets
och AV-direktivets bestämmelser om förbud mot tobaksreklam har
bl.a. genomförts i 14 § tobakslagen, varvid begreppet marknadsföring har använts i stället för begreppet reklam. Även undantaget för
publikationer avsedda uteslutande för personer som är yrkesverksamma inom handeln m.m. finns för tobaksreklam enligt tobaksreklamdirektivet. Detta undantag har i tobakslagen genomförts genom att marknadsföringsförbudet begränsats till marknadsföring
till konsumenter. Tobaksproduktdirektivets bestämmelser om
kommersiella meddelanden för e-cigaretter och påfyllningsbehållare bör genomföras på motsvarande sätt, vilket innebär att det bör
vara förbjudet att marknadsföra e-cigaretter eller påfyllningsbehållare till konsumenter i de angivna medierna.
Tobaksproduktdirektivets förbud mot kommersiella meddelanden i informationssamhällets tjänster innebär att reklam för ecigaretter och påfyllningsbehållare är förbjuden bl.a. på Internet
och i beställ-tv. Begreppet informationssamhällets tjänster kan
uppfattas som otydligt men används i annan lagstiftning, se t.ex.
lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster. För att fånga upp de medier som avses i direktivet och för att så nära som möjligt anknyta till direktivtexten bör
därför begreppet behållas vid genomförandet av bestämmelsen.
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Direktivets förbud mot reklam i pressen och andra tryckta publikationer ger ett visst utrymme för tolkning beträffande vilka publikationer som ska omfattas av förbudet. Direktivet innehåller inte
några bestämmelser om förbud mot reklam på försäljningsställen,
t.ex. i form av broschyrer eller affischer. Det framstår därför som
rimligt att förbudet mot reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare i pressen och andra tryckta publikationer omfattar periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter. Det ska alltså vara
fråga om skrifter som en tidning, tidskrift eller någon annan sådan
tryckt skrift som är avsedd att ges ut enligt en utgivningsplan under
en bestämd titel, samt löpsedlar och bilagor som hör till skriften.
För att tillgodose den grundlagsskyddande yttrandefriheten kan
det endast införas ett förbud mot marknadsföring i den aktuella
typen av skrifter i den mån undantaget i 1 kap. 9 § 3 TF medger
det. Eftersom undantaget endast medger ett förbud mot kommersiella annonser, bör det införas ett förbud mot sådana annonser för
den aktuella typen av produkter i den angivna typen av skrifter. Vid
genomförandet av direktivbestämmelsen i svensk rätt måste alltså
förbudet begränsas till att avse marknadsföring av e-cigaretter och
påfyllningsbehållare genom kommersiella annonser i periodiska
skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka TF är tillämplig.
Bestämmelsen i artikel 20.5 b i tobaksproduktdirektivet innebär
att medlemsstaterna ska se till att kommersiella meddelanden i
radion, vars syfte eller direkta eller indirekta effekt är att främja ecigaretter och påfyllningsbehållare, är förbjudna. För att uppfylla
direktivets krav i detta hänseende bör det införas en bestämmelse
om att en näringsidkare inte ska få marknadsföra e-cigaretter eller
påfyllningsbehållare till konsumenter i ljudradiosändningar som
omfattas av radio- och tv-lagen (2010:696).
Bestämmelsen i artikel 20.5 e i tobaksproduktdirektivet innebär
att medlemsstaterna ska se till att audiovisuella kommersiella meddelanden på vilka AV-direktivet är tillämpligt är förbjudna för ecigaretter och påfyllningsbehållare. Det aktuella förbudet innebär
att marknadsföring av e-cigaretter är förbjuden i tv-sändningar och
beställ-tv, även sådan marknadsföring som består av sponsring (se
avsnitt 5.11) eller produktplacering. Det innebär att direktivets
förbud i aktuellt hänseende bör införas genom att det införs ett
förbud mot marknadsföring i tv-sändningar och beställ-tv som
omfattas av radio- och tv-lagen. Förbudet mot marknadsföring i
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beställ-tv framgår redan av förbudet mot marknadsföring i informationssamhällets tjänster. Mot bakgrund av det är i just radio- och
tv-lagen som AV-direktivets generella bestämmelser om reklam,
sponsring och produktplacering i beställ-tv genomförts, bedöms
det emellertid av tydlighetsskäl som lämpligt att beställ-tv nämns
uttryckligen i detta sammanhang.
För att tillgodose den grundlagsskyddade yttrandefriheten
måste undantag göras från marknadsföringsförbudet för överföringar eller tekniska upptagningar på vilka YGL är tillämplig. Om
sådana medier helt skulle undantas från förbudet mot marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare skulle emellertid möjligheten att marknadsföra sådana produkter vara större än möjligheten att marknadsföra tobaksvaror. För tobaksvaror gäller ett
förbud mot kommersiella annonser (se 14 § första stycket). Det
framstår inte som ändamålsenligt att behandla tobaksvaror och ecigaretter olika i detta hänseende, särskilt med hänsyn till det restriktiva förhållningssätt till reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare som framhålls i direktiven. För att uppfylla direktivets krav är det nödvändigt att införa ett motsvarande förbud mot
kommersiella annonser även för e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Enligt den ovan redovisade bedömningen är ett sådant förbud
förenligt med YGL.
Den föreslagna utformningen innebär att bestämmelserna får ett
tillämpningsområde som gör det möjligt att i flera avseenden begränsa och förbjuda reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det är således endast i det begränsade antal fall då den föreslagna regleringen skulle komma i konflikt med grundlagsbestämmelserna som det i tobaksproduktdirektivet föreskrivna förbudet
mot sådan reklam inte kan upprätthållas. Som framgått ovan bör
denna begränsning i lagens tillämpningsområde vara förenlig med
direktivet.
I likhet med vad som gäller för tobaksvaror enligt tobakslagen
bör en marknadsföringsåtgärd som strider mot de angivna förbuden vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen
anses vara otillbörlig mot konsumenter. Vidare bör, på samma sätt
som gäller för tobaksvaror enligt tobakslagen, överträdelse av vissa
av bestämmelserna kunna medföra marknadsstörningsavgift enligt
bestämmelserna i 29-36 §§ marknadsföringslagen.
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När det gäller frågan om förbud mot produktplacering, kan det
konstateras att program i tv-sändningar och i beställ-tv omfattas av
YGL. Frågorna om produktplacering kan förbjudas eller regleras på
annat sätt måste alltså prövas mot de regler i YGL och TF som gör
det möjligt att i vissa fall inskränka yttrandefriheten i de medier
som omfattas av YGL. Som redovisats ovan, är det med stöd av 1
kap. 12 § första stycket YGL och 1 kap. 9 § TF möjligt att införa
förbud mot bl.a. kommersiella annonser som meddelats till skydd
för hälsa eller miljö enligt förpliktelser som följer av unionsrätten.
YGL hindrar inte heller att det i lag meddelas föreskrifter om förbud i övrigt mot kommersiell reklam i radioprogram15 eller om
villkor för sådan reklam. Detsamma gäller föreskrifter om förbud
mot och villkor för annan annonsering och sändning av program
som helt eller delvis bekostas av någon annan än den som bedriver
programverksamheten (1 kap. 12 § andra stycket YGL).
Produktplacering omfattas inte av begreppet kommersiell annons i dess betydelse enligt TF och YFL (se prop. 2009/10:115 s
158 f). Det kan inte heller inordnas under begreppet kommersiell
reklam, vilket tar sikte på rent affärsmässiga meddelanden som
syftar till att främja avsättningen av en vara eller en tjänst. Ett förbud mot produktplacering kan alltså inte införas i svensk rätt med
stöd av de nämnda undantagen i 1 kap. 12 § första stycket och
andra stycket första meningen YGL.
Bestämmelserna i 1 kap. 12 § andra stycket andra meningen
YGL medger att det i lag meddelas föreskrifter om förbud mot och
villkor för annan annonsering och sändning av program som helt
eller delvis bekostas av någon annan än den som bedriver programverksamheten. Det bör därför vara möjligt att med stöd av den
bestämmelsen göra inskränkningar i yttrandefriheten i form av
förbud eller villkor för att sända program där det förekommer produktplacering under förutsättning att det är fråga om fall då sändningen av programmet helt eller delvis har bekostats av någon annan än programföretaget eller den som tillhandahåller beställ-tv,
dvs. leverantören av medietjänster.
15

Vad som sägs i grundlagen om radioprogram gäller förutom program i ljudradio också
program i television och innehållet i vissa andra överföringar av ljud, bild eller text som sker
med hjälp av elektromagnetiska vågor samt innehållet i vissa offentliga uppspelningar ur en
databas (1 kap. 1 § tredje stycket YGL).
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Det innebär att det inte finns något hinder mot att införa ett
förbud mot att sända program där det förekommer produktplacering, under förutsättning att inskränkningen även är tillåten enligt 2
kap. regeringsformen och artikel 10 i Europakonventionen. Regeringen har tidigare generellt gjort bedömningen att förbud eller
andra inskränkningar i möjligheterna att använda sig av produktplacering i audiovisuella medietjänster inte står i strid med regeringsformens och Europakonventionens bestämmelser om yttrandefrihet (se prop. 2009/10:115 s. 159, se även SOU 2008:116 s.
272-274). Det saknas anledning att nu göra någon annan bedömning i frågan om förbud mot motsvarande produktplacering av ecigaretter och påfyllningsbehållare.
Av radio- och tv-lagens definition av produktplacering framgår
att ersättningen ska utgå till leverantören av medietjänsten, vilket
innebär att reglerna om produktplacering inte aktualiseras om ersättningen betalats till t.ex. ett produktionsbolag. I sådana fall kan
emellertid den generella bestämmelsen om otillbörligt kommersiellt gynnande bli aktuell om en vara, en tjänst eller varumärket för
varan framhävs otillbörligt i ett program, se t.ex. kammarrättens
dom den 19 januari 2010 i mål nr 2472-09 som avsåg just ecigaretter.

5.11

Sponsring

Förslag: Tillverkare, partihandlare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska inte få sponsra ett
evenemang eller en verksamhet dit allmänheten har tillträde eller
som kan antas få gränsöverskridande effekt, om sponsringen
kan antas medföra att avsättningen av produkterna främjas.
En marknadsföringsåtgärd som strider mot sponsringsförbudet beträffande evenemang eller verksamheter ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses vara otillbörlig mot konsumenter.
Program i ljudradiosändning, tv-sändning, sökbar text-tv
eller i beställ-tv ska inte få sponsras av någon vars huvudsakliga
verksamhet är att tillverka eller sälja elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare.
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Skälen för förslaget: Som redovisats i avsnitt 4.6 innehåller tobaksproduktdirektivet bestämmelser om förbud mot sponsring i
syfte att främja e-cigaretter och påfyllningsbehållare i radioprogram
(artikel 20.5 c) och till gränsöverskridande evenemang, verksamheter och enskilda personer (artikel 20.5 d). Eftersom sponsring är
en form av audiovisuella kommersiella meddelanden enligt AVdirektivets definition, innebär artikel 20.5 punkten e i tobaksproduktdirektivet ett förbud mot sponsring för marknadsföring av ecigaretter och påfyllningsbehållare i sådana meddelanden. Sponsringsförbudet beträffande e-cigaretter och påfyllningsbehållare har
en utformning som helt motsvarar förbudet mot sponsring beträffande tobaksvaror i tobaksreklamdirektivet och AV-direktivet. Det
finns därför anledning att undersöka om förbudet mot sponsring
beträffande e-cigaretter och påfyllningsbehållare kan genomföras
på motsvarande sätt som förbudet mot sponsring beträffande tobaksvaror.
Vid genomförandet av sponsringsförbuden i tobaksreklamdirektivet och AV-direktivet begränsades förbudens omfattning. En
anledning till detta är att det för svensk del beträffande sponsring
finns liknande svårigheter som beträffande reklam när det gäller att
införa ett förbud rörande medier som skyddas av TF och YGL. Ett
förbud mot sponsring i tv bör i likhet med ett förbud mot produktplacering i tv (se föregående avsnitt) enligt vår bedömning
omfattas av undantagsbestämmelsen i 1 kap. 12 § andra stycket
andra meningen YGL (se prop. 1990/91:64 s. 114). Även ett förbud
mot sponsring i ljudradio bör omfattas av denna undantagsbestämmelse. Ett förbud mot sponsring för marknadsföring av ecigaretter och påfyllningsbehållare i dessa medier bedöms därför
vara förenligt med grundlagen.
Vad gäller beställ-tv kan noteras att motiven till 1 kap. 12 § YGL
endast berör möjligheten till lagbestämmelser rörande radio och tv.
Överföringar enligt 1 kap. 9 § YGL nämns inte i detta sammanhang
(jfr prop. 1990/91:64 s. 113). Möjligheten att i lag reglera bland
annat reklam enligt 1 kap. 9 § YGL synes alltså inte ha övervägts i
detta sammanhang. Frågan berörs inte heller i anslutning till behandlingen av 1 kap. 9 § YGL. Enligt den bedömning som regeringen har gjort, se prop. 2009/10:115 s 139 f, får lydelsen av 1 kap.
12 § jämförd med 1 kap. 9 § och 1 kap. 1 § tredje stycket YGL
emellertid anses innebära att 1 kap. 12 § andra stycket YGL tillåter
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lagregler om förbud mot kommersiell reklam eller om villkor för
sådan reklam även för sådana överföringar som avses i 1 kap. 9 §
YGL, t.ex. beställ-tv. Även ett förbud mot sponsring för marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare i beställ-tv bedöms
därför vara förenligt med grundlagen
Liksom för tobak måste ett svenskt förbud mot sponsring som
ett led i marknadsföringen av e-cigaretter och påfyllningsbehållare
alltså utformas på annat och mindre generellt sätt än i direktivet.
Mot bakgrund av vad som uttalas i punkten 59 tobaksproduktdirektivets ingress bör en sådan utformning vara förenlig med direktivet (se föregående avsnitt).
Förbudet mot sponsring bör, liksom motsvarande förbud beträffande tobaksvaror, gälla evenemang eller verksamheter dit allmänheten har tillträde eller som kan ha gränsöverskridande effekt.
Med evenemang avses en organiserad händelse, särskilt av kulturellt
eller idrottsligt slag. En verksamhet innebär en fortlöpande aktivitet. Exempel på evenemang som bestämmelsen tar sikte på är konserter, idrottstävlingar, enstaka teaterföreställningar och festivaler.
Verksamhet som omfattas av bestämmelsen kan exempelvis vara
driften av idrottsanläggningar, ungdomsgårdar, museer och teatrar.
Det rör sig alltså om evenemang och verksamheter som inte omfattas av TF eller YGL. Det går inte att genom en exemplifiering i
förväg sätta gränsen för bestämmelsens omfattning, utan det får
överlämnas åt rättstillämpningen. Avsikten är inte att bestämmelsen ska komma i konflikt med TF och YGL.
Övriga begränsningar i tobakslagens sponsringsförbud (14 b §) i
förhållande till tobaksreklamdirektivets reglering är att det svenska
förbudet endast omfattar evenemang och verksamheter dit allmänheten har tillträde. Vidare omfattar sponsringsförbudet endast tobaksindustrin, dvs. tillverkare, partihandlare och importörer av
tobaksvaror. Bakgrunden till att detaljhandlare undantas från förbudet är att det inte ansågs meningsfullt eller önskvärt att förbjuda
och beivra sådant som att en lokal handlare ger ett bidrag till ortens
idrotts- eller ungdomsverksamhet och att enskilda detaljhandlare
oftast inte endast säljer tobak, utan även andra produkter i exempelvis en livsmedelsbutik (prop. 2004/05:118 s. 40 f.). Ytterligare
en begränsning är att förbudet mot sponsring endast omfattar sådan sponsring som kan anses medföra att avsättningen av en tobaksvara främjas. Skälet för detta är att sponsringsförbudet ansågs
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böra inriktas på sponsringsformer som marknadsför ett tobaksmärke och inte företagsrelaterad sponsring (a.a.).
De skäl som anförts i förhållande till förbudet mot sponsring
som ett led i marknadsföring av tobaksvaror gör sig gällande även
beträffande sponsring som ett led i marknadsföring av e-cigaretter
och påfyllningsbehållare. Sponsringsförbudet beträffande ecigaretter och påfyllningsbehållare bör därför utformas på samma
sätt som förbudet beträffande tobaksvaror. Genom de nya bestämmelserna blir tobaksproduktdirektivets bestämmelser om
sponsring som ett led i marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare genomförda i svensk lagstiftning.
I likhet med vad som gäller för tobaksvaror enligt tobakslagen
bör en marknadsföringsåtgärd som strider mot sponsringsförbuden
beträffande evenemang och verksamheter vid tillämpningen av 5,
23 och 26 §§ marknadsföringslagen anses vara otillbörlig mot konsumenter.

5.12

Gränsöverskridande distansförsäljning

Bedömning: Det finns för närvarande inte skäl att införa ett
förbud mot gränsöverskridande försäljning av e-cigaretter.
Tobaksproduktdirektivets krav på registrering av gränsöverskridande distansförsäljning får anses uppfyllda genom införandet av en anmälningsskyldighet för försäljning av elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare.
Det bör inte införas en särskild bestämmelse om att återförsäljare som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning av ecigaretter och påfyllningsbehållare utser en fysisk person som
ansvarar för att kontrollera att elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, innan de når konsumenten, uppfyller föreskrivna krav.
Förslag: En näringsidkare som via distansförsäljning tillhandahåller elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter i ett annat land än det land där näringsidkaren har sitt säte eller sin affärsverksamhet ska inte få
lämna ut personuppgifter om konsumenten till tillverkaren av
sådana produkter eller till företag som ingår i samma koncern
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eller till andra tredje parter. Personuppgifter ska inte heller få
användas eller överföras för andra ändamål än det aktuella köpet.

Skälen för bedömningen och förslaget
Förbud eller registreringsskyldighet?
Som redogjorts för i avsnitt 4.7 ska tobaksproduktdirektivets bestämmelser om gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror även tillämpas på gränsöverskridande distansförsäljning av ecigaretter och påfyllningsbehållare. Det innebär att det inledningsvis måste tas ställning till om sådan försäljning överhuvudtaget ska
vara tillåten.
I fråga om tobaksvaror har Tobaksdirektivsutredningen i delbetänkandet gjort bedömningen att det för närvarande inte finns skäl
att införa ett förbud mot gränsöverskridande distansförsäljning.
Detta eftersom det är tveksamt om ett förbud mot gränsöverskridande distansförsäljning skulle leda till en minskning av internethandeln med tobak, eftersom Tullverket enligt skattelagstiftningen
redan i dag har möjlighet att omhänderta i princip all distansförsåld
tobak från utlandet (se vidare SOU 2015:6 s. 139-141).
Det kan argumenteras för att alla former av begränsningar av
handeln torde minska tillgången till e-cigaretter liksom risken för
att ungdomar får tillgång till sådana produkter (se ingresspunkt 33 i
tobaksproduktdirektivet). För att kunna bedöma det faktiska behovet och ändamålsenligheten av ett förbud krävs dock kunskap
om hur distanshandeln med e-cigaretter ser ut i dag. Att det i dag
bedrivs internethandel med e-cigaretter står klart. Det saknas dock
underlag för att närmare bedöma omfattningen och utbredningen
av denna handel, liksom hur stor del av handeln som har gränsöverskridande karaktär. Därtill kommer att det inte på förhand går att
förutse den framtida marknadsutvecklingen eller hur effektiva de
övriga regler som föreslås i fråga om e-cigaretter blir. Det saknas
därför i dagsläget ett tillräckligt underlag för att förbjuda gränsöverskridande distansförsäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. De regler om rapporteringsskyldighet som föreslås för tillverkare och importörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare (se
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avsnitt 5.12 nedan) kan emellertid bidra till ökad kunskap inom
området, vilken skulle kunna läggas till grund för framtida överväganden i denna fråga. En annan fråga som skulle kunna övervägas i
ett senare skede är om det finns anledning att säkerställa att åldersgränsen upprätthålls vid leverans av distansförsålda e-cigaretter (jfr
SOU 2013:50 s. 229-230).
Genomförandet av registreringsskyldigheten
Som redovisas i avsnitt 6.3 nedan föreslås en anmälningsplikt och
regler om egenkontroll för försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Systemet med anmälningsplikt fyller samma funktion som tobaksproduktdirektivets krav på registrering av återförsäljare av gränsöverskridande distansförsäljning (artikel 18.1). Någon kompletterande nationell bestämmelse om registreringsskyldighet vid sådan försäljning är därför inte nödvändig.
Direktivet uppställer vidare krav på att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska säkerställa att konsumenterna har tillgång till en förteckning över alla återförsäljningsställen som är registrerade hos dem (artikel 18.2). Det framstår inte som nödvändigt
eller motiverat att inrätta ett särskilt register för gränsöverskridande detaljhandel. Relevanta uppgifter kommer genom det föreslagna anmälningssystemet att finnas hos kommunerna. Av sekretesslagstiftningen och offentlighetsprincipen följer att var och en
kan få tillgång till sådana uppgifter.
Kontroll av e-cigaretter och påfyllningsbehållare som säljs via gränsöverskridande distansförsäljning
Med hänsyn till de nedan föreslagna reglerna om anmälningsskyldighet och egenkontroll vid försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare framstår det inte som nödvändigt att, enligt den
möjlighet som artikel 18.3 i tobaksproduktdirektivet öppnar för,
införa regler om att en fysisk person ska utses för att ansvara för att
kontrollera produkterna. Tobaksdirektivsutredningen har i delbetänkandet gjort samma bedömning när det gäller gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror (se SOU 2015:6 s. 144145).
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Ålderskontroll
I avsnitt 6.2 nedan föreslås att det ska införas 18-årsgräns för inköp
av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det i avsnitt 6.3 föreslagna
kravet på egenkontroll inom detaljhandeln syftar bl.a. till att säkerställa att åldersgränsen upprätthålls.
Av artikel 18.4 i tobaksproduktdirektivet följer att återförsäljningsställen som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning
ska använda ett ålderskontrollsystem som, vid tidpunkten för försäljningen kontrollerar att köparen uppfyller det krav på lägsta ålder som föreskrivs enligt den nationella rätten i den medlemsstat
som är destinationsland. Definitionen av ett sådant ålderskontrollsystem är ett datasystem som entydigt bekräftar konsumentens
ålder i enlighet med den nationella rätten (artikel 2.36). Tobaksdirektivsutredningen har i delbetänkandet (SOU 2015:6 s. 143-144)
gjort bedömningen att kravet på kontroll i elektroniska register kan
uppfyllas genom kontroll i folkbokföringsregistret. Skäl saknas att i
nu aktuellt hänseende göra en annan bedömning.
Behandling av personuppgifter
I artikel 18.5 i tobaksproduktdirektivet uppställs vissa krav beträffande hanteringen av personuppgifter. Tobaksdirektivsutredningen
har i delbetänkandet (SOU 2015:6 s. 145-146) gjort bedömningen
att det med hänsyn till dessa krav är befogat att införa en specialbestämmelse i tobakslagen. Regeringen har delat utredningens bedömning i denna fråga (se prop. 2015/16:82 s. 54-55). De skäl som
motiverar en specialbestämmelse för tobaksvaror gör sig gällande
även i förhållande till e-cigaretter och påfyllningsbehållare. En motsvarande bestämmelse bör därför införas.

5.13

Rapporteringsskyldighet för tillverkare och
importörer avseende försäljningsvolymer m.m.

Förslag: Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare ska varje år till Folkhälsomyndigheten
lämna in
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– fullständiga uppgifter om försäljningsvolym, uppdelade på
varumärke och produktsort,
– uppgifter om preferenserna hos olika konsumentgrupper, inbegripet unga människor, icke-rökare och de viktigaste typerna av nuvarande konsumenter,
– det sätt på vilket produkterna säljs, och
– sammanfattningar av och kommentarer till eventuella marknadsundersökningar om ovanstående, med en översättning
till engelska.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få
meddela närmare föreskrifter om fullgörandet av rapporteringsskyldigheten.
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska inte i näringsverksamhet få tillhandahållas konsumenter på marknaden
om rapporteringsskyldigheten inte har fullgjorts.
Bedömning: Folkhälsomyndigheten bör vara skyldig att på begäran göra informationen tillgänglig för Europeiska kommissionen och för andra medlemsstater.
Skälen för förslaget och bedömningen: Enligt artikel 20.7 ska
medlemsstaterna kräva att tillverkare och importörer årligen ger in
uppgifter om bl.a. försäljningsvolymer och eventuella marknadsundersökningar. Denna skyldighet bör framgå av lag. Uppgiftsskyldigheten i detta avseende bör, i likhet med vad som i övrigt har
föreslagits i fråga om rapporterings- och anmälningsskyldighet
enligt tobaksproduktdirektivet, fullgöras till Folkhälsomyndigheten. Den myndigheten bör också få meddela närmare föreskrifter
om uppgiftsskyldighetens fullgörande. Det bör alltså i lag tas in ett
bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att få meddela närmare föreskrifter om rapporteringsskyldigheten.
Av samma skäl som redovisas i avsnitt 5.5 bör en bestämmelse
införas om att e-cigaretter och påfyllningsbehållare inte i näringsverksamhet får tillhandahållas konsumenter på marknaden om rapporteringsskyldigheten inte har fullgjorts.

73

I artikel 20.8 andra stycket i tobaksproduktdirektivet föreskrivs
att medlemsstaterna på begäran ska göra all information som tas
emot enligt artikel 20 tillgänglig för kommissionen och för andra
medlemsstater (jfr avsnitt 5.3 angående kravet på att offentliggöra
vissa uppgifter på en webbplats). En nationell bestämmelse med
motsvarande innehåll kan lämpligen tas in i förordning. Skyldigheten att på begäran göra informationen tillgänglig för kommissionen
och andra medlemsstater bör ligga på Folkhälsomyndigheten.
I artikel 20.8 föreskrivs också att medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa att företagshemligheter och andra konfidentiella uppgifter behandlas konfidentiellt. Det kan antas att i vart
fall vissa av de mottagna uppgifterna omfattas av sekretess. I vad
mån uppgifter som mottagits ska lämnas ut på begäran får mot
bakgrund av offentlighetsprincipen bedömas enligt sekretesslagstiftningen.

5.14

Övervakning av marknadsutvecklingen

Bedömning: Folkhälsomyndigheten bör ges i uppdrag att övervaka marknadsutvecklingen för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, inbegripet eventuella belägg för att användningen av dem fungerar som inkörsport till nikotinberoende och
slutligen traditionell tobakskonsumtion för unga människor och
icke-rökare.
Skälen för bedömningen: Enligt artikel 20.7 andra stycket i tobaksproduktdirektivet ska medlemsstaterna övervaka marknadsutvecklingen för e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Övervakningen ska syfta till att klarlägga eventuella belägg för att användningen
av sådana produkter fungerar som inkörsport till nikotinberoende
och traditionell tobakskonsumtion för unga människor och ickerökare.
I Sverige är Folkhälsomyndigheten en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten
genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja
hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Myndigheten har
bl.a. till uppdrag att ansvara för den samordnade uppföljningen
inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet, se 3 § 7 i
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förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten. Med hänsyn till det ovan redovisade syftet med övervakningen av e-cigaretter och påfyllningsbehållare framstår det som
naturligt att Folkhälsomyndigheten får ansvaret för denna övervakning. En bestämmelse om detta kan lämpligen tas in i nämnda
förordning.

5.15

Produktkontroll

Förslag: Tillverkare, importörer och distributörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska upprätta och upprätthålla ett system för att samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som dessa produkter har på människors
hälsa. Sådan information ska på begäran lämnas till Folkhälsomyndigheten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen föreskriver
ska få meddela närmare föreskrifter om systemet för informationsinsamling.
Om en tillverkare, importör eller distributör av elektroniska
cigaretter eller påfyllningsbehållare skulle anse, eller ha skäl att
förmoda, att en sådan produkt inte är säker, av god kvalitet eller
på annat sätt inte är förenlig med denna lag, ska han eller hon
omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som är nödvändiga
för att den berörda produkten ska bli förenlig med denna lag,
dra tillbaka produkten eller återkalla produkten. Vidare ska
Folkhälsomyndigheten omedelbart underrättas om produktens
brister, vilken åtgärd som vidtagits och resultaten av åtgärden.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela närmare föreskrifter om fullgörandet av underrättelseskyldigheten i fråga om vidtagna åtgärder.
Skälen för förslaget: Som redovisats i avsnitt 4.8 ska medlemsstaterna enligt artikel 20.9 kräva att tillverkare, importörer och distributörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare upprättar och upprätthåller ett system för att samla in information om alla misstänkta
skadliga effekter som dessa produkter har på människors hälsa.
Kravet bör regleras i lag.
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Av artikel 20.9 framgår också att tillverkare, importörer och distributörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare under vissa förhållanden ska vara skyldiga att omedelbart underrätta marknadsövervakningsmyndigheterna och lämna detaljerade uppgifter om
bl.a. riskerna för människors liv och hälsa. Det bör av lag framgå att
en sådan underrättelseskyldighet ska fullgöras till Folkhälsomyndigheten. Närmare bestämmelser om utformningen av systemet för
informationsinsamling och underrättelseskyldighetens omfattning
och fullgörande kan lämpligen regleras i förordning eller myndighetsföreskrifter.
Av artikel 20.9 tredje stycket framgår vidare att medlemsstaterna får begära ytterligare information av de ekonomiska aktörerna,
exempelvis om säkerhets- och kvalitetsaspekter eller eventuella
skadliga effekter av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare. Direktivet uppställer sålunda i detta avseende inte något krav utan ger
medlemsstaterna möjlighet att i den nationella rätten föreskriva om
en mer omfattande uppgiftsskyldighet. Den möjligheten bör utnyttjas. För Folkhälsomyndighetens tillsynsuppdrag (se avsnitt 6.4
nedan) torde det emellertid vara tillräckligt att myndigheten på
begäran får ta del av uppgifter ur det system som tillverkare, importörer och distributörer är skyldiga att upprätta.

5.16

Hälsofarliga produkter

Förslag: Folkhälsomyndigheten ska, om myndigheten konstaterar eller har rimliga skäl att anta att en typ av eller specifika
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare kan utgöra en
allvarlig risk för människors hälsa, trots att produkten uppfyller
kraven i denna lag, få förbjuda att produkterna släpps ut på
marknaden. Om sådana produkter redan har släppts ut på marknaden ska Folkhälsomyndigheten få förelägga tillverkaren, importören eller distributören av produkterna att dra tillbaka eller
återkalla dessa.
Folkhälsomyndigheten ska omedelbart underrätta Europeiska kommissionen och de behöriga myndigheterna i andra
medlemsstater om de åtgärder som vidtagits och ska översända
eventuella underlag.
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När Europeiska kommissionen har meddelat om den anser
att åtgärden är motiverad ska Folkhälsomyndigheten besluta om
den ska bestå.
I beslut om föreläggande eller förbud ska Folkhälsomyndigheten få sätta ut vite. Vitet ska inte få förvandlas till fängelse.
Skälen för förslaget: Som redovisats i avsnitt 4.9 erbjuder tobaksproduktdirektivet en möjlighet för medlemsstaterna att, om det
finns rimliga skäl att tro att specifika e-cigaretter eller påfyllningsbehållare eller viss produkttyp kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa, vidta lämpliga provisoriska åtgärder. Som behörig
myndighet bör det ankomma på Folkhälsomyndigheten att avgöra
om det finns rimliga skäl att tro att sådan risk föreligger och, om så
är fallet, vidta lämpliga åtgärder. Sådana åtgärder bör innefatta möjligheten att säkerställa att produkter som redan har släppts ut på
marknaden dras tillbaka eller återkallas, liksom en möjlighet att
förbjuda att produkterna släpps ut på marknaden. Befogenheten
bör förenas med en möjlighet att förena ett förbud eller föreläggande med vite. Skyldigheten att enligt artikel 20.11 underrätta
kommissionen om sådana åtgärder bör framgå av lag. Vidare bör
framgå att den provisoriska åtgärden ska omprövas efter det att
kommissionen har avgjort om åtgärden är berättigad.
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6

Kompletterande förslag

6.1

Inledning

De förslag som bedöms vara nödvändiga för att genomföra tobaksproduktdirektivets regler om e-cigaretter och påfyllningsbehållare
har redovisats i föregående kapitel. I detta kapitel redovisas ett antal kompletterande förslag som inte direkt följer av tobaksproduktdirektivets bestämmelser, men som är nödvändiga för att få till
stånd en heltäckande och ändamålsenlig reglering. Dessa förslag
innefattar bestämmelser om åldersgräns, anmälan och egenkontroll
för försäljning, tillsyn och straffansvar. Utgångspunkten vid utformningen av förslagen har varit att skapa en i förhållande till tobak och receptfria läkemedel så enhetlig reglering som möjligt.
I detta sammanhang kan uppmärksammas att Tobaksdirektivsutredningen i slutbetänkandet har lämnat ett antal förslag om bl.a.
en utvidgning av tobakslagens bestämmelser om rökfria miljöer
vilka har bäring på användningen av e-cigaretter. Därutöver har
utredningen i betänkandet lämnat förslag om bl.a. tillståndsplikt
för försäljning av tobaksvaror, förbud mot exponering av tobaksvaror på försäljningsställen samt förändringar av ansvarsfördelningen
mellan kommunen och Polismyndigheten i fråga om tillsyn. Med
hänsyn till att e-cigaretter och tobaksvaror regleras på liknande sätt
i flera andra avseenden kan det finnas anledning att överväga om
dessa förslag, eller vissa av förslagen, även bör omfatta e-cigaretter.
Mot bakgrund av att en skyndsam hantering av genomförandet
av tobaksproduktdirektivet är nödvändig (se avsnitt 5.1), bör sådana eventuella överväganden göras inom ramen för den fortsatta
beredningen av förslagen i slutbetänkandet.

6.2

Åldersgräns

Förslag: Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska
inte få säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till
den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut sådana produkter ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått denna ålder.
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Om det finns särskild anledning att anta att en elektronisk
cigarett eller påfyllningsbehållare är avsedd att lämnas över till
någon som inte har fyllt 18 år ska produkten inte få lämnas ut.
På varje försäljningsställe för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt
med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana
produkter till den som inte har fyllt 18 år.
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som säljs till
konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att
kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker genom automat, via postorder eller liknande.
Samma åldergräns som vid inköp ska gälla vid införsel av
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Tullverket ska ha rätt att utöva kontroll av åldersgränsen för
införsel av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Skälen för förslaget: E-cigaretter innehåller samma beroendeskapande komponent – nikotin – som tobaksvaror. Därtill kommer att
e-cigaretter är i stor utsträckning designmässigt utformade för att
likna tobakscigaretter. Produkterna har också utformats på ett sådant sätt dess användning påminner om tobaksrökning, exempelvis
genom att produkterna avger ånga. Som framhålls i ingressen till
tobaksproduktdirektivet (p. 43) kan e-cigaretter utvecklas till en
inkörsport till nikotinberoende och resultera i traditionell tobakskonsumtion, eftersom de efterliknar och normaliserar rökning.
Mot denna bakgrund finns det starka skäl att införa en åldersgräns
för köp av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
När det gäller frågan vid vilken ålder gränsen bör dras framstår
det som naturligt att välja den åldersgräns som i Sverige har valts
för försäljning av tobaksvaror och nikotinläkemedel, dvs. 18 år.
Denna åldersgräns gäller även vid detaljhandel med folköl enligt
alkohollagen (2010:1622). På detta sätt uppnås en enhetlig åldersgräns, vilket torde underlätta för näringsidkarna och tillsynsmyndigheterna. Åldersgränsen är lämplig för att skydda ungdomars
hälsa och går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta
mål.
Vid detaljhandel med tobaksvaror gäller att sådana varor inte får
lämnas ut till den som inte fyllt 18 år och den som lämnar ut varorna har en skyldighet att förvissa sig om att konsumenten har

79

uppnått föreskriven ålder. Tobaksvaror får inte heller lämnas ut vid
misstanke om langning. Förbudet bör tydliggöras genom skyltning
på försäljningsstället (se 12 § tobakslagen). Motsvarande gäller vid
försäljning av nikotinläkemedel och andra receptfria humanläkemedel, se 12-14 §§ lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel. En åldersreglering för e-cigaretter och påfyllningsbehållare kan lämpligen utformas i enlighet med dessa lagar. I likhet med
vad som gäller enligt t.ex. tobakslagen bör också ett krav införas på
att sådana produkter tillhandahålls på ett sådant sätt att det går att
kontrollera mottagarens ålder (se 12 a § tobakslagen).
Om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till den
som är under 18 år förbjuds är det naturligt att samma åldersgräns
tillämpas även vid införsel av sådana varor i samband med utlandsresa (jfr 13 § tobakslagen). En sådan införselreglering bör tas in i
lag. Som en konsekvens av detta bör Tullverkets befogenhet att
enligt 3 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen utöva kontroll av åldersgräns för tobaksvaror utvidgas till att även omfatta ecigaretter och påfyllningsbehållare.

6.3

Anmälan av handel och skyldighet att utöva
egenkontroll

Förslag: En näringsidkare ska inte få bedriva detaljhandel med
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare utan att först ha
anmält handeln till den kommun där försäljningen ska ske.
Den som bedriver detaljhandel ska utöva särskild kontroll
(egenkontroll) över detaljhandeln och hanteringen i övrigt av
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det
finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.
Till anmälan om handel ska näringsidkaren foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för tillsynen. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen
utan dröjsmål.
Bedömning: Folkhälsomyndigheten bör ges i uppdrag att ta
fram riktlinjer för utformningen av egenkontrollprogrammen.

80

Skälen för förslaget: Detaljhandel med tobaksvaror omfattas, liksom detaljhandel med vissa receptfria läkemedel, av ett anmälningskrav (se 12 c § tobakslagen och 9 § lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel). Motiven bakom den anmälningsplikt som
finns för handeln av dessa andra varor gör sig gällande med samma
styrka när det gäller försäljningen av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. En anmälningsplikt kan sålunda förväntas underlätta
tillsynen genom att tillsynsmyndigheten underrättas om verksamheten. En skyldighet för näringsidkare som avser att bedriva detaljhandel med sådana produkter att anmäla försäljningen bör därför
införas. Anmälningsskyldigheten kan lämpligen fullgöras på samma
sätt som när det gäller tobaksförsäljning, dvs. till den kommun där
försäljningen ska ske. Då distansförsäljning, t.ex. via Internet, teoretiskt kan ske i alla kommuner i landet bör en anmälan om sådan
försäljning lämpligen kunna göras till någon av de större kommunerna, alternativt till den kommun där näringsidkaren har sitt säte
eller hemvist, dvs. på samma sätt som motsvarande anmälningar om
tobaksförsäljning i dag hanteras.16 Någon särskild bestämmelse om
detta bedöms inte vara nödvändig. Frågor om vad en anmälan ska
innehålla och hur anmälan ska göras kan lämpligen regleras i verkställighetsföreskrifter.
I syfte att genomföra tobaksproduktdirektivets regler om ecigaretter och påfyllningsbehållare har i kapitel 5 lämnats ett antal
förslag som begränsar eller på annat sätt påverkar möjligheterna att
sälja sådana produkter till konsumenter. Därtill har i föregående
avsnitt föreslagits att en åldersgräns ska införas för att få köpa ecigaretter och påfyllningsbehållare. Det kan med anledning av detta
diskuteras om ett system med egenkontroll också bör införas.
Införandet av ett sådant system skulle kunna bidra till att underlätta och effektivisera myndighetstillsynen. Ett sådant system
skulle också kunna ge den som bedriver verksamheten hjälp med
att på ett strukturerat sätt säkra kvaliteten beträffande försäljningen och den övriga hanteringen och därigenom skydda folkhälsan.
Bestämmelser om kvalitetssäkring i form av egenkontroll finns bl.a.
vid försäljning av folköl och tobak i alkohollagen respektive tobakslagen samt även beträffande detaljhandel med läkemedel enligt
16

Handbok tobakslagen s. 35, webbversion, https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12297/Handbok-tobakslagen.pdf.
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lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Mot denna bakgrund bör krav på egenkontroll införas även för den som bedriver
detaljhandel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Eftersom
egenkontrollen ska fungera som ett stöd för myndighetstillsynen,
bör Folkhälsomyndigheten ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för
vad egenkontrollprogrammen ska innehålla.
I tobakslagen skärptes år 2010 det dåvarande kravet på egenkontroll på så sätt att det i lagen infördes ett krav på att egenkontrollprogrammet skulle fogas till anmälan om försäljning. Syftet med
kravet angavs vara att anmälan ska kunna fungera som ett underlag
för en fortsatt tillsynskontakt och som en checklista för vad som
krävs för att verksamheten ska vara väl organiserad vad gäller utbildning, information etc. (se prop. 2009/10:207 s. 16). Ett motsvarande krav bör införas för det system med anmälningsplikt som nu
föreslås för e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

6.4

Tillsyn

6.4.1

Tillsynsansvar

Förslag: Den omedelbara tillsynen på försäljningsställen ska utövas av kommunen och Polismyndigheten när det gäller bestämmelserna om ålderskontroll samt anmälan och egenkontroll. Den övriga tillsynen på försäljningsställen ska bedrivas av
enbart kommunen.
Konsumentombudsmannen ska utöva omedelbar tillsyn över
bestämmelserna om marknadsföring och sponsring. Vid konsumentombudsmannens tillsyn ska bestämmelserna i marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas.
Folkhälsomyndigheten ska ha ett centralt tillsynsansvar för
den tillsyn som bedrivs av kommunen ensam eller tillsammans
med Polismyndigheten samt utöva omedelbar tillsyn över de bestämmelser som inte omfattas av någon annan myndighets
omedelbara tillsyn.
Länsstyrelsen ska utöva tillsyn inom länet. Länsstyrelsen ska
följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med
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information och råd samt främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra.
Skälen för förslaget: Försäljningen av e-cigaretter och påfyllningsbehållare är i dagsläget helt oreglerad. För att tillsyn ska kunna
bedrivas över de försäljningsregler som nu föreslås måste en tillsynsordning inrättas.
Kommunerna har redan en uppbyggd tillsynsorganisation för
detaljhandel med bl.a. tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel.
Genom att i fråga om tillsynen i så stor utsträckning som möjligt
ansluta till de bestämmelser som gäller enligt tobakslagen – som i
flera avseenden överensstämmer eller annars har stora likheter med
de regler som nu föreslås – kan tillsynen över e-cigaretter och påfyllningsbehållare inordnas i befintliga tillsynsorganisationer. Detta
innebär att uppenbara effektivitetsvinster kan uppnås jämfört med
om en helt ny tillsynsorganisation måste konstrueras.
Ansvaret för tillsynen bör därför utformas med tobakslagen
som förlaga. Det innebär att den omedelbara tillsynen på försäljningsställen i praktiken kommer att utövas av kommunerna och att
Folkhälsomyndigheten kommer ha ett centralt tillsynsansvar i
detta avseende.
Det framstår som naturligt att ansvaret för tillsynen av de bestämmelser som föreslås i fråga om t.ex. rapporteringsskyldighet
och informationslämnande läggs på Folkhälsomyndigheten. En
sådan ordning ansluter i princip till vad som enligt prop.
2015/16:82 förslås gälla i fråga om tillsynen av liknande bestämmelser rörande tobak. Folkhälsomyndighetens omedelbara tillsynsansvar bör klart framgå av lagen, liksom KO:s tillsyn över bestämmelserna om bl.a. marknadsföring. Förslaget innebär för länsstyrelsernas vidkommande ett tillsynsansvar som i allt väsentligt motsvarar
det som gäller och föreslås gälla (se prop. 2015/16:82) på tobaksområdet.
6.4.2

Befogenheter vid tillsyn

Förslag: En kommun ska få träffa avtal med en annan kommun
om att tillsynsuppgifter ska ombesörjas helt eller delvis av den
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andra kommunen. Kommunen ska dock inte få överlåta befogenheten att besluta om administrativa sanktioner.
En tillsynsmyndighet ska ha rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för
myndighetens tillsyn.
För att fullgöra sina tillsynsuppgifter ska en tillsynsmyndighet ha rätt att få tillträde till berörda områden, lokaler och andra
utrymmen och får där göra undersökningar och ta prover. Polismyndigheten ska på begäran av en annan tillsynsmyndighet
under vissa förutsättningar vara skyldig att lämna den hjälp som
behövs i detta avseende. För uttagna prov ska ersättning inte betalas.
Kommunen ska få genomföra kontrollköp.
Kommunen och Polismyndigheten ska vara skyldiga att underrätta varandra om förhållanden som är av betydelse för tillsynen.
En kommun som har fattat beslut i ett tillsynsärende ska
skicka en kopia av beslutet till Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten och den länsstyrelse som berörs av beslutet.
En kommun ska ha rätt att ta ut en tillsynsavgift från den
som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med e-cigaretter
eller påfyllningsbehållare.
Skälen för förslaget: I föregående avsnitt har föreslagits att tillsynsansvaret enligt den nya lagen om e-cigaretter ska utformas med
tobakslagen som förlaga. Mot den bakgrunden framstår det som en
naturlig utgångspunkt att låta tillsynsmyndigheterna få samma befogenheter vid tillsynen av e-cigaretter och påfyllningsbehållare
som de har vid sin tillsyn på tobaksområdet. En kommun bör
sålunda få möjlighet att träffa avtal med en annan kommun om att
tillsynsuppgifter som åligger kommunen ska ombesörjas helt eller
delvis av den andra kommunen. Vidare bör en tillsynsmyndighet ha
rätt att på begäran få t.ex. de upplysningar som behövs för myndighetens tillsyn. För att fullgöra sina tillsynsuppgifter bör tillsynsmyndigheten också ha rätt att få tillträde till berörda områden, lokaler och andra utrymmen och får där göra undersökningar och ta
prover, liksom möjlighet att få bistånd av Polismyndigheten i detta
avseende. För uttagna prov bör, på motsvarande sätt som gäller
enligt t.ex. tobakslagen, ersättning inte betalas.
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Enligt tobakslagen har en tillsynsmyndighet möjlighet att besluta att en tobaksvara ska tas om hand om den bjuds ut till försäljning eller uppenbart är avsedd att bjudas ut till försäljning i strid
med tobakslagen eller anslutande föreskrifter (se 21 §). Tobakslagens bestämmelse förefaller inte fylla någon praktisk funktion (se
SOU 2016:14 s. 424-425), varför någon motsvarande bestämmelse
inte föreslås i detta sammanhang.
Den 1 maj 2014 infördes bestämmelser om kontrollköp i bl.a.
tobakslagen (22 a och 22 b §§) och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (se 21 a och 21 b §§). Regleringen infördes då
det ansågs finnas ett behov av ytterligare verktyg för tillsynsmyndigheter för att de skulle kunna leva upp till de krav på tillsyn av
åldersgränserna enligt lagstiftningen och då kontrollköp bedömdes
vara en effektiv metod för att skapa dialog mellan tillsynsmyndigheterna och företagen. Kontrollköp bör kunna vara ett ändamålsenligt verktyg även vid tillsynen över åldersgränsen i nu aktuellt
sammanhang. Kommunen bör därför få möjlighet att genomföra
kontrollköp i syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen
och den som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått föreskriven
ålder. Regleringen av kontrollköp bör därför utformas i enlighet
med ovan nämnda lagar.
Kommunen bör ha möjlighet att finansiera tillsynen av den anmälningspliktiga detaljhandeln med e-cigaretter och påfyllningsbehållare genom avgifter. Genom att ta ut tillsynsavgift kan kommunen få kostnadstäckning för en effektiv tillsyn.
6.4.3

Administrativa sanktioner

Förslag: Kommunen och Folkhälsomyndigheten ska i sin omedelbara tillsynsverksamhet få meddela de förelägganden eller
förbud som är nödvändiga. I beslut om föreläggande eller förbud ska myndigheterna få sätta ut vite. Vitet ska inte få förvandlas till fängelse.
Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna ska kommunen få förbjuda en näringsidkare som tillhandahåller elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare till konsumenter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses
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vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. Ett sådant
förbud ska få meddelas för en tid av högst sex månader och ska,
om inte något annat anges i beslutet, gälla omedelbart.
Skälen för förslaget: Tillsynsmyndigheterna bör i sin tillsynsverksamhet ha möjlighet att meddela de förelägganden och förbud som
är nödvändiga. Vidare bör kommunen vid allvarliga eller upprepade
överträdelser av bestämmelserna få förbjuda en näringsidkare som
tillhandahåller e-cigaretter eller påfyllningsbehållare till konsumenter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en
alltför ingripande åtgärd, meddela varning. Som föreslagits i avsnitt
5.15 ska också Folkhälsomyndigheten ha möjlighet att under vissa
förutsättningar förbjuda att e-cigaretter och påfyllningsbehållare
släpps ut på marknaden även om produkterna uppfyller föreskrivna
krav.
6.4.4

Sekretess

Bedömning: Sekretess ska gälla i Folkhälsomyndighetens tillsynsverksamhet för uppgift om
1. en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller
forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider
skada om uppgifterna röjs, och
2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som
har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med
den som är föremål för myndighetens verksamhet.
För uppgift i en allmän handling ska sekretessen gälla i högst
tjugo år.
Sekretess ska inte gälla för de uppgifter i förhandsanmälan av
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare som ska offentliggöras.
Information om yrkeshemligheter eller affärsförhållanden
som förekommer i ett tillsynsärende får inte obehörigen röjas
eller på annat sätt utnyttjas.
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Skäl för bedömningen: Som redovisats i avsnitt 6.4.1 ovan ansluter
den föreslagna tillsynsregleringen i allt väsentligt till den ordning
som gäller enligt tobakslagen. För statliga myndigheters tillsyn
enligt tobakslagen gäller sekretess för uppgift om en enskilds
affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat,
om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs,
och för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden
för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse
med den som är föremål för myndighetens verksamhet, se 30 kap.
23 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400) samt 9 § och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Det
saknas skäl att i detta sammanhang avvika från den ordningen. Ett
tillägg bör därför göras i bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen.
På samma sätt som det för tobaksvaror finns ett undantag från
sekretessen när gäller uppgifter som ingår i information som ska
spridas till konsumenter, bör ett undantag från sekretessen göras
för sådana uppgifter om e-cigaretter och påfyllningsbehållare som
ska offentliggöras på en webbplats (se avsnitt 5.4).
För den kommunala tillsynen gäller redan enligt nuvarande bestämmelser sekretess för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan
antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den
som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den
som är föremål för sådan tillsyns- eller stödverksamhet (se 30 kap.
23 § offentlighets- och sekretesslagen). Någon kompletterande
sekretessbestämmelse är därför inte nödvändig.
6.4.5

Marknadskontroll

Bedömning: Folkhälsomyndigheten bör ingå i marknadskontrollrådet.
Skälen för bedömningen: En arbetsgrupp inom marknadskontrollrådet framförde i en skrivelse till regeringen den 20 juni 2013
önskemål om en översyn av regelverket kring e-cigaretter. Marknadskontrollrådet är ett råd vid Styrelsen för ackreditering och
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teknisk kontroll (Swedac) vars verksamhet är reglerad i förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor. För närvarande
är 16 marknadskontrollmyndigheter, Kommerskollegium och Tullverket, representerade i rådet. Rådets uppgift är bland annat att
fungera som nationellt samordningsorgan i frågor om marknadskontroll, stödja myndigheter som utövar marknadskontroll i syfte
att främja effektivitet och balans i kontrollen på olika områden och
organisera kontinuerligt erfarenhetsutbyte. I skrivelsen pekade
arbetsgruppen, som bestod av företrädare för Swedac, Läkemedelsverket, Kemikalieinspektionen, Elsäkerhetsverket, dåvarande Statens Folkhälsoinstitut och Konsumentverket, på att ett antal olika
europeiska produktdirektiv är tillämpliga på delar av e-cigaretter.
Laddare och batteri ska uppfylla kraven på säkerhet och CEmärkning hos elektrisk utrustning. Elektronik ska vidare vara fri
från farliga ämnen enligt RoHS-direktivet17. Produkterna kan också
omfattas av läkemedelslagstiftningen och reglerna för medicintekniska produkter.
Som framhålls i skrivelsen finns det ett flertal olika regelverk
som träffar olika aspekter av bl.a. utformningen av e-cigaretter och
påfyllningsbehållare. Ett flertal myndigheter har sålunda tillsyn
över olika delar av produkterna. Med anledning av att Folkhälsomyndigheten nu föreslås få ett tillsynsansvar enligt den nya lagen
om elektroniska cigaretter bedöms denna myndighets deltagande i
Marknadskontrollrådet kunna främja effektiviteten när det gäller
tillsynen av produkterna.

6.5

Överklagande

Förslag: Beslut som en kommun eller Folkhälsomyndigheten
har fattat inom ramen för den omedelbara tillsynen ska få överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd ska
krävas vid överklagande till kammarrätten.
Beslut om föreskrifter beträffande innehållsdeklaration som
en myndighet har meddelat med stöd av ett bemyndigande ska
17
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av
användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
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få överklagas hos regeringen av tillverkare och importörer av
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som är avsedda
att tillhandahållas konsumenter på marknaden.
Skälen för förslaget: Den som är missnöjd med ett myndighetsbeslut kan i de flesta fall överklaga ett sådant beslut till förvaltningsrätten om beslut angår klaganden och har gått honom eller henne
emot. Beslut som en kommun eller Folkhälsomyndigheten har
fattat inom ramen för den omedelbara tillsynen bör följaktligen få
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (jfr 25 § tobakslagen).
Enligt förslaget i avsnitt 5.7 ska regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer få meddela föreskrifter om innehållsdeklaration på förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
Motsvarande bemyndigande beträffande tobaksvaror finns i tobakslagen. Enligt 26 § i den lagen får beslut om sådana föreskrifter
överklagas hos regeringen av tillverkare och vissa importörer av
tobaksvaror. Överklagande av beslut om föreskrifter om innehållsdeklaration på e-cigaretter och påfyllningsbehållare bör få ske på
motsvarande sätt.

6.6

Straffansvar och förverkande

Förslag: Den som uppsåtligen i näringsverksamhet tillhandahåller konsumenter inom landet elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som saknar föreskriven innehållsdeklaration eller
hälsovarning, eller om uppgifterna i deklarationen är uppenbart
oriktiga, ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
Detsamma ska gälla den som säljer elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare i strid med ett meddelat försäljningsförbud.
Vidare ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter
mot bestämmelserna om åldersgräns eller anmälan av handel
dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
Är gärningen att anse som ringa ska inte dömas till ansvar.
Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud ska inte dömas till ansvar enligt ovan för gärning som
omfattas av föreläggandet eller förbudet.
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Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som varit föremål för brott enligt lagen eller deras värde samt utbyte av sådant brott ska förklaras förverkade, om det inte är uppenbart
oskäligt.
Skälen för förslaget: De bestämmelser om hälsovarningar och innehållsdeklaration som nu föreslås uppvisar påtagliga likheter med
tobakslagens bestämmelser om varningstexter och innehållsdeklaration (se 9, 10 och 11 §§ tobakslagen). Regelverken har dessutom i
allt väsentligt samma syfte – att informera konsumenten om produktens skadlighet och innehåll. Enligt tobakslagen är det straffbart att i näringsverksamhet tillhandahålla konsumenter tobaksvaror om varan saknar varningstexter eller innehållsdeklaration eller
om text eller deklaration är uppenbart oriktig (27 § första stycket
tobakslagen). Likaså är det enligt tobakslagen straffbart att sälja
tobaksvaror i strid med ett meddelat försäljningsförbud. Det föresäljningsförbud som föreslagits i avsnitt 6.4.3 är utformat i enlighet
med tobakslagens reglering. Så är också de i avsnitt 6.2 och 6.3 föreslagna reglerna om åldersgräns respektive anmälningsskyldighet
för handel (jfr 12 § och 12 c § tobakslagen). Överträdelse av dessa
regler är straffbelagda enligt tobakslagen. Skäl saknas att i straffrättsligt hänseende hantera överträdelser av motsvarande bestämmelserna i fråga om e-cigaretter och påfyllningsbehållare på annat
sätt.
Straffskalan bör med beaktande av vad som gäller på bl.a. tobaks- och läkemedelsområdet bestämmas till böter eller fängelse i
högst sex månader. I ringa fall bör inte dömas till ansvar. Den som
har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud bör inte
därutöver kunna dömas till ansvar för den gärning som omfattas av
föreläggandet eller förbudet.
Som redovisats i avsnitt 6.4.2 föreslås inte någon möjlighet att
inom ramen för tillsynen omhänderta e-cigaretter och påfyllningsbehållare (jfr 21 § tobakslagen). I stället föreslås att en förverkandebestämmelse införs. Det förhållandet att någon särskild förverkandebestämmelse inte har kopplats till ansvarsregleringen i tobakslagen har sin förklaring bl.a. i att tillsynsmyndigheterna får
besluta att en tobaksvara ska tas om hand (se prop. 1995/96:228 s.
28). Utan en omhändertagandemöjlighet är sålunda en förverkandebestämmelse motiverad. En sådan bestämmelse kan också motiv90

eras utifrån flera av de andra skäl som Tobaksdirektivsutredningen
har anfört till stöd för införandet av en motsvarande förverkandebestämmelse i tobakslagen (se SOU 2016:14 s. 178-181).
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7

EU-rättsliga överväganden

Bedömning: Förslagen är förenliga med EU-rätten. Anmälan
bör ske enligt tjänstedirektivet (2006/123/EG).

Skälen för bedömningen
Förslagens förenlighet med EU-rätten
En grundläggande princip i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt och i tjänstedirektivet18 är att en tjänsteleverantör
fritt ska kunna etablera sig inom EU. I avsnitt 6.3 har föreslagits att
en anmälningsplikt för försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska införas. Även om förslaget inte innebär att kommunerna fattar något beslut innan försäljningen påbörjas, torde förfarandet kvalificera in under tjänstedirektivets tillståndsbegrepp. Tillståndsförfaranden är en av de vanligaste formaliteterna som tillämpas på tjänsteleverantörer i medlemsstaterna och de utgör en begränsning av etableringsfriheten, vilket EU-domstolen genomgående har fastställt i sin rättspraxis.
De bestämmelser i direktivet som blir aktuella vid etableringskrav är artiklarna 9–15. Dessa artiklar rör etableringsfrihet
som avser tillstånd för tjänsteverksamhet samt otillåtna krav eller
krav som ska utvärderas vid sådan verksamhet.
Det föreslagna kravet på att anmäla handeln motiveras av folkhälsoskäl och är icke-diskriminerande i enlighet med tjänstedirektivets krav. Vid utarbetandet av förslaget har det gjorts en avvägning
av den börda som förslaget innebär för näringsidkarna. Anmälningsförfarandet är en enkel procedur för näringsidkaren och utan
krav på anmälan skulle det vara mycket svårt att bedriva någon tillsyn och kontroll över verksamheten. En helt okontrollerad försäljningsverksamhet skulle innebära en fara för folkhälsan.
18

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden.
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Tjänstedirektivet ställer även krav på att kriterierna för tillstånd
ska vara tydliga och entydiga, objektiva och offentliggjorda i förväg, öppna för insyn och tillgängliga. Kravet på anmälan kommer
att framgå av lag och får därmed anses uppfylla tjänstedirektivets
krav.
Av artikel 10.3 i tjänstedirektivet framgår att villkoren för beviljande av tillstånd för en ny etablering inte får överlappa andra krav
och kontroller som är likvärdiga eller i allt väsentligt har jämförbara
syften och som tjänsteleverantören redan omfattas av i en annan
eller samma medlemsstat. Det enda krav i denna promemoria som
föreslås för etablering i Sverige är anmälan. Förslaget innebär att
personer som redan har anmält eller beviljats tillstånd för försäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare i andra medlemsstater, även måste göra en anmälan i Sverige. En anmälan är nödvändig
för att tillsyn ska kunna bedrivas. Tillsynsmyndigheter i andra
medlemsstater har inte jurisdiktion i Sverige. Aktörer i Sverige
kommer därför inte att omfattas av tillsyn från flera länder. Av
artikel 10.7 i tjänstedirektivet framgår dessutom att direktivets krav
inte ska påverka behörighetsfördelningen mellan de myndigheter i
medlemsstaterna som på lokal eller regional nivå utfärdar sådana
tillstånd. Kravet på anmälan kan således inte ifrågasättas i en sådan
situation trots lydelsen av artikel 10.3.
Det kan inte uteslutas att personer som är etablerade utanför
Sverige kommer att vilja bedriva detaljhandel med e-cigaretter eller
påfyllningsbehållare i landet, t.ex. genom distanshandel. Bestämmelserna i den föreslagna lagen gäller alla som vill bedriva detaljhandel i Sverige. Kraven i lagen måste därför även vara förenliga
med artikel 16 i tjänstedirektivet som bl.a. kräver att krav på tjänsteutövare följer principerna om icke-diskriminering, nödvändighet
och proportionalitet.
Det krav som ställs på näringsidkare som bedriver försäljning av
e-cigaretter eller påfyllningsbehållare är att utöva egenkontroll.
Vidare föreslås ett förbud mot att sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare till personer under 18 år. En motsvarande åldersgräns finns för försäljning av tobak. Kraven är motiverade av folkhälsoskäl och går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå
det avsedda målet. Den som bedriver detaljhandel med e-cigaretter
eller påfyllningsbehållare föreslås även få betala en avgift. Syftet
med avgifterna är att finansiera tillsynen.
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Sammanfattningsvis bedöms förslagen vara förenliga med EUrätten.
Anmälningsskyldighet
Eftersom kravet på anmälan påverkar tillträde till marknaden, dvs.
etablering, ska det anmälas enligt artikel 15.7 i tjänstedirektivet. I
Sverige görs generellt inte någon skillnad på tjänsteutövare som vill
etablera sig i Sverige eller tillhandahålla sina tjänster enbart tillfälligt. Anmälningsskyldighet bör därför vara aktuell även enligt artikel 39.5, som avser krav som ställs på tjänsteleverantörer som är
etablerade i ett annat land inom EU/EES och som vill tillhandahålla
tjänster i Sverige utan att etablera sig här.
Enligt anmälningsdirektivet är medlemsstaterna skyldiga att
anmäla förslag till tekniska föreskrifter till kommissionen. Vad som
avses med tekniska föreskrifter m.m. framgår av artikel 1 i direktivet. Där framgår bl.a. att det måste vara fråga om krav som är rättsligt eller faktiskt tvingande vid saluföring. Utebliven anmälan betyder att föreskriften är ogiltig enligt EU-domstolens praxis19. I målet CIA Security klargjorde domstolen begreppet ”teknisk föreskrift” med utgångspunkt i direktivets ordalydelse. Det är inte
nödvändigt att anmäla regler om villkor för företagsetablering inom
ett visst område, eftersom man i sådana regler inte definierar några
produktegenskaper (se punkt 25 i domen).
Den föreslagna lagens krav på anmälan, som enligt bedömningen ovan utgör ett tillstånd i tjänstedirektivets bemärkelse, utgör
alltså inte en teknisk föreskrift. Någon anmälan enligt anmälningsdirektivet bedöms därför inte vara nödvändig.

19

Se mål C-194/94 ”CIA Security” (1996) REG I-2201.
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8

Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser

Förslag: Den nya lagen ska träda i kraft den 1 oktober 2016.
För elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som
släppts ut på marknaden före den 1 oktober 2016 ska anmälan
lämnas inom sex månader från det datumet.
Skälen för förslaget: Med hänsyn till den inledningsvis redovisade
rättsliga utvecklingen av e-cigaretters klassificering kommer direktivets bestämmelser om e-cigaretter inte kunna genomföras inom
den tid som direktivet föreskriver. Det är angeläget att förslagen
genomförs så snart som möjligt. Lagen bör kunna träda i kraft tidigast den 1 oktober 2016.
Tobaksproduktdirektivets övergångsbestämmelse i fråga om ecigaretter och påfyllningsbehållare som redan släppts ut på marknaden den 20 maj 2016 bör anpassas till det föreslagna ikraftträdandedatumet. Några övriga övergångsbestämmelser är inte nödvändiga.
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9

Konsekvenser av förslagen

9.1

Inledning

Förslagen i denna promemoria syftar i huvudsak till att uppfylla
den skyldighet som Sverige har gentemot EU att genomföra tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter. Det finns
inte något alternativ till lagstiftning för att genomföra direktivet.
Direktivet är omfattande och detaljerat. Det syftar i nu aktuellt
avseende till en harmonisering av flera delar av regleringen av ecigaretter och påfyllningsbehållare på den inre marknaden. Medlemsstaternas möjligheter att välja mellan egna nationella lösningar
vid genomförandet är begränsade.

9.2

De företag och andra aktörer som berörs av
regleringen

Det kan inledningsvis framhållas att tobaksproduktdirektivet har
föregåtts av ett omfattande arbete på EU-nivå inklusive konsekvensanalys där berörda aktörer har haft möjlighet att yttra sig. Denna
konsekvensanalys har bland annat tagit i beaktande hur det föreslagna regelverket påverkar större och mindre företag. Utgångspunkten för regleringen är vidare att den behövs för att skydda
folkhälsan.
De företag som åläggs skyldigheter genom direktivet är tillverkare, importörer och distributörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Förslagen om bl.a. anmälningsplikt och åldersgräns innebär också att särskilda krav ställs på aktörer som bedriver detaljhandel med sådana produkter. E-cigaretter har förvisso funnits på
marknaden i flera år men är ändå att betrakta som en förhållandevis
ny produktkategori, i synnerhet i jämförelse med många tobaksvaror. E-cigaretter med nikotin har tidigare varit att betrakta som
läkemedel, men i Sverige har ingen beviljats tillstånd att sälja ett
sådant läkemedel. För närvarande är marknaden för e-cigaretter i
det närmaste helt oreglerad. Det innebär att det i dagsläget saknas
underlag för att bedöma de eventuella konsekvenser som förslagen
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får för de företag och andra aktörer som berörs av den föreslagna
regleringen. Det kan dock när det gäller regleringen av detaljhandeln framhållas att den föreslagna anmälningsplikten för näringsidkarna är mindre betungande än ett tillståndsförfarande, vilket
skulle vara alternativet till den föreslagna ordningen. Anmälningsplikten ansluter dessutom till den nuvarande ordningen på tobaksområdet. Det är alltså inte fråga om ett helt nytt system. Anmälningskravet är nödvändigt för att säkerställa en effektiv tillsyn men
går inte utöver vad som krävs för att tillgodose detta ändamål. Förslagen innebär inte heller för detaljhandlare krav som går utöver det
som tidigare, i vart fall formellt sett, gällt enligt den lagstiftning
som gäller för handel med läkemedel.

9.3

Konsekvenser för tillsynsmyndigheterna

Folkhälsomyndigheten har uppdraget att ansvara för tillsyn och
föreskrifter i enlighet med vad som anges i bl.a. tobakslagen och
tobaksförordningen. Detta ansvar utvidgas i flera avseenden med
anledning av de förändringar av tobakslagen som föreslås i regeringens proposition Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet –
genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv (prop. 2015/16:82).
Den nu föreslagna regleringen innebär att Folkhälsomyndighetens
uppdrag utvidgas till att omfatta även övervakning av marknadsutvecklingen för e-cigaretter och påfyllningsbehållare (se avsnitt +)
och att myndigheten ska ingå i Marknadskontrollrådet. Den föreslagna regleringen innebär vidare att myndigheten ges ett centralt
tillsynsansvar över den omedelbara tillsyn som kommunerna, ensamma eller tillsammans med Polismyndigheten, bedriver enligt
den nya lagen om e-cigaretter. Folkhälsomyndigheten får också
ansvar för att utöva omedelbar tillsyn över flera av lagens bestämmelser. Den föreslagna tillsynsregleringen överensstämmer både i
fråga om ansvar och när det gäller ingripandemöjligheter i väsentliga delar med tobakslagens reglering, och torde till stora delar
kunna genomföras utan större organisatoriska förändringar.
De föreslagna materiella bestämmelserna innebär för Folkhälsomyndighetens vidkommande att myndigheten får till uppgift
att:

97

– hantera förhandsanmälningar och publicera viss information ur
anmälningarna på en webbplats (se avsnitt 5.4),
– hantera rapportering av bl.a. försäljningsvolymer och marknadsundersökningar (se avsnitt 5.13),
– hantera underrättelser om produktbrister (se avsnitt 5.15), och
– utfärda föreskrifter i vissa avseenden.
Myndigheten får därutöver möjlighet att ingripa mot ohälsosamma
produkter, även om dessa uppfyller de krav som föreskrivs (se avsnitt 5.16).
Många av de regler som nu föreslås anknyter till den nuvarande
och föreslagna regleringen på tobaksområdet, t.ex. regler om hälsovarning (se avsnitt 5.9) och rapporteringsskyldigheter för tillverkare och importörer. Samtidigt som myndigheten får ytterligare
uppgifter och ett nytt uppdrag i förhållande till i dag, innebär förslagen att Folkhälsomyndigheten ska ha möjlighet att ta ut en avgift från tillverkare och importörer för viss del av tillsynen (se avsnitt 5.4).
Förslagen kommer i vart fall inledningsvis att innebära visst
merarbete och därmed också kostnader för Folkhälsomyndigheten.
Med hänsyn till de tidsramar under vilka denna promemoria har
arbetats fram, har det inte varit tidsmässigt möjligt att göra några
närmare beräkningar eller uppskattningar av dessa kostnader. I de
kontakter som förekommit med Folkhälsomyndigheten har myndigheten framfört att de ser arbetsuppgiften som omfattande och
att den kommer att kräva väsentliga resurser. Myndigheten har med
hänsyn till de snäva tidsramarna inte haft möjlighet att redovisa
några närmare siffror, men har framhållit vikten av en dialog med
departementet vid den vidare behandlingen av förslagen. Användning av e-cigaretter är fortfarande en förhållandevis begränsad företeelse i Sverige och marknaden sådana produkter är – i relation till
tobaksmarknaden – mycket liten. Under förutsättning att dessa
förhållanden inte förändras i någon större utsträckning bör förslagen på längre sikt kunna hanteras inom den befintliga organisationen hos Folkhälsomyndigheten. Utvecklingen bör emellertid följas
och marknadsutvecklingen övervakas (se avsnitt 5.14).
Den föreslagna anmälningsplikten för detaljhandel och den där
till kopplade egenkontrollen samt reglerna om t.ex. kontrollköp
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ansluter till den nuvarande regleringen i tobakslagen. I dessa delar
bör därför behovet för Folkhälsomyndigheten att ta fram nytt informationsmaterial i dessa avseenden vara begränsat. 20
För de myndigheter – kommun och i viss utsträckning polis –
som föreslås bedriva omedelbar tillsyn på försäljningsställen, utvidgas tillsynen, i förhållande till tobakslagstiftningen, till att avse nya
typer av produkter. Vad gäller tillsynens praktiska utförande förändrar de nya tillsynsobjekten inte förutsättningarna för att bedriva
tillsyn. Den nya regleringen ställer alltså inte några krav på myndigheterna att förändra sin tillsynsorganisation. Tvärtom förutsätts
att tillsynen över e-cigaretter och påfyllningsbehållare kan samordnas med tobakstillsynen. Utöver den inledande utbildningsinsatsen
beträffande det nya regelinnehållet som rimligen kan komma att
krävas bör förslagen inte få någon nämnvärd betydelse för de myndigheter som har att bedriva omedelbar tillsyn. Kostnaden för
kommunernas tillsyn bör kunna finansieras fullt ut genom avgifter
(se avsnitt 6.4.2).
Förslagen bedöms inte få några nämnvärda praktiska eller ekonomiska konsekvenser för övriga tillsynsmyndigheter.

9.4

Konsekvenser för rättsväsendet

De beslut om administrativa sanktioner (se avsnitt 6.4.3) som tillsynsmyndigheterna enligt förslagen får besluta om i sin omedelbara
tillsyn föreslås kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol (se
avsnitt 6.5). Omfattningen av antalet överklaganden är svår att förutse, men i förhållande till motsvarande överklaganden på tobaksområdet bör den ökade måltillströmningen rimligen bli marginell
och inte överstiga mer än något eller ett fåtal mål per år. Förslagen
beräknas därför inte medföra annat än marginella kostnadsökningar
och bedöms rymmas inom förvaltningsdomstolarnas befintliga
anslag.
Den föreslagna regleringen av detaljhandeln innebär en nykriminalisering såtillvida att försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare utan föregående anmälan föreslås vara brottslig.
20

Jfr det material som redan har tagits fram beträffande kontrollköp
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-och-regelverk/tillsynalkohol/kontrollkop/material/.
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Detsamma gäller försäljning av produkter som saknar hälsovarning
eller innehållsdeklaration, eller när försäljning sker i strid mot ett
meddelat försäljningsförbud. Den föreslagna kriminaliseringen
motsvarar den nuvarande straffregleringen på tobaksområdet.
Kriminaliseringen får troligen en i huvudsak brottsförebyggande
effekt. Liksom för brott mot tobakslagen kan det antas att antalet
anmälda brott och lagföringar avseende de nya brotten kommer att
ligga på en mycket låg nivå. Förslaget bedöms på sikt inte leda till
några kostnadsökningar för de allmänna domstolarna eller rättsväsendets övriga aktörer.
Förslaget om införande av en förverkandemöjlighet bör mot
bakgrund av det anföra inte innebära någon nämnvärd ökning av
arbetsbelastningen för rättsväsendet. Förverkande kommer sannolikt att ske i förhållandevis få fall.
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10

Författningskommentar

10.1

Lag om elektroniska cigaretter (2016:000)

Inledande bestämmelser
1§
Övervägandena finns i avsnitt 5.2.
I paragrafen anges att lagen är tillämplig på e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen syftar till stora delar till att genomföra
tobaksproduktdirektivet och de definitioner som anges i lagen utgår från den betydelse dessa begrepp ges i direktivet (se artikel 2.16
och 2.17). I lagtexten görs inte någon distinktion mellan ecigaretter som är avsedda för att användas endast en gång eller sådana e-cigaretter som är vara påfyllningsbara med hjälp av en påfyllningsbehållare eller en tank, eller laddningsbara med engångspatron.
För att klassificeras som en e-cigarett enligt lagen framgår av
punkten 1 att produkten ska gå att använda för konsumtion av nikotinånga. Det saknar alltså relevans om produkten även har andra
användningsområden. Eftersom teknologin i olika e-cigaretter är
likartad är det sannolikt möjligt att konsumera nikotin även i ecigaretter för engångsbruk som säljs med nikotinfri vätska, genom
att med någon form av ingrepp på e-cigaretten byta ut vätskan mot
nikotinvätska. Om en sådan e-cigarett omfattas av definitionen
eller inte är beroende av vilken typ av ingrepp som krävs i produkten för att den ska kunna användas för att kunna konsumera nikotinånga. Om det genom ett enkelt ingrepp är möjligt att modifiera användningsområdet torde det i praktiken vara fråga om en
påfyllningsbar e-cigarett, även om den marknadsförs som en ecigarett utan nikotin för engångsbruk. Produkten faller i så fall
under lagens definition av e-cigarett.
Av punkten 2 framgår att påfyllningsbehållare måste innehålla en
vätska som innehåller nikotin för att omfattas av lagens definition.
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Något krav uppställs dock inte på att påfyllningsbehållaren endast
ska innehålla sådan vätska. Förekomsten av andra substanser i vätskan påverkar sålunda inte produktens klassificering. Tillsatser ska
bedömas utifrån de krav som gäller i fråga om innehåll, se 5 § och
44 § 2 i lagen samt 3-7 §§ och 9 § i förslaget till förordning om
elektroniska cigaretter samt eventuella föreskrifter som Folkhälsomyndigheten meddelar med stöd av 15 § andra stycket i förordningsförslaget.
2§
Övervägandena finns i avsnitt 5.3.
Paragrafen innehåller undantag från lagens tillämpningsområde.
Undantagen i första stycket 1 överensstämmer med det undantag
som anges i artikel 20.1 andra stycket i tobaksproduktdirektivet.
Undantagen avser produkter som är att klassificera som läkemedel
eller medicintekniska produkter.
I första stycket 2 undantas narkotikaklassade produkter samt
produkter som är att bedöma som hälsofarliga varor från lagens
tillämpningsområde. I de ändringar av tobakslagen som föreslagits i
syfte att genomföra tobaksproduktdirektivet bestämmelser om
tobaksvaror och örtprodukter för rökning har regeringen föreslagit
att ett motsvarande undantag ska tas in i den lagen (se prop.
2015/16:82 s. 23 f.).
En e-cigarett liknar ofta en vanlig cigarett till utseendet, men
består vanligtvis av en elektrisk förångare som omvandlar en blandning av vatten, propylenglykol och/eller glycerol, samt smakämnen
(med eller utan nikotin), till en rökliknande vattenånga. Det finns
dock även e-cigaretter som innehåller tobak, men som vid användningen aldrig når förbränningspunken utan endast värmer tobaken
på elektronisk väg och på så sätt avger inhalerbara partiklar. Dessa
s.k. ”heat-not-burn”-produkter marknadsförs av flera stora tobaksbolag under olika produktnamn. Genom bestämmelsen i andra
stycket klargörs att tobakslagen ska tillämpas på sådana produkter
som innehåller tobak.
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3§
Paragrafen innehåller en upplysning om att produktsäkerhetslagen
är tillämplig på konsumentvaror. Om tillämpligheten av produktsäkerhetslagen (2004:451), se prop. 2003/04:121 s. 82–87 och 169 f.
Förhandsanmälan
4§
Övervägandena finns i avsnitt 5.4.
I paragrafens första stycke åläggs tillverkare och importörer av
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare att göra en anmälan till Folkhälsomyndigheten om en produkt som de avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska marknaden. Skyldigheten
följer av artikel 20.2 första stycket i tobaksproduktdirektivet. Av
definitionen i artikel 2.40 i direktivet framgår att med begreppet
”släppa ut på marknaden” avses att tillhandahålla produkter – oberoende av tillverkningsort – till konsumenter i unionen, mot betalning eller inte. Det innebär att skyldigheten att anmäla en produkt
inträder om avsikten är att sälja eller på annat sätt erbjuda produkten till konsumenter på den svenska marknaden.
Enligt bestämmelsen i paragrafens andra stycke ska anmälan göras i elektroniskt format senast sex månader innan produkten är
avsedd att släppas ut på marknaden. Bestämmelsen innehåller
också en skyldighet att vid väsentliga ändringar av en produkt göra
en ny anmälan. Genom ett bemyndigande i 44 § 1 får regeringen
eller den myndighet som regeringen föreskriver meddela närmare
föreskrifter om hur en förhandsanmälan ska vara utformad och
vilka uppgifter en sådan anmälan ska innehålla. Detaljerade regler i
detta avseende finns i 2 § i förslaget till förordning om elektroniska
cigaretter. Den regleringen överensstämmer med bestämmelsen i
20.2 andra stycket i tobaksproduktdirektivetdirektivet. I fråga om
formatet för anmälan innehåller förordningen ett bemyndigande
för Folkhälsomyndigheten att meddela närmare föreskrifter.
Paragrafens tredje stycke innehåller ett förbud mot att tillhandahålla en e-cigarett eller påfyllningsbehållare till en konsument på
den svenska marknaden om produkten inte har anmälts på före-
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skrivet sätt. Förbudet följer av första meningen i artikel 23.2 i direktivet som stadgar att produkter som inte uppfyller kraven i direktivet, inbegripet de genomförandeakter och delegerade akter
som föreskrivs i direktivet, inte får släppas ut på marknaden. Artikeln begränsas inte till vissa bestämda aktörer utan förbudet omfattar såväl tillverkare och importörer som detaljister. Med hänsyn till
att skyldigheten i första stycket endast tar sikte på den svenska
marknaden är även förbudet som är kopplat till skyldigheten riktad
mot den svenska marknaden.
Kommunerna utövar på försäljningsställen omedelbar tillsyn
över att tillhandahållandeförbudet upprätthålls (se 22 § 1 a), medan
Folkhälsomyndigheten utövar central tillsyn över kommunens
tillsyn i detta avseende (se 21 §). Folkhälsomyndigheten utövar
därutöver i övrigt omedelbar tillsyn över bestämmelsen på andra
ställen än försäljningsställen (se 22 § 3 a). Kommunen får tillgång
till vissa av de uppgifter som behövs för dess tillsyn genom den
information som Folkhälsomyndigheten ska offentliggöra enligt
13 § i förslaget till förordning om elektroniska cigaretter. I den
omedelbara tillsynsverksamheten får myndigheterna meddela de
förelägganden eller förbud som behövs för att bestämmelsen ska
följas (se 25 §). Sådana beslut om förelägganden eller förbud får
förenas med vite. Kommunen får vidare vid allvarliga eller upprepade överträdelser av bestämmelsen förbjuda en näringsidkare att
fortsätta försäljningen eller meddela varning (se 26 §).
Produktinnehåll och utformning
5§
Övervägandena finns i avsnitt 5.5.
Av paragrafen framgår att e-cigaretter eller påfyllningsbehållare
som till sin utformning eller sitt innehåll inte uppfyller föreskrivna
krav inte får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. Bestämmelsen följer av artikel 20.2 i tobaksproduktdirektivet. Genom ett bemyndigande i 44 § 2 får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmelser meddela närmare föreskrifter i dessa avseenden. Sådana föreskrifter finns i 3-9 §§ i förslaget till förordning om elektroniska cigaretter. Som framgår av 15 §
104

andra stycket i förordningen får Folkhälsomyndigheten meddela
kompletterande förskrifter.
Tillsynen över bestämmelsen motsvarar vad som gäller för bipacksedlar enligt 4 §, se kommentaren till den paragrafen ovan.
Bipacksedel
6§
Övervägandena finns i avsnitt 5.6.
Bestämmelsen i första stycket innehåller ett krav på att styckförpackningar till såväl e-cigaretter som påfyllningsbehållare ska innehålla en bipacksedel. En styckförpackning är den minsta enskilda
förpackning för e-cigaretter eller påfyllningsbehållare som släpps ut
på marknaden (jfr artikel 2 punkten 30 i tobaksproduktdirektivet).
Kravet omfattar alltså inte s.k. ytterförpackningar, dvs. varje förpackning i vilken e-cigaretter eller påfyllningsbehållare släpps ut på
marknaden och som innehåller en styckförpackning eller ett antal
styckförpackningar, varvid transparenta omslag inte anses vara ytterförpackningar (jfr artikel 2 punkten 29 i direktivet). Genom ett
bemyndigande i 44 § 3 får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter bipacksedlar ska innehålla och hur dessa ska utformas. De uppgifter som bipacksedeln ska innehålla framgår av 10 § i förslaget till
förordning om elektroniska cigaretter. I förordningsförslaget ges
vidare Folkhälsomyndigheten ett bemyndigande att anta närmare
föreskrifter om utformningen av bipacksedlar.
Av paragrafens andra stycke framgår att det är tillverkaren eller
importören som är ansvarig för att styckförpackningar till ecigaretter och påfyllningsbehållare innehåller en bipacksedel. Den
omedelbara tillsynen över att tillverkare och importörer fullgör sitt
ansvar i detta avseende utövas av Folkhälsomyndigheten (se 22 § 3
a). I sin tillsynsverksamhet får Folkhälsomyndigheten enligt 25 §
meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att bestämmelsen ska följas. Sådana beslut om föreläggande eller förbud får
förenas med vite.
Bestämmelsen i paragrafens tredje stycke innebär att om en
styckförpackning för e-cigaretter eller påfyllningsbehållare saknar
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bipacksedel, eller om bipacksedeln inte uppfyller de närmare krav
som anges i tobaksförordningen (se 10 § i förslaget till förordning
om elektroniska cigaretter) eller eventuella myndighetsföreskrifter,
får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden.
Produkten får inte heller tillhandahållas konsumenter på marknaden om uppgifterna i bipacksedeln är uppenbart oriktiga. Skyldigheten att förse styckförpackningar med bipacksedlar inträder
om avsikten är att sälja eller på annat sätt erbjuda produkten till
konsumenter på den svenska marknaden (jfr definitionen av begreppet ”släppa ut på marknaden” i artikel 2 punkten 40 i tobaksproduktdirektivet). Som framgått ovan är det tillverkaren eller importören som ansvarar för att styckförpackningarna innehåller en
bipacksedel. Eftersom bipacksedlarna ska finnas i styckförpackningarna, är det i många fall inte möjligt för en detaljhandlare att
genom endast en okulär besiktning av förpackningarna kontrollera
innehållet. Det kan rimligen inte krävas av en detaljhandlare att han
eller hon öppnar varje förpackning som säljs. Det är sålunda endast
i de fall det finns särskild anledning att kontrollera förpackningen
som detaljhandlaren ska behöva göra en kontroll.
Tillsynen över bestämmelsen motsvarar vad som gäller för förhandsanmälan samt produktinnehåll och utformning enligt 4 och 5
§§, se kommentaren till 4 § ovan.
Innehållsdeklaration
7§
Övervägandena finns i avsnitt 5.7.
Av paragrafens första stycke framgår att förpackningar till såväl
e-cigaretter som påfyllningsbehållare ska förses med en innehållsdeklaration (jfr tobaksproduktdirektivets artikel 20.4.b punkten i).
Kravet omfattar både styckförpackningar och ytterförpackningar
(för den närmare innebörden av dessa begrepp, se kommentaren till
6 §). Genom bemyndigande i 44 § 4 får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela närmare föreskrifter om
innehållet i och utformningen av innehållsdeklarationen. De uppgifter som innehållsdeklarationen ska innehålla framgår av 11 § i
förslaget till förordning om elektroniska cigaretter. I förordnings106

förslaget ges vidare Folkhälsomyndigheten ett bemyndigande att
anta närmare föreskrifter om utformningen av innehållsdeklarationen.
Liksom beträffande bipacksedlar är det tillverkaren eller importören som ansvarar för att förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare förses med en innehållsdeklaration. Detta framgår av paragrafens andra stycke. Den omedelbara tillsynen över att
tillverkare och importörer fullgör sitt ansvar i detta avseende utövas av Folkhälsomyndigheten (se 22 § 3 a). I sin tillsynsverksamhet får Folkhälsomyndigheten enligt 25 § meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att bestämmelsen ska följas. Sådana beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
Av paragrafens tredje stycke framgår att e-cigaretter och påfyllningsbehållare inte i näringsverksamhet får tillhandahållas konsumenter på marknaden om deras förpackningar saknar innehållsdeklaration, om deklarationen inte uppfyller de föreskrifter om deklarationens innehåll och utformning som har meddelats med stöd av
44 § 4 eller om innehållet i deklarationen är uppenbart oriktigt.
Tillsynen över bestämmelsen motsvarar vad som gäller för förhandsanmälan, produktinnehåll och utformning och bipacksedlar
enligt 4-6 §§, se kommentaren till 4 § ovan.
Produktpresentation
8§
Övervägandena finns i avsnitt 5.7.
Paragrafen innehåller bestämmelser om produktpresentation.
Bestämmelserna begränsar möjligheten för en tillverkare av ecigaretter eller påfyllningsbehållare att utforma märkningen på förpackningarna och produkterna på vissa närmare angivna sätt. När
det gäller produkternas förpackningar omfattar bestämmelsen såväl
styck- som ytterförpackningar (för den närmare innebörden av
dessa begrepp, se kommentaren till 6 §). Det finns i tobakslagen en
bestämmelse med liknande innehåll, se 9 a § tobakslagen, och paragrafen utformats med förebild i det förslag till ändring av den bestämmelsen som regeringen redovisat i prop. 2015/16:82.
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Punkten 1 i paragrafen innehåller ett förbud mot att utforma
märkningen på förpackningar till e-cigaretter eller påfyllningsbehållare, eller på själva produkterna, på ett sätt som antyder att en viss
produkt är mindre skadlig än andra sådana produkter.
Av punkten 2 följer att det är förbjudet att märka förpackningar
till såväl e-cigaretter som påfyllningsbehållare, samt själva produkterna, med uppgift om halten av tjära eller kolmonoxid. Bestämmelsen hindrar emellertid inte att det på sådana förpackningar eller
på själva produkten anges att den innehåller dessa ämnen, utan att
det närmare anges i vilka halter ämnena förekommer.
Enligt punkten 3 får märkningen på förpackningar till ecigaretter eller påfyllningsbehållare, och på själva produkterna, inte
likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.
I punkten 4 återfinns ett förbud mot att i märkningen på förpackningar till e-cigaretter eller påfyllningsbehållare, eller på själva
produkterna, antyda att en viss produkt har miljöfördelar.
Enligt punkten 5 får märkningen på förpackningar till ecigaretter eller påfyllningsbehållare, och på själva produkterna, inte
hänvisa till tillsatser, eller avsaknad av sådana, utom vad avser
smaktillsatser. Bestämmelsen innebär att hänvisning endast får ske
till smaktillsatser och avsaknad av smaktillsatser. Hänvisning till
andra tillsatser, eller avsaknad av andra tillsatser, är förbjuden.
Kommunerna ansvarar för tillsynen på försäljningsställen och
Folkhälsomyndigheten för tillsynen i övrigt (se 22 § 1 b och 3 a). I
den omedelbara tillsynsverksamheten får myndigheterna meddela
de förelägganden eller förbud som behövs för att bestämmelsen ska
följas (se 25 §). Sådana beslut om förelägganden eller förbud får
förenas med vite. Kommunen får vidare vid allvarliga eller upprepade överträdelser av bestämmelsen förbjuda en näringsidkare att
fortsätta försäljningen eller meddela varning (se 26 §).
Hälsovarning
9§
Övervägandena finns i avsnitt 5.9.
Av paragrafens första stycke framgår att förpackningar till såväl
e-cigaretter som påfyllningsbehållare ska förses med en hälsovar108

ning. Kravet omfattar både styckförpackningar och ytterförpackningar (för den närmare innebörden av dessa begrepp, se kommentaren till 6 §). Genom bemyndigande i 43 § får regeringen meddela
närmare föreskrifter om utformningen av hälsovarningen. Varningen ska ha den lydelse som framgår av 12 § första stycket i förslaget
till förordning om elektroniska cigaretter, nämligen ”Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande
ämne.”. Hälsovarningen ska vidare ha den närmare utformning som
framgår av 12 § andra stycket i förslaget till förordning om elektroniska cigaretter.
Liksom beträffande bipacksedlar och innehållsdeklaration är det
tillverkaren eller importören som ansvarar för att förpackningar till
e-cigaretter och påfyllningsbehållare förses med en hälsovarning.
Detta framgår av paragrafens andra stycke. Den omedelbara tillsynen över att tillverkare och importörer fullgör sitt ansvar i detta
avseende utövas av Folkhälsomyndigheten (se 22 § 3 a). I sin tillsynsverksamhet får Folkhälsomyndigheten enligt 25 § meddela de
förelägganden eller förbud som behövs för att bestämmelsen ska
följas. Sådana beslut om föreläggande eller förbud får förenas med
vite.
Av paragrafens tredje stycke framgår att e-cigaretter och påfyllningsbehållare inte i näringsverksamhet får tillhandahållas konsumenter på marknaden om deras förpackningar saknar hälsovarning
eller om hälsovarningen inte uppfyller de föreskrifter om utformningen av varningen som har meddelats med stöd av 43 § (se 12 § i
förslaget till förordning om elektroniska cigaretter). Tillsynen över
bestämmelsen motsvarar vad som gäller för förhandsanmälan, innehåll och utformning, bipacksedlar samt innehållsdeklaration enligt 4-7 §§, se kommentaren till 4 §. Överträdelse av bestämmelsen
är förknippat med straffansvar om gärningen begås med uppsåt (se
38 §).
Marknadsföring
10 §
Övervägandena finns i avsnitt 5.10.
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Paragrafen har sin bakgrund i artikel 20.5 i tobaksproduktdirektivet. Artikeln behandlar bl.a. begränsningar i möjligheterna att i
vissa medier marknadsföra såväl e-cigaretter som påfyllningsbehållare. Begränsningarna i paragrafen överensstämmer i stort med vad
som gäller vid marknadsföring av tobaksvaror, men begränsningen
är inte i alla avseenden lika långtgående som i tobakslagen. Exempelvis kan nämnas att det för e-cigaretter och påfyllningsbehållare
inte finns någon reglering av marknadsföringen på försäljningsställen (jfr 14 § tobakslagen). Inte heller finns det något förbud mot
indirekt reklam, dvs. förbud mot att vid marknadsföring av andra
varor och tjänster än e-cigaretter använda varumärken som förknippas med e-cigaretter (jfr 14 a § tobakslagen).
Enligt första stycket 1 är marknadsföring förbjuden inom informationssamhällets tjänster. Begreppet informationssamhällets
tjänster definieras i 2 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och
andra informationssamhällets tjänster som tjänster som normalt
utförs mot ersättning och som tillhandahålls på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare. Definitionen i den lagen är utformad med förebild i definitionen i anmälningsdirektivet (EU) 2015/1535 (se artikel 1.1 punkten b). För en
detaljerad beskrivning av begreppet, se prop. 2001/02:150 s. 55 ff.
och s. 110 f.
Att tjänsten ”normalt” utförs mot ersättning innebär att det inte
krävs att ersättning har utgått i det enskilda fallet – det är tillräckligt att tjänsten i fråga normalt är av ekonomisk betydelse. Tillhandahållandet hänför sig sålunda typiskt sett till näringsverksamhet
och täcker alla aktiviteter som har ett kommersiellt syfte. Kravet på
ersättning innebär inte att tjänsten måste betalas av den som mottar
den, utan innefattar varje form av direkt eller indirekt ekonomisk
gottgörelse. Det är t.ex. givet att marknadsföring online är en informationssamhällets tjänst, även om sådan endast indirekt betalas
av konsumenterna som kollektiv. Sådan verksamhet som är av typiskt privat karaktär, såsom privatpersoners webbsidor med bilder
på den egna familjen eller dylikt, omfattas inte. Med ”på distans”
avses tjänster som tillhandahålls utan att parterna är närvarande
samtidigt. En tjänst som sker ”på elektronisk väg” är en tjänst som
sänds vid utgångspunkten och tas emot vid slutpunkten med hjälp
av utrustning för elektronisk behandling (inbegripet digital signalkomprimering) och lagring av uppgifter och som i sin helhet sänds,
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befordras och tas emot genom tråd, radio, optiska medel eller andra
elektromagnetiska medel.
En tjänst som sker ”på individuell begäran av en tjänstemottagare” är en tjänst som tillhandahålls genom överföring av uppgifter
på individuell begäran. Med detta avses dock inte enbart att en
tjänstemottagare uttryckligen beställer någonting. Syftet med detta
krav på interaktivitet är i stället att utesluta tjänster som tillhandahålls genom översändning av uppgifter utan individuell begäran och
som är avsedda för samtidigt mottagande av ett obegränsat antal
mottagare (”punkt till flerpunktsöverföring”). Som exempel kan
nämnas TV-tjänster och radiotjänster. Att vanliga TV-sändningar
inte ingår bland informationssamhällets tjänster hindrar inte att
sådana tjänster kan erbjudas med hjälp av en TV-mottagare. Genom s.k. digital-TV kan man exempelvis beställa varor och tjänster
som presenterats i en TV-sändning, eller inhämta ytterligare information om de sända programmen. Sådana tjänster omfattas av
begreppet informationssamhällets tjänster, oavsett vilket slags terminal som har använts.
Som exempel på informationssamhällets tjänster kan särskilt
nämnas marknadsföring och försäljning av varor och tjänster, nättidningar och beställ-tv, allt under förutsättning att det sker online
(dvs. på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran).
Marknadsföring via e-post hör till informationssamhällets tjänster.
E-post eller motsvarande personliga meddelanden mellan fysiska
personer som inte agerar inom ramen för sin handels-, näringseller yrkesverksamhet faller däremot utanför.
Enligt första stycket 2 är marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare förbjuden i ljudradiosändningar, tv-sändningar
eller beställ-tv som omfattas av radio- och tv-lagen. Beställ-tv omfattas även av punkten 1. Mot bakgrund av det är i just radio- och
tv-lagen som AV-direktivets generella bestämmelser om reklam,
sponsring och produktplacering i beställ-tv genomförts, har det
emellertid av tydlighetsskäl bedömts som lämpligt att beställ-tv
nämns uttryckligen även i den aktuella punkten.
Av paragrafens andra stycke framgår att det marknadsföringsförbud som anges i första stycket inte gäller i överföringar eller
tekniska upptagningar på vilka YGL är tillämplig. I sådana överföringar eller tekniska upptagningar råder i stället ett förbud mot
kommersiella annonser.
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Begreppet kommersiell annons har samma räckvidd som i
grundlagarna. I förarbetena till bestämmelsen i 1 kap. 9 § 1 TF
anges bl.a. följande om hur begreppet ska förstås (prop. 1973:123 s.
46 f., se även lagrådets yttrande i prop. 1999/2000:111 bilaga 4 s. 67
f.). För det första ska det vara fråga om en framställning som kan
sägas ingå i en annons, t.ex. tidningsannonser och reklammeddelanden på bl.a. på affischer och i broschyrer. Redaktionell text
omfattas inte. För det andra ska gälla att annonsen är kommersiell.
Häri ligger dels att den utgör ett medel för marknadsföring av en
vara, dvs. att meddelandet i annonsen ska vara sådant att det av
innehållet framgår att meddelandet är avsett att främja avsättningen
av en vara. Dels ligger i begreppet kommersiell att annonsmeddelandet ska ha rent kommersiella förhållanden till föremål, dvs.
avse näringsidkarens näringsverksamhet eller en vara som tillhandahålls i verksamheten. Med kommersiell annons menas alltså huvudsakligen ett av annonsören betalt meddelande. Undantaget omfattar inte redaktionell text. Annonsen ska syfta till saluförande av
e-cigaretter eller påfyllningsbehållare. Att den är kommersiell i
något annat hänseende är därför inte tillräckligt.
Tillsynen över bestämmelsen utövas av KO (se 22 § 4). Vid
KO:s tillsyn tillämpas bestämmelserna i marknadsföringslagen (se
28 §).
11 §
Övervägandena finns i avsnitt 5.10.
Av paragrafen framgår att en näringsidkare som marknadsför ecigaretter eller påfyllningsbehållare till konsumenter inte får använda kommersiella annonser i periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka TF är tillämplig. För den närmare innebörden i begreppet kommersiell annons, se kommentaren till 10 §.
En periodisk skrift är en tidning, tidskrift eller någon annan sådan tryckt skrift som enligt utgivningsplanen är avsedd att under
en bestämd titel utges med minst fyra nummer eller häften årligen,
vilka ska utkomma vid skilda tillfällen, samt löpsedlar och bilagor
som hör till skriften (se 1 kap. 7 § TF). Uttrycket andra jämförbara
skrifter tar sikte på ordningen för skriftens utgivning, vilket medför att annonsförbudet även är tillämpligt på tidningar och tidskrif-
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ter som utkommer periodiskt utan att utgivningen uppgår till fyra
nummer per år. Förbudet mot kommersiella annonser i den aktuella bestämmelsen omfattar däremot inte affischer, reklambroschyrer, folders, etiketter, förpacknings- och emballagetryck, prislistor
och liknande tryckalster.
Sponsring
12 §
Övervägandena finns i avsnitt 5.11.
Bestämmelsen tar sikte på evenemang och verksamheter som
kan nå en bred allmänhet eller som kan antas ha en gränsöverskridande effekt. Med evenemang avses en organiserad händelse särskilt av kulturellt eller idrottsligt slag. En verksamhet innebär en
fortlöpande aktivitet. Exempel på evenemang som bestämmelsen
tar sikte på är konserter, idrottstävlingar, enstaka teaterföreställningar och festivaler. Verksamhet som omfattas av bestämmelsen
kan exempelvis vara driften av idrottsanläggningar, ungdomsgårdar,
muséer och teatrar. Det rör sig alltså om evenemang och verksamheter som i sig inte omfattas av TF eller YGL. Det går inte att genom en exemplifiering i förväg sätta gränsen för bestämmelsens
omfattning, utan det får överlämnas åt rättstillämpningen. Det är
inte avsett att bestämmelsen ska komma i konflikt med yttrandefrihetsgrundlagarna.
Med gränsöverskridande effekt avses att det är fråga om ett evenemang som berör eller äger rum i flera stater.
Om ett företag som förknippas med en eller flera e-cigaretter eller påfyllningsbehållare bekostar ett evenemang eller en verksamhet
får det anses medföra att avsättningen av sådana produkter främjas.
Förbudet gäller för tillverkare, partihandlare och importörer av
e-cigaretter eller påfyllningsbehållare. Den som endast är detaljhandlare är sålunda undantagen från förbudet att sponsra exempelvis ett lokalt idrottslag.
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Rapportering av försäljningsvolymer m.m.
13 §
Övervägandena finns i avsnitt 5.13.
Paragrafen innehåller en skyldighet för tillverkare och importörer av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare att till Folkhälsomyndigheten lämna in uppgifter om försäljningsvolymer, preferenser
hos olika konsumentgrupper samt om det sätt på vilket produkterna säljs. Paragrafen innefattar också en skyldighet att lämna in
sammanfattningar och kommentarer till eventuella marknadsundersökningar i nämnda avseenden. Bestämmelsen har sin grund i
artikel 20.7 i tobaksproduktdirektivet. Folkhälsomyndigheten har
bemyndigats att meddela närmare förreskrifter om fullgörandet av
rapporteringsskyldigheten, se 44 § 5 i lagen samt 15 § 4 i förordningen om elektroniska cigaretter. Skyldigheten att lämna in marknadsundersökningar är inte begränsad till de marknadsundersökningar som blivit tillgängliga eller utförts under det närmast föregående kalenderåret. Vid det första rapporteringstillfället efter det
att bestämmelsen träder i kraft kommer alltså tillverkare och importörer att vara skyldiga att lämna in samtliga tillgängliga och utförda marknadsundersökningar som omfattas av bestämmelsen.
Därefter behöver sådana uppgifter om marknadsundersökningar
som redan rapporterats inte rapporteras på nytt varje år.
Tillsynen över bestämmelsen motsvarar vad som gäller för förhandsanmälan, innehåll och utformning, bipacksedlar, innehållsdeklaration och hälsovarning enligt 4-7 §§ och 9 §, se kommentaren
till 4 §.
Produktkontroll
14 §
Övervägandena finns i avsnitt 5.15.
Enligt bestämmelsen i paragrafens första stycke, som genomför
artikel 20.9 första stycket i tobaksproduktdirektivet, ska tillverkare,
importörer och distributörer av elektroniska cigaretter och påfyll-
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ningsbehållare upprätta och upprätthålla ett system för att samla in
information om alla misstänkta skadliga effekter som sådana produkter har på människors hälsa. Folkhälsomyndigheten har bemyndigats att meddela närmare föreskrifter om systemet för informationsinsamling, se 44 § 6 i lagen samt 15 § första stycket 5 i
förordningen om elektroniska cigaretter.
Begreppet distributör, som har överförts från tobaksproduktdirektivet, är vidare än begreppet partihandlare (jfr 12 §). Tobaksproduktdirektivet innehåller inte någon definition av begreppet,
men det bör tolkas i enlighet med unionsrätten. I t.ex. RoHSdirektivet (2011/65/EU), som avser begränsning av användning av
vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, definieras
distributör som varje fysisk eller juridisk person i leverantörskedjan, andra än tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en
elektrisk eller elektronisk utrustning på marknaden. Distributör är
alltså ett samlingsbegrepp för t.ex. grossister, återförsäljare och
detaljhandlare. Den som köper in en e-cigarett eller påfyllningsbehållare från ett företag, antingen i Sverige eller inom EU, i syfte att
sälja den vidare till konsumenter eller andra företag är att betrakta
som en distributör. Det gäller oavsett försäljningen sker direkt från
ett lager, i butik, i varuhus eller via Internet. Den som köper ecigaretter och påfyllningsbehållare från länder utanför EU betraktas även som importör.
Av andra stycket framgår att den insamlade informationen på
begäran ska lämnas ut till Folkhälsomyndigheten. Därutöver följer
av bestämmelsen i 15 § andra stycket att tillverkare, importörer och
distributörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i
vissa fall är skyldiga att underrätta Folkhälsomyndigheten misstänkta produktbrister.
Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynen över bestämmelsen
(se 22 § 3 b). I tillsynsverksamheten får myndigheten meddela de
förelägganden eller förbud som behövs för att bestämmelsen ska
följas (se 25 §). Sådana beslut om förelägganden eller förbud får
förenas med vite.
15 §
Övervägandena finns i avsnitt 5.15.
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I paragrafens första stycke införs en skyldighet för tillverkare,
importörer och distributörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att vid misstanke om brister i fråga om produkternas
säkerhet, kvalitet eller förenlighet med de krav som uppställs för
sådana produkter vidta nödvändiga korrigerande åtgärder samt dra
tillbaka eller återkalla produkten. Sådana åtgärder ska vidtas om
aktören anser eller har anledning att anta att produkten brister i
något av dessa hänseenden. För att skyldigheten ska inträda behöver det sålunda inte klarläggas att produkten har brister i något av
dessa hänseenden. Det ska emellertid föreligga indikationer på att
sådana brister finns eller kan finnas. Bestämmelsen har sin grund i
artikel 20.9 i tobaksproduktdirektivet.
Om en åtgärd enligt första stycket vidtas ska, i enlighet med vad
som anges i andra stycket, Folkhälsomyndigheten underrättas. Tillverkaren, importören eller distributören ska särskilt lämna uppgifter om risker för människors hälsa och säkerhet och eventuella
korrigerande åtgärder som har vidtagits samt om resultaten av
dessa korrigerande åtgärder. I fråga om innebörden av begreppet
distributör, se kommentaren till 14 §.
Folkhälsomyndigheten har bemyndigats att meddela närmare
föreskrifter om fullgörandet av underrättelseskyldigheten, se 44 § 7
i lagen samt 15 § första stycket 6 i förslaget till förordning om
elektroniska cigaretter.
Tillsynen över bestämmelsen motsvarar vad som gäller enligt
14 §, se kommentaren till den bestämmelsen.
Åldergräns
16 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.2.
Genom bestämmelsen i paragrafens första stycke införs ett förbud mot att i näringsverksamhet sälja eller på annat sätt lämna ut ecigaretter och påfyllningsbehållare till personer under 18 år. Vid
försäljning i butik måste säljaren kräva att kunden uppvisar giltig
legitimation om det inte står klart att kunden uppnått en ålder av
18 år. Enligt bestämmelsen i andra stycket gäller förbudet även vid
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misstänkt langning till en underårig person. Den som bryter mot
förbudet kan straffas enligt 38 § andra stycket.
Förbudet i första stycket kompletteras av en bestämmelse i
tredje stycket som innebär att förbudet mot försäljning till personer
under 18 år ska synliggöras genom skyltning på försäljningsstället.
Skylten ska normalt, för att uppfylla bestämmelsens krav om att
vara tydlig och klart synbar, vara placerad i anslutning till kassan
(jfr prop. 2004/05:118 s 57).
Kommunen och Polismyndigheten ansvarar för den omedelbara
tillsynen över bestämmelsen (se 22 § 2 a), medan Folkhälsomyndigheten utövar central tillsyn över kommunens och Polismyndighetens tillsyn i detta avseende (se 21 §). I den omedelbara tillsynsverksamheten får myndigheterna meddela de förelägganden eller
förbud som behövs för att bestämmelsen ska följas (se 25 §). Sådana beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.
Kommunen får vidare vid allvarliga eller upprepade överträdelser av
bestämmelsen förbjuda en näringsidkare att fortsätta försäljningen
eller meddela varning (se 26 §).
17 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.2.
I paragrafen uppställs en skyldighet för den bedriver detaljhandel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare tillhandahålla produkterna på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder
(se 16 § angående förvissandekravet). För det fall en näringsidkare,
av företagsekonomiska, säkerhetsmässiga eller andra skäl, väljer att
tillhandahålla e-cigaretter eller påfyllningsbehållare genom automat
åligger det honom eller henne att se till att försäljningen ändå organiseras på ett sådant sätt att underåriga förhindras från att få åtkomst till varorna (jfr prop. 1995/96:228 s. 26). Om försäljningen
sker via en varuautomat på ett försäljningsställe dit personer under
18 år har tillträde, ska personal på försäljningsstället ha automaten
under uppsikt så att inte någon omyndig person bereds tillfälle att
köpa e-cigaretter eller påfyllningsbehållare. Sker försäljning av sådana produkter genom distansförsäljning, t.ex. via Internet, krävs
också att näringsidkaren organiserar verksamheten så att åldersgränsen inte kan kringgås.
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Tillsynen över bestämmelsen motsvarar vad som gäller enligt
16 §, se kommentaren till den bestämmelsen.
18 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.2.
Paragrafen kompletterar förbudet mot försäljning av e-cigaretter
eller påfyllningsbehållare till den som är under 18 år med ett förbud, för personer som inte har uppnått nämnda ålder, mot att föra
in sådana produkter i landet. Se även förslaget till ändring av 3 § 9
lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat
land inom Europeiska unionen, enligt vilken Tullverket ska ha rätt
att utöva kontroll av åldergränsen i detta avseende.
Anmälan av handel och skyldighet att utöva egenkontroll
19 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.3.
Enligt bestämmelsen i paragrafens första stycke får en näringsidkare inte bedriva detaljhandel med e-cigaretter eller påfyllningsbehållare, utan att först ha anmält handeln till den kommun där försäljningen ska ske. Eftersom distansförsäljning, t.ex. via Internet,
teoretiskt kan ske i alla kommuner i landet bör en anmälan om sådan försäljning lämpligen kunna göras till någon av de större kommunerna, alternativt till den kommun där näringsidkaren har sitt
säte eller hemvist. Det är inte den faktiska försäljningen som ska
anmälas utan över huvud taget att e-cigaretter eller påfyllningsbehållare tillhandahålls för försäljning till konsumenter. Bestämmelsen innebär att försäljning inte får påbörjas förrän anmälan till
kommunen har skett. Överträdelse av förbudet kan föranleda
straffansvar enligt 38 § andra stycket.
I andra stycket uppställs krav på att den som bedriver detaljhandel med e-cigaretter eller påfyllningsbehållare enligt lagen ska utöva
särskild kontroll, s.k. egenkontroll, över handeln och hanteringen i
övrigt av produkterna och se till att det finns ett för verksamheten
lämpligt egenkontrollprogram. Bestämmelsen föreskriver ett lämp-
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ligt och för verksamhetens storlek anpassat program för att se till
att lagens åligganden uppfylls, särskilt att åldersgränsen för köp av
e-cigaretter och påfyllningsbehållare upprätthålls. Egenkontrollprogrammet bör vidare ange hur personalen ska få information om
aktuella bestämmelser och om vilka rutiner som ska tillämpas vid
försäljningen. Programmet kan också innehålla t.ex. rutiner för hur
t.ex. produktåterkallelser (se 15 §) ska hanteras.
Enligt bestämmelsen i tredje stycket ska till egenkontrollprogrammet fogas till anmälan tillsammans med de övriga uppgifter
som behövs för kommunens tillsyn. Ändrade uppgifter ska anmälas
till kommunen utan dröjsmål. Syftet med att lämna in egenkontrollprogrammet till kommunen i samband med anmälan är att det
ska fungera som ett underlag för en fortsatt tillsynskontakt.
Kommunen och Polismyndigheten ansvarar för den omedelbara
tillsynen över bestämmelsen (se 22 § 2 b), medan Folkhälsomyndigheten utövar central tillsyn över kommunens och Polismyndighetens tillsyn i detta avseende (se 21 §). I den omedelbara tillsynsverksamheten får myndigheterna meddela de förelägganden eller
förbud som behövs för att bestämmelsen ska följas (se 25 §). Sådana beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.
Kommunen får vidare vid allvarliga eller upprepade överträdelser av
bestämmelsen förbjuda en näringsidkare att fortsätta försäljningen
eller meddela varning (se 26 §).
Hantering av personuppgifter vid gränsöverskridande
distansförsäljning
20 §
Övervägandena finns i avsnitt 5.12.
Paragrafen innehåller krav på behandling av personuppgifter för
näringsidkare vid gränsöverskridande distansförsäljning av ecigaretter eller påfyllningsbehållare. Utformningen av paragrafen
följer artikel 18.5 i tobaksproduktdirektivet (se artikel 20.6).
Gränsöverskridande distansförsäljning definieras enligt artikel
2.34 i direktivet som distansförsäljning till konsumenter, där konsumenten vid tidpunkten för beställningen av produkten från ett
återförsäljningsställe befinner sig i en annan medlemsstat än den
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medlemsstat eller det tredjeland där det återförsäljningsstället är
etablerat. I direktivet anges vidare att ett återförsäljningsställe anses
vara etablerat i en medlemsstat om, i fråga om en fysisk person,
denne har sin affärsverksamhet i den medlemsstaten, och i andra
fall, om återförsäljningsstället har sitt stadgeenliga säte eller huvudkontor eller sin affärsverksamhet, inklusive en filial, agentur eller
annat verksamhetsställe, i den medlemsstaten.
Av paragrafen följer att näringsidkare som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare inte får lämna ut personuppgifter om konsumenten till tillverkaren av produkterna eller till företag som ingår i samma koncern
eller till andra tredje parter. Det innebär ett generellt förbud att
lämna ut personuppgifter till vissa aktörer. Vidare stadgas att personuppgifter inte heller får användas eller överföras för andra ändamål än det aktuella köpet.
Tillsyn
21 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.4.1.
Av bestämmelsen framgår att Folkhälsomyndigheten utövar
central tillsyn när det gäller den omedelbara tillsyn som kommunen
ensam, och tillsammans med Polismyndigheten, utövar i fråga om
bestämmelserna om tillhandahållandeförbud, produktpresentation,
åldergräns samt anmälan och egenkontroll. Med central tillsyn avses tillsynsvägledning, dvs. ”tillsyn över tillsynen”, se vidare regeringens skrivelse En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn (skr.
2009/10:79). Den centrala tillsynen bör närmare bestå i utvärdering, uppföljning och samordning av tillsynsverksamheten samt
stöd och råd till tillsynsorganen, dvs. i huvudsak kommunerna.

22 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.4.1.
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I paragrafen behandlas den omedelbara tillsynen av lagens bestämmelser. Med omedelbar tillsyn avses tillsyn direkt mot verksamheter, dvs. operativ tillsyn, som syftar till att kontrollera om
tillsynsobjekt uppfyller de krav som följer av lagen och anslutande
föreskrifter och som vid behov kan leda till beslut om åtgärder som
syftar till att åstadkomma rättelse av den objektsansvarige.
Enligt punkten 1 a ansvarar kommunen för den omedelbara tillsynen på försäljningsställen av det tillhandahållandeförbud som
råder när föreskrifterna i fråga om förhandsanmälan, produktinnehåll och -utformning samt kraven på bipacksedel, innehållsdeklaration, hälsovarning och rapportering av försäljningsvolymer m.m.
inte är uppfyllda. Eftersom rapporteringen i sistnämnda hänseende
ska ske till Folkhälsomyndigheten är möjligheten till kommunal
tillsyn beroende av att den myndigheten inom ramen för sin centrala tillsyn underrättar kommunerna om utebliven rapportering.
Kommunen ansvarar vidare, enligt punkten 1 b, för den omedelbara
tillsynen på försäljningsställen av bestämmelserna om produktpresentation.
Enligt punkten 2 ansvarar kommunen och Polismyndigheten
gemensamt för den omedelbara tillsynen av lagens bestämmelser
om åldergräns vid försäljning, anmälningsplikt för detaljhandel, och
kravet på att bedriva egenkontroll. Avsikten är att den direkta och
löpande tillsynen ska ankomma på kommunen och att Polismyndighetens tillsyn ska vara subsidiär till denna.
Folkhälsomyndigheten har enligt punkten 3 ansvar för den omedelbara tillsynen av tillhandahållandeförbudet och bestämmelserna
om produktpresentation på andra ställen än försäljningsställen (jfr
punkten 1 a). Myndigheten ansvarar vidare för tillsynen över bestämmelserna om produktpresentation och produktkontroll.
Enligt punkten 4 har KO har ansvaret för att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna om marknadsföring och sponsring.
23 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.4.1.
I paragrafen preciseras länsstyrelsens tillsynsuppgifter. Länsstyrelsen ska följa kommunernas verksamhet och biträda dessa med
information och råd. Länsstyrelsen ska vidare främja samarbete
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mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter
och andra. Här avses dels samarbete mellan den nämnd i en kommun som ansvarar för tillsynen av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och andra nämnder i samma kommun som har ansvaret för
tillsynen av samma företag, (t.ex. alkoholtillsynen eller livsmedelstillsynen) och dels nämnder i olika kommuner som ansvarar för
tillsynen av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Vidare ska länsstyrelsen främja samarbete mellan tillsynsmyndigheter och andra
samhällsorganisationer.
En likalydande bestämmelse finns i 19 a § andra stycket tobakslagen.
24 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.4.2.
Enligt paragrafen tillåts en kommun genom kommunala samverkansavtal överlåta tillsynsuppgifter enligt lagen till varandra med
undantag av att avgöra ärenden om förelägganden, förbud och vite
samt och försäljningsförbud. Vad som kan bli aktuellt är att överlåta uppgifter såsom tillsynsbesök eller olika utredningar av betydelse för tillsynen. Bestämmelser med motsvarande innehåll finns
på bl.a. alkohol- och tobaksområdet (se 9 kap. 6 § alkohollagen och
19 c § tobakslagen).
25 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.4.3.
Paragrafen reglerar möjligheten för kommunerna, Polismyndigheten och Folkhälsomyndigheten att inom ramen för den omedelbara tillsynen meddela förelägganden och förbud och förena dessa
med vite. Befogenheten syftar till att möjliggöra en effektiv kontroll av att tillverkare, detaljhandlare m.fl. fullgör sina respektive
skyldigheter enligt lagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter. Förelägganden och förbud ska användas först sedan försök
att få frivillig rättelse till stånd har misslyckats eller om det är uppenbart att så inte kommer att ske eller saken brådskar. Möjligheterna för KO att ingripa inom ramen för den tillsyn som KO ansvarar för enligt 22 § 4 regleras enligt marknadsföringslagen (se 28 §).

122

I fråga om bestämmande av vitesbelopp och utdömande av sådana viten m.m. gäller lagen (1985:206) om viten. Enligt denna prövas frågor om utdömande av vite av förvaltningsrätt efter ansökan
av den myndighet som förelagt vitet.
26 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.4.3.
Enligt bestämmelsen i paragrafens första stycke får en kommun
förbjuda en handlare att tillhandahålla e-cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning vid allvarliga eller upprepade överträdelser av lagens bestämmelser. Om inte ett försäljningsförbud anses nödvändigt bör istället en varning meddelas i syfte att markera
att kommunen bedömer överträdelsen som allvarlig.
Försäljningsförbud innebär att försäljningen av e-cigaretter och
påfyllningsbehållare måste upphöra under viss tid. Av bestämmelsen i andra stycket framgår att ett förbud inte kan meddelas för en
längre tid än sex månader. Vid bedömningen av förbudets längd
bör beaktas bl.a. hur allvarlig överträdelsen är och det men som ett
förbud kommer att förorsaka näringsidkaren. En proportionalitetsbedömning ska alltså göras.
Av tredje stycket följer att ett förbud som huvudregel gäller
omedelbart.
En paragraf med motsvarande innehåll finns i 20 a § tobakslagen.
27 §
Övervägandena finns i avsnitt 5.16.
Paragrafen genomför artikel 20.1 i tobaksproduktdirektivet.
Genom bestämmelsen i första stycket har Folkhälsomyndigheten
möjlighet att förbjuda att specifika e-cigaretter eller påfyllningsbehållare eller viss produkttyp släpps ut på marknaden, eller förelägga
en tillverkare, importör eller distributör att dra tillbaka eller återkalla varor som redan har släpps ut på marknaden. En förutsättning
för att ett ingripande enligt bestämmelsen ska vara möjligt är att
Folkhälsomyndigheten konstaterar, eller har rimliga skäl att anta,
att produkterna i fråga utgör en allvarlig risk för människors hälsa.
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Om dessa risker hänför sig till brister i produkterna, dvs. att produkterna inte uppfyller föreskrivna krav i fråga om t.ex. innehåll,
kan ingripande enligt bestämmelsen inte ske. I sådana fall kan i
stället ingripande ske enligt 25 §.
Ingripande enligt paragrafen kan alltså ske om produkten i alla
avseenden uppfyller de krav som följer av lagen eller med stöd av
lagen meddelade föreskrifter, men det ändå finns rimliga skäl att
anta att produkterna i fråga utgör en allvarlig risk för människors
hälsa. Som framgår av 15 § är tillverkare, importörer och distributörer av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare skyldiga
att underrätta Folkhälsomyndigheten om bl.a. misstänkta brister
hos e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
Paragrafens andra stycke stadgar en skylighet för Folkhälsomyndigheten att underrätta kommissionen och de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater om provisoriska åtgärder enligt
första stycket vidtas. Kommissionen ska därefter meddela Folkhälsomyndigheten om den anser att åtgärden är motiverad, varefter
myndigheten enligt tredje stycket ska pröva om åtgärden ska bestå.
Enligt paragrafens fjärde stycke får Folkhälsomyndigheten förena beslut om föreläggande och förbud med vite. I fråga om sådana
viten gäller vad som sägs om viten i kommentaren till 25 §.
I fråga om innebörden av begreppet distributör, se kommentaren till 14 §.
28 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.4.2.
KO ansvarar enligt 22 § 4 för tillsynen av lagens bestämmelser
om marknadsföring och sponsring. Lagen har i likhet med tobakslagen inget eget sanktionssystem i marknadsföringshänseende.
I paragrafens första stycke hänvisas därför till marknadsföringslagen,
som trädde i kraft den 1 juli 2008 och genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot
konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets
direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv
97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 2006/2004.
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I paragrafens andra stycke anges att en marknadsföringsåtgärd
som strider mot bestämmelserna om produktpresentation samt
marknadsföring och sponsring vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§
marknadsföringslagen ska anses vara otillbörlig mot konsumenter.
Hänvisningen till 8 §, som inte faller under KO:s tillsyn enligt
lagen (se 22 § 3 a), krävs för att kunna ingripa mot överträdelser i
marknadsrättslig ordning (jfr 15 § tobakslagen och prop.
2002/03:87 s. 14-15). Hänvisningen till marknadsföringslagen innebär att den sanktion som kan utgå är ett förbudsföreläggande
med vite. I bestämmelsen anges vidare att en marknadsföringsåtgärd som strider mot 10 § första stycket 2 eller 11 § kan medföra
marknadsstörningsavgift enligt marknadsföringslagen. Marknadsstörningsavgiften är en motsvarighet till företagsbot och kan riktas
mot såväl personer som företag. Den ska sättas till lägst 5 000 kronor och kan högst uppgå till 5 miljoner kronor, men får inte överskrida 10 procent av näringsidkarens årsomsättning (se 31 § marknadsföringslagen).

29 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.4.2.
Av paragrafen framgår att en tillsynsmyndighet har rätt att få de
upplysningar, handlingar, varuprover och annat material som behövs för att myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn. För att möjliggöra att en tillsynsmyndighet får den information som behövs,
för det fall fler än en tillsynsmyndighet har utsetts, finns i 33 § en
bestämmelse om en ömsesidig underrättelseskylighet för kommunen och Polismyndigheten.
30 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.4.2.
Paragrafen innehåller bestämmelser om kontrollköp av ecigaretter och påfyllningsbehållare. Kommunen får göra kontrollköp för att undersöka om näringsidkaren förvissar sig om att konsumentens har uppnått den ålder som anges i 16 §. I 16 § anges att
e-cigaretter och påfyllningsbehållare inte får säljas till den som inte
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har fyllt 18 år. Syftet med kontrollköpet är att ge underlag för ett
efterföljande samtal mellan kommunens representant och försäljaren om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18
år samt vikten av att fullgöra denna skyldighet. I denna dialog kan
kommunen förvissa sig om att näringsidkaren har förstått regelverket på området och utveckla skälen till varför det finns en åldersgräns för köp av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Vidare kan
kommunen informera om riskerna med att inte begära t.ex. legitimation. Det kan i förlängningen medföra att försäljning sker till
någon som är under 18 år, vilket är straffbart enligt 38 § andra
stycket. Näringsidkaren kan ta upp eventuella problem med att
uppfylla förvissandekravet samt dela med sig av sina erfarenheter på
området. De som anlitas för att utföra kontrollköpen ska vara personer som har fyllt 18 år och därmed uppnått föreskriven ålder.
Det innebär att det inte kan bli fråga om någon brottsprovokation.
Då kontrollköpen är ett verktyg för att se till att åldersgränsen
upprätthålls, är det ändamålsenligt att den som utför kontrollköpet
har ett ungdomligt utseende.
Motsvarande regler om kontrollköp finns i tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Bakgrunden de bestämmelserna redovisas närmare i prop. 2013/14:56.
31 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.4.2.
Paragrafen innehåller en begränsning vad avser möjligheterna att
rikta administrativa sanktioner mot en näringsidkare som vid ett
kontrollköp enligt 30 § inte förvissar sig om kundens ålder. Bakgrunden till de motsvarande bestämmelser som finns i tobakslagen,
alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
redovisas närmare i prop. 2013/14:56 s. 20 ff.
32 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.4.2.
Enligt 29 § har en tillsynsmyndighet rätt att på begäran få ta del
av t.ex. handlingar och varuprover. I paragrafen kompletteras denna
rätt av en befogenhet för tillsynsmyndigheterna att få tillträde till
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områden m.m. som berörs av lagen eller föreskrifter meddelade
med stöd av denna samt rätt att där göra undersökningar och ta
prover.
33 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.4.2.
Enligt 22 § 2 har kommunen och Polisen ett gemensamt tillsynsansvar för vissa av lagens bestämmelser. För att underlätta den
gemensamma tillsynen innehåller paragrafens första stycke en ömsesidig underrättelseskyldighet för myndigheter beträffande förhållanden av betydelse för tillsynen.
Av andra stycket följer vidare att kommunen ska skicka en kopia
av beslut som fattas enligt lagen till såväl Polismyndigheten som till
Folkhälsomyndigheten och den länsstyrelse som berörs av beslutet.
34 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.4.2.
Av paragrafen följer att Polismyndigheten på begäran av kommunen ska lämna handräckning enligt 32 §. I paragrafen tydliggörs
också när Polismyndighetens biträde kan begäras. En sådan begäran
får endast göras om sådana särskilda omständigheter som gör att
det kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter att använda våld enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas eller att det annars föreligger synnerliga skäl.
35 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.4.4.
I paragrafens första stycke föreskrivs ett förbud mot att obehörigen röja eller på annat sätt utnyttja information om yrkeshemligheter eller affärsförhållanden som förekommer i ett tillsynsärende
enligt lagen. Av andra stycket följer att OSL ska tillämpas i det allmännas verksamhet. I 30 kap. 23 och 27 §§ offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för bl.a. enskilds af-
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färs- eller driftförhållanden i tillsynsverksamhet vid statliga och
kommunala myndigheter (se även förslaget till ändring i offentlighets och sekretessförordningen). Förbudet i första stycket riktar
sig alltså mot personer som inte omfattas av sekretesslagstiftningen, t.ex. privaträttsliga subjekt som biträder med vissa analyser.
Överklagande
36 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.5.
Paragrafen reglerar överklaganden av kommunens och Folkhälsomyndighetens beslut om administrativa sanktioner. KO:s
beslut om förelägganden och vite i fråga om marknadsföring av ecigaretter eller påfyllningsbehållare överklagas enligt 51 § marknadsföringslagen hos Stockholms tingsrätt (se 28 § första stycket).
Överklaganden av beslut om föreskrifter av normgivningskaraktär
som meddelats med stöd av bemyndigande från regeringen behandlas i 37 §.
37 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.5.
Paragrafen reglerar överklaganden av beslut om föreskrifter av
normgivningskaraktär som meddelats med stöd av bemyndigande
från regeringen. Den typ av beslut som kan överklagas avser föreskrifter som Folkhälsomyndigheten har bemyndigats att meddela i
fråga om innehållsdeklaration (se i 44 § 4 i lagen samt 15 § första
stycket 3 i förslaget till förordning om e-cigaretter). Den krets som
kan överklaga dessa typer av beslut har begränsats till dem som
närmast berörs av besluten, nämligen dels tillverkare av e-cigaretter
eller påfyllningsbehållare, dels importörer av sådana produkter som
är avsedda att tillhandahållas konsumenter på marknaden.
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Straffbestämmelser och förverkande
38 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.6.
Bestämmelsen i det första stycket innebär att det är förknippat
med straffansvar att uppsåtligen tillhandahålla konsumenter på
marknaden förpackningar till e-cigaretter eller påfyllningsbehållare
som saknar innehållsdeklaration, om innehållsdeklarationen inte
uppfyller de föreskrifter om deklarationens innehåll och utformning som har meddelats eller om innehållet i deklarationen är uppenbart oriktigt. På motsvarande sätt är det straffbart att uppsåtligen tillhandahålla konsumenter på marknaden förpackningar till
sådana produkter som saknar hälsovarning eller om varningen inte
uppfyller de föreskrifter om utformningen av varningen som har
meddelats. Det är också förknippat med straffansvar att uppsåtligen sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare i strid med ett försäljningsförbud som en kommun meddelat med stöd av 26 §. Straffskalan för dessa gärningar är böter eller fängelse i högst sex månader.
Bestämmelsen i det andra stycket innebär att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet mot att i näringsverksamhet sälja eller på annat sätt lämna ut e-cigaretter eller påfyllningsbehållare till den som inte har fyllt 18 år ska dömas till böter
eller fängelse i högst sex månader. Till samma påföljd ska den dömas som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar ut en e-cigarett
eller påfyllningsbehållare trots att det finns särskild anledning att
anta att produkten är avsedd att lämnas över till någon som inte har
fyllt 18 år. Bestämmelsen innebär vidare att den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet bedriver detaljhandel med e-cigaretter eller
påfyllningsbehållare, utan att först ha anmält handeln till den
kommun där försäljningen ska ske, ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Straffbestämmelsen reglerar i denna del
endast de fall då en näringsidkare säljer e-cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske. Att inte ha skickat in egenkontrollprogram eller de övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn omfattas inte av straffansvaret. Om näringsidkaren inte fullföl-
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jer sin anmälan kan kommunen använda sig av de administrativa
sanktionerna i 25 och 26 §§.
Av bestämmelsen i det tredje stycket framgår att gärning som är
att anse som ringa inte ska föranleda straffansvar. Utrymmet att
bedöma en gärning som består i försäljning till någon som inte har
fyllt 18 år som ringa är mycket begränsat. Detta har sin bakgrund
främst i att det enligt 16 § första stycket föreligger en skyldighet
för den som lämnar ut e-cigaretter eller påfyllningsbehållare i näringsverksamhet att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18
års ålder. Det bör framhållas att utrymmet för att bedöma gärningar som består i försäljning utan att anmälan har gjorts är begränsat.
Det kan t.ex. röra sig om situationer som avser en enstaka ecigarett eller påfyllningsbehållare och särskilda omständigheter inte
motiverar annat.
39 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.6.
Av paragrafen följer att straff enligt 38 § inte får ådömas för en
gärning som omfattas av ett vitesförbud eller vitesföreläggande som
meddelats med stöd 25 och 27 §§.
40 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.6.
I paragrafen införs en möjlighet att förverka e-cigaretter och påfyllningsbehållare som varit föremål för brott enligt lagen (se 38 §)
eller deras värde samt utbyte av sådant brott, om det inte är uppenbart oskäligt.
Ett förverkande förutsätter att den gärning som begåtts är ett
brott enligt de principer som 1 kap. 1 § brottsbalken ger uttryck
för. Det är dock inte nödvändigt att gärningen har lett till lagföring. Ett förverkande kan alltså ske även om gärningsmannen inte
har uppnått straffbarhetsåldern.
Med utbyte av brott förstås detsamma som i 36 kap. 1 § brottsbalken.
Ett förverkande ska inte ske i de fall där ett förverkande är uppenbart oskäligt. Om ett förverkande framstår som alltför betung-
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ande mot bakgrund av brottet eller om ett förverkande annars är
påfallande oskäligt bör förverkande kunna underlåtas eller jämkas
till att avse endast en del av ett varuparti eller dess värde.
Avgifter
41 §
Övervägandena finns i avsnitt 6.4.2.
Av paragrafen följer att kommunerna får ta ut avgifter för sin
tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av ecigaretter och påfyllningsbehållare. Storleken på avgifterna bestämmer varje kommun själv. Av 8 kap. 3 c § kommunallagen
(1991:900) följer att kommuner enligt den s.k. självkostnadsprincipen inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för
de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller.
42 §
Övervägandena finns i avsnitt 5.4.
Enligt 4 § ska tillverkare och importörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare göra en förhandsanmälan till Folkhälsomyndigheten av sådana e-cigaretter och påfyllningsbehållare som de avser
att släppa ut på marknaden. Närmare föreskrifter om vilka uppgifter en sådan förhandsanmälan ska innehålla finns i 2 § i förslaget till
förordning om elektroniska cigaretter. Av förevarande paragraf
följer att Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter för hanteringen
av dessa uppgifter.
Bemyndiganden
43 §
Övervägandena finns i avsnitt 5.9.
Genom bemyndigandet i paragrafen får regeringen meddela
närmare föreskrifter om utformningen av hälsovarningar. Sådana
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föreskrifter finns i 12 § i förslaget till förordning om elektroniska
cigaretter.
44 §
Paragrafen reglerar möjligheten för regeringen att meddela vissa
föreskrifter av normgivningskaraktär liksom möjligheten för regeringen att bemyndiga en myndighet att meddela sådana föreskrifter.
Övervägandena i fråga om de olika bemyndigandena finns i avsnitt 5.4 (förhandsanmälan), 5.5 (innehåll och utformning), 5.6
(bipacksedel), 5.7 (innehållsdeklaration), 5.13 (rapporteringsskyldighet), 5.15 (system för informationsinsamling och underrättelseskyldighet), 6.4.2 (kontrollköp och kostnader för provtagning
m.m.).
I förslaget till förordning om elektroniska cigaretter finns föreskrifter om bl.a. förhandsanmälan (2 §), produktinnehåll och utformning (3-9 §§), bipacksedel (10 §) och innehållsdeklaration (11
§). Förordningen innehåller också bemyndigande (15 §) för Folkhälsomyndigheten att meddela föreskrifter i vissa närmare angivna
avseenden.

10.2

Förslaget till lag om ändring i lagen om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot
ett annat land inom Europeiska unionen

3§
Övervägandena finns i avsnitt 6.2.
Ändringen i punkten 9 innebär att lagen blir tillämplig på ecigaretter och påfyllningsbehållare som omfattas av lagen om
elektroniska cigaretter. Enligt 18 § i den lagen får e-cigaretter och
påfyllningsbehållare föras in i landet endast av den som har fyllt 18
år.
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10.3

Förslaget till lag om ändring i radio- och tv-lagen

6 kap. 2 §
Övervägandena finns i avsnitt 5.10
Genom förslaget införs en ny punkt, punkten 5, till i paragrafens andra stycke. Ändringen innebär att de möjligheter till produktplacering som bestämmelsens första stycke ger inte gäller program där det förekommer produktplacering av sådana e-cigaretter
eller påfyllningsbehållare som avses i lagen om elektroniska cigaretter.
7 kap. 2 §
Övervägandena finns i avsnitt 5.11.
Genom den föreslagna ändringen av paragrafen läggs sådana ecigaretter eller påfyllningsbehållare som avses i lagen om elektroniska cigaretter till i den lista av produkter vars tillverkare eller
säljare inte får sponsra program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller
i beställ-tv.
8 kap. 13 §
Övervägandena finns i avsnitt 5.10.
Genom tillägget i bestämmelsen lämnas upplysning om att det i
10 och 11 §§ lagen om elektroniska cigaretter finns bestämmelser
om förbud mot reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
15 kap. 5
Övervägandena finns i avsnitt 5.10.
Genom tillägget i bestämmelsen lämnas upplysning om att det i
10 och 11 §§ lagen om elektroniska cigaretter finns bestämmelser
om förbud mot reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
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15 kap. 9 §§
Övervägandena finns i avsnitt 5.11.
Genom den föreslagna ändringen av paragrafen läggs sådana ecigaretter eller påfyllningsbehållare som avses i lagen om elektroniska cigaretter till i den listan av produkter vars tillverkare eller
säljare inte får sponsra program i ljudradiosändningar.
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I betänkandet lämnar utredningen ett antal förslag som syftar till
att minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med
tobak. Förslagen innefattar i huvudsak en tillståndsplikt för försäljning av tobak, en utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler
miljöer och fler produkter, ett förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker och vissa förändringar i regleringen av snus samt i
tillsynsorganisationen. Utredningen lämnar vidare förslag till genomförande av tobaksproduktdirektivets (2014/40/EU) regler om spårbarhet och märkning. Därutöver har utredningen gjort en systematisk, språklig och redaktionell översyn av tobakslagen (1993:581).
Som ett resultat av den översynen föreslår utredningen en ny, strukturellt omarbetad tobakslag.
I betänkandet redovisar utredningen också en analys och bedömning av om det finns skäl att införa krav på neutrala tobaksförpackningar i Sverige samt om det krävs nationella åtgärder för att
genomföra WHO:s protokoll om eliminering av illegal handel med
tobaksvaror.

Tillståndsplikt
Utredningen föreslår att detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan
handel. Tillstånd ska endast meddelas den som visar att han eller
hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden
samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten
samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med tobakslagens krav. Den som ansöker om tillstånd ska visa att det för verksamheten finns ett lämpligt egenkontrollprogram. Tillståndsansökningar ska prövas av kommunerna. Innan beslut i tillståndsfrågan
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fattas ska Polismyndigheten – och om ansökan avser partihandel
också Tullverket – yttra sig över sökandens lämplighet.
Tillstånd till detaljhandel med tobak ska avse ett särskilt försäljningsställe medan tillstånd för partihandel ska gälla verksamheten.
Utredningen föreslår att den som bedriver partihandel med tobaksvaror får leverera sådana varor endast till den som har tillstånd att
bedriva partihandel eller detaljhandel med sådana varor och att säljaren
ska förvissa sig om att köparen har sådant tillstånd. Tobaksvaror
som till följd av felaktig märkning inte får tillhandahållas konsumenter ska inte heller få tillhandahållas detaljhandlare.
Utredningen föreslår att den nuvarande möjligheten för kommunen att meddela en näringsidkare försäljningsförbud ska tas
bort. I stället ska kommunen ha möjlighet att meddela en tillståndshavare en varning om denne inte längre uppfyller kraven för tillståndet, eller följer de bestämmelser som gäller för tobaksförsäljning.
Om en varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd ska kommunen kunna återkalla tillståndet.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer tobaksvaror utan
att ha tillstånd till parti- eller detaljhandel med tobaksvaror ska
dömas för olovlig tobaksförsäljning. De övriga gärningar som i dag
är straffbelagda som olovlig tobaksförsäljning enligt tobakslagen
ska i stället rubriceras som olovlig tobakshantering. Utredningen
föreslår att straffskalan för olovlig tobaksförsäljning ska höjas till
fängelse i högst två år eller, om brottet är att bedöma som grovt,
fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Utredningen föreslår
vidare en ny förverkandebestämmelse som innebär att tobaksvaror
som varit föremål för brott enligt tobakslagen eller deras värde samt
utbyte av sådant brott ska förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

Ett utvidgat rökförbud
Utredningen föreslår att det nuvarande rökförbudet i tobakslagen
ska utvidgas och omfatta även vissa allmänna platser utomhus, nämligen uteserveringar, entréer till lokaler och andra utrymmen som
allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att
användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik,
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inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, och
lekplatser som allmänheten har tillträde till.
Utredningen föreslår vidare att rökförbudet, utöver tobaksrökning, ska omfatta användningen av bl.a. örtprodukter för rökning,
elektroniska cigaretter – både med och utan nikotininnehåll – och
vissa andra njutningsmedel som till användningssättet motsvarar
rökning men som inte innehåller tobak.
Den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar
över ett område utomhus som omfattas av rökförbud ska ansvara
för att rökförbudet upprätthålls. När det gäller entréer till lokaler
och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till ska dock den
som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över lokalen eller utrymmet ansvara för att rökförbudet vid sådana entréer
upprätthålls.
Den som ansvarar för att rökförbudet upprätthålls ska genom
skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa
med information och tillsägelser. Möjligheten att enligt tobakslagen
avvisa någon som trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten
ska gälla även för de föreslagna rökfria utomhusmiljöerna.
Utredningen föreslår att bestämmelserna om rökförbud ska samlas i den nya tobakslagen och att det i dag straffsanktionerade
rökförbudet i ordningslagen (1993:1617) ska upphävas.

Exponeringsförbud
Utredningen föreslår att det ska vara förbjudet att förvara tobaksvaror och deras förpackningar synliga för kunder på försäljningsställen. Även övriga kommersiella meddelanden som marknadsför
tobaksvaror på försäljningsställen ska vara förbjudna (exponeringsförbud). Tobaksvaror som säljs till konsumenter ska inte heller få
tillhandahållas på så sätt att kunden får tillgång till varorna innan
betalning skett (självbetjäning).
Varu- och prislistor inne på försäljningsställen ska vara tillåtna
under förutsättning att sådana listor är neutralt utformade och finns
på det ställe i butiken där tobaksvaror saluförs. Listorna ska placeras så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället.
Specialbutiker för tobaksvaror, dvs. butiker som endast säljer
tobaksvaror och tillbehör till sådana varor, ska vara undantagna från
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exponeringsförbudet och förbudet mot självbetjäning. Det ska framgå
av försäljningstillståndet att ett försäljningsställe är en sådan specialbutik. Kommersiella meddelanden inne i specialbutiker ska placeras
så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället.

Spårbarhet och märkning
För att genomföra tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet
och märkning, föreslår utredningen att styckförpackningar med
tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning och en
säkerhetsmärkning. Tillverkare och importörer ska ansvara för att
förpackningar förses med sådana märkningar. Tobaksvaror som saknar sådana märkningar ska inte i näringsverksamhet få tillhandahållas konsumenter eller detaljhandlare.
Vidare föreslår utredningen att näringsidkare som deltar i handel
med tobaksvaror, med undantag för de som bedriver detaljhandel,
ska registrera alla styckförpackningar när de kommer i respektive
lämnar deras besittning samt alla mellanliggande led. Den nödvändiga utrustningen för att registrera tobaksvarorna ska tillhandahållas
av tobakstillverkarna.
Näringsidkare som deltar i leveranskedjan för tobaksvaror ska
upprätthålla register över samtliga relevanta transaktioner.
Tillverkare och importörer av tobaksvaror ska lagra relevanta uppgifter hos en oberoende tredje part, vars verksamhet ska övervakas
av en extern revisor. Såväl den tredje parten som revisorn ska godkännas av Europeiska kommissionen och tobakstillverkarna ska stå
för kostnaderna för datalagringen.
Den närmare utformningen av systemen och av märkningarna
ska anpassas till de tekniska standarder för inrättande och driften av
systemet för spårning och identitetsmärkning samt för säkerhetsmärkningen som Europeiska kommissionen fastställer genom genomförandeakter. Utredningen föreslår att regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, ska få meddela närmare föreskrifter
om identitets- och säkerhetsmärkningarnas utformning, liksom om
tekniska standarder för inrättande och drift av ett system för spårning, registerföringen och registreringsskyldigheten, innefattande
datalagringen av relevanta uppgifter.
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En ändamålsenlig reglering av snus
Utredningen föreslår att snus och tuggtobak inte längre ska jämställas med livsmedel i livsmedelslagen (2006:804). Det innebär
bl.a. att snus inte längre kommer att omfattas av livsmedelslagens
produktkrav. Utredningen bedömer att Folkhälsomyndigheten kan
och bör meddela föreskrifter om vilka tillsatser i snus som ska förbjudas och om gränsvärden för skadliga ämnen som snus får innehålla eller ge upphov till. Sådana föreskrifter bör innehålla förbud
mot tillsatser i snus som ger intryck av att snus innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker, är förknippat med energi och
vitalitet, samt är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska och har tillförts varan i en sådan mängd att den toxiska eller
beroendeframkallande effekten eller de cancerframkallande, mutagena
eller reproduktionstoxiska egenskaperna i betydande eller mätbar
omfattning ökar vid konsumtion.
Snus omfattas inte av tobaksproduktdirektivets förbud mot karakteristisk smak för vissa tobaksvaror. Enligt utredningens uppfattning finns det sakliga skäl för att reglera smaksättningen av snus.
Med hänsyn till framför allt de praktiska svårigheterna med en
sådan reglering har utredningen emellertid bedömt att smakreglering av snus för närvarande inte bör införas. Däremot föreslår
utredningen en åtgärd som kan förväntas få en motsvarande effekt,
nämligen ett förbud mot att på förpackningar till snus och på själva
varan hänvisa till smak, doft eller tillsatser.
Utredningen föreslår också att det på motsvarande sätt som för
cigaretter ska finnas en minimireglering för hur lite snus en förpackning ska få innehålla. En styckförpackning med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Snus ska inte få tillhandahållas konsumenter i mindre mängd.

Några tillsynsfrågor m.m.
Utredningen föreslår att Polismyndigheten och kommunerna ska
ha ett likvärdigt tillsynsansvar enligt tobakslagen, liksom att Folkhälsomyndighetens och Konsumentombudsmannens omedelbara
tillsynsansvar ska tydliggöras i lagen. Vidare föreslås att Arbetsmiljöverkets centrala tillsynsansvar enligt tobakslagen, som i dag bara
fyller en formell funktion, ska upphävas. Utredningen lämnar också
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förslag till sekretessreglering i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) för sådana uppgifter som förekommer hos en tillståndseller tillsynsmyndighet.
Utredningen föreslår att tillsynsmyndigheternas nuvarande möjlighet att i vissa fall besluta om omhändertagande av tobaksvaror
ska upphävas. Därutöver föreslår utredningen bl.a. nya regler om
underrättelseskyldighet för kommunerna samt en skyldighet för
Folkhälsomyndigheten att föra ett centralt register för tillsyn, uppföljning och utvärdering av tobakslagens tillämpning samt framställning av statistik.

Neutrala tobaksförpackningar
Utredningen bedömer att tobakskonsumtionen i Sverige kan förväntas minska om det införs ett krav på att tobak måste säljas i neutrala förpackningar. En sådan reglering är därför tobakspolitiskt motiverad. Utredningen bedömer att ett krav på neutrala tobaksförpackningar bör kunna anses förenligt med Europakonventionen för
de mänskliga rättigheterna, varumärkesrätten, mönsterrätten, WTOrätten, EU-rätten och regeringsformen. Utredningen bedömer dock
att ett sådant krav inte skulle vara förenligt med tryckfrihetsförordningens nuvarande bestämmelser. Ett krav på neutrala tobaksförpackningar kan följaktligen införas endast om det i denna grundlag införs ett undantag som möjliggör ett sådant krav. För närvarande bör ett krav på neutrala tobaksförpackningar därför inte införas.

WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel
med tobaksvaror
Utredningen bedömer att genomförandet i svensk rätt av WHO:s
protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror inte kräver
några andra författningsändringar än de som följer av förslagen om
spårbarhet och märkning av tobaksvaror.
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Utredningen föreslår att den nya tobakslagen ska träda i kraft den
1 januari 2018, då den nuvarande tobakslagen (1993:581) ska upphöra att gälla. Reglerna om spårbarhet och märkning föreslås emellertid gälla tidigast fr.o.m. den 20 maj 2019. Utredningen föreslår vissa
övergångsbestämmelser som bl.a. innebär att försäljning av tobaksvaror, som anmäls till kommunen enligt i dag gällande regler, under
vissa förutsättningar får fortgå till dess att tillståndsmyndigheten
fattas beslut i tillståndsfrågan. Vidare föreslås att partihandel under
en övergångsperiod ska få bedrivas utan tillstånd. Snus som i fråga
om märkning eller mängd inte uppfyller de föreslagna reglerna –
men som har tillverkats före lagens ikraftträdande – ska under en
övergångsperiod få säljas även efter ikraftträdandet.

Konsekvenser
Det föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning kommer
att medföra ökade hanteringskostnader för kommunerna. Dessa kostnader bedöms kunna finansieras fullt ut genom ansökningsavgifter.
Tillämpningen av reglerna om spårbarhet och märkning förutsätter
att vissa kompletterande rättsakter antas av Europeiska kommissionen. Utredningen bedömer att det i dagsläget inte är möjligt att
med någon grad av säkerhet redovisa vilka konsekvenser dessa regler kan komma att få för tillsynsmyndigheterna, primärt Folkhälsomyndigheten, men det finns anledning att följa upp frågan. Övriga
förslag bedöms endast få marginella konsekvenser för tillsynsmyndigheterna. Något behov av resurstillskott bedöms därför inte föreligga.
Utredningen bedömer att det nya tillståndskravet för detalj- och
partihandlare, i vart fall initialt, kan komma att generera en något
ökad mängd överklaganden. Även den föreslagna möjligheten för
tillsynsmyndigheterna att återkalla meddelade försäljningstillstånd
kan förväntas leda till en viss ökning av antalet överklaganden. Det
saknas dock anledning att anta annat än att antalet överklaganden
på längre sikt kommer att ligga på en förhållandevis låg nivå. Det
föreslagna tillståndsförfarandet bör sålunda inte leda till annat än
en mindre ökning av arbetsbelastningen i förvaltningsdomstolarna.
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Den ökningen bedöms kunna hanteras inom ramen för förvaltningsdomstolarnas nuvarande verksamhet utan särskilda resurstillskott.
Utredningen bedömer att förslagen om tillståndsplikt och exponeringsförbud kommer att medföra omställningskostnader för handeln. Kostnaderna kan dock inte förväntas bli så stora att de i praktiken innebär en begränsning av möjligheterna att bedriva tobaksförsäljning. Utredningen bedömer vidare att det är ofrånkomligt att
de nya kraven i fråga om snus kommer att medföra omställningskostnader för tillverkarna då en anpassning av en del av produktutbudet på marknaden måste ske.
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/187
7 juni 2016

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt inom Holmen
Visby hamn
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar med stöd i startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt inom
Holmen i Visby hamn,
-

att det inte är möjligt att sälja byggnaderna Magasinet och Silon

-

att ge ledningskontoret i uppdrag att senast under våren 2017 återkomma
med frågan om utveckling av Visby hamn, med förslag till geografisk
avgränsning av ett lämpligt område och prioriteringar när det gäller områdets
utveckling.

Sammanfattning

Ledningskontoret har gett berörda förvaltningar i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att etablera annan verksamhet inom Holmen samt att stycka av
och sälja en fastighet omfattande bl a Magasinet och Silon. Förstudien gör
bedömningen att det inte finns förutsättningar att förorda ändrad markanvändning,
vilket tillsammans med en detaljplaneläggning och en fastighetsbildning skulle vara
ett villkor för en överlåtelse av en fastighet.
Utredningen öppnar för möjligheterna att pröva utveckling av ett alternativt område
beläget strax innanför Holmen. Utredningen betonar dock vikten av att en eventuell
utveckling av området präglas av en helhetssyn. Ledningskontoret föreslår att under
våren 2017 återkomma till regionstyrelsen med förslag till vidare process för
hamnens utveckling.
Ärendebeskrivning

En företagare som hyr delar av magasinsbyggnaden på Holmen har gjort en
förfrågan om att få köpa magasinet och silon för att skapa ett kreativt centrum
på Holmen. Det har under tid även funnits andra intressenter som fört fram planer
kring utveckling av Holmen. Med anledning av detta har ledningskontoret
gett teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningarna i uppdrag att utreda frågan i form
av en startpromemoria.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/187

Alternativt
utvecklingsområde

Silon

Magasinet
Bild. Holmen i Visby hamn
Bedömning

Den samlade bedömning som görs i utredningen utgår från att området idag är en
aktiv hamn och att det används för hamnverksamhet. Startpromemorian tar stöd i att
nödvändiga förutsättningar för att kunna bedriva fortsatt hamnverksamhet,
möjligheter att leva upp till gällande miljötillstånd och förutsättningar för hamnen
som riksintresse, inte får påverkas. Med detta som grund gör utredningen
bedömningen att det inte finns förutsättningar att förorda ändrad markanvändning,
vilket tillsammans med en detaljplaneläggning och en fastighetsbildning skulle vara
ett villkor för en överlåtelse av en fastighet. Ledningskontoret gör bedömningen att
en försäljning av de båda byggnaderna Magasinet och Silon med tillhörande
markområde i form av en fastighet inte är möjlig.
Däremot öppnar utredningen för möjligheterna att pröva utveckling av ett alternativt
område beläget strax innanför Holmen. Området bedöms inte påverkas av
hamnverksamheten och därför finns bättre förutsättningar för att här etablera någon
form av verksamhet. Utredningen betonar dock vikten av att en eventuell utveckling
av området präglas av en helhetssyn. Ledningskontorets anser att det är angeläget att
frågan om utveckling av Visby hamn inte avstannar med denna startpromemoria,
utan att denna istället får utgöra grunden i ett fortsatt arbete. Detta inleds lämpligen
med en bred analys av områdets tekniska förutsättningar och en geografisk
avgränsning av ett lämpligt område. I de tidigare arbeten som genomförts i form av
planprogram mm, har ett antal studier genomförts vilka lämpligen kan nyttjas i detta
skede. Ledningskontoret har därefter för avsikt att återkomma till regionstyrelsen
med förslag till vidare process för hamnens utveckling, detta bedöms kunna ske
under våren 2017.
Ledningskontoret
Peter Lindvall

Regiondirektör
Skickas till
TKF, Mark och Stadsmiljö och SBF, Planenheten
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Ledningskontoret
Region Gotland

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt inom
Holmen i Visby hamn, Region Gotland
Sammanfattning
För att kunna bedriva nuvarande hamnverksamhet måste verksamheten klara
uppställda krav enligt det miljötillstånd som gäller för hamnverksamheten. Om
det inte kan garanteras kan t ex annan verksamhet som etableras inom Holmen
ställa sådana krav som innebär att hamnverksamheten inte kan bedrivas fortsättningsvis. Något som länsstyrelsen har framhållit inte får ske eftersom hamnen är ett riksintresse. Eftersom hamnverksamheten inte klarar de miljökrav
som ställs om annan verksamhet etableras inom Holmen finns inte förutsättningar för att bedriva både hamnverksamhet och annan verksamhet inom
Holmen.
Bedömningen utgår framför allt från vad hamnavdelningen och miljö- och
hälsoskyddsenheten har framfört. De anser att en kombination med hamnverksamhet och annan verksamhet kommer att påverka hamnverksamheten så
att den inte kan bedrivas. Med det som utgångspunkt görs bedömningen att
samhällsintresset får anses vara större än det enskilda intresset varför pågående markanvändning inte bör ändras genom ny detaljplan. En ny detaljplan är
nämligen en förutsättning för att annan verksamhet ska kunna bedrivas inom
området eftersom markanvändningen enligt gällande detaljplan endast avser
allmänt ändamål/hamnändamål.
Att uppnå en utveckling av en mindre del av utredningsområdet och intillliggande parkering som ligger mot Campus skulle eventuellt vara möjligt
eftersom det inte kommer att påverkas av hamnverksamheten på ett menligt
sätt. Förutsättningarna för det har dock inte undersökts i det här uppdraget
utan får utredas i ett nytt uppdrag.

Syfte och mål
Denna s.k. Start PM ska utreda förutsättningarna för detaljplaneläggning och
markanvisning inom Holmen i Visby hamn, vilken även ska inkludera översiktliga ekonomiska förutsättningar.
Upprättandet av denna Start-PM och dess innehåll baseras bl. a från remissvar
från nio berörda enheter inom olika förvaltningar samt GEAB och länsstyrelsen.

Bakgrund
En hyresgäst som hyr delar av magasinsbyggnaden på Holmen har gjort en
förfrågan om att få köpa magasinet och silon för att skapa ett kreativt centrum
på Holmen, se bifogad förfrågan. Med anledning av förfrågan har ledningskontoret gett teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningarna i uppdrag att
redovisa förutsättningar för
• detaljplanearbete och markanvisningen
• översiktlig tidplan
• översiktlig kalkyl
• finansiering
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Uppdraget omfattar bara Holmen. Eventuell påverkan på eller påverkan från
andra delar av Visby hamn/innerstad ska beaktas i arbetet bl. a med utgångspunkt från olika frågeställningar från ledningskontoret.

Avgränsning/områdets läge
Aktuellt område ligger i den inre hamnen mellan gästhamnen, färjeläge 4 och
vågbrytaren som avgränsar hamnen. Avgränsningen för området som uppdraget avser framgår av kartan här nedan. Området, som är bebyggt med ett
antal byggnader, används i huvudsak för hamnverksamhet och annat allmänt
ändamål såsom parkering.

Även om utredningen inte föreslår någon detaljplaneläggning och ett projektgenomförande redovisas planeringsförutsättningarna ändå för området. Redovisningen görs för det fall att det alternativa läget bedöms som intressant för
eventuell detaljplaneläggning.

Riksintressen och kommunala intressen samt kommunala
planer
Riksintressen
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap. 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap.
1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder
får inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
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Riksintresse för kommunikationer och yrkesfiske
Visby hamn samt farleden till hamnen utgör riksintresse för kommunikationer (3
kap. 8 § MB). Hamnen är också av riksintresse för fiske (3 kap. 5 § MB). Det är
viktigt att eventuella framtida exploateringar i anslutning till hamnverksamheten
anpassas så att framtida krav på restriktioner på hamnen undanröjs. Hamnens
riksintresse ska skyddas så att funktionen inte påverkas negativt.
Riksintresse för kulturmiljövården
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården, beslut av
Riksantikvarieämbetet 1987-11-05, enligt 3 kap. 6 §, MB. Värdet utgörs av
Visby innerstad.

Strandskydd
Det aktuella området ligger inom det generella strandskyddet inom 100 m från
havet. Stadsplaner, byggnadsplaner och av ålder bestående stadsplaner som
fastställts senast 30 juni 1975 är undantagna från strandskydd enligt övergångsbestämmelserna till Naturvårdslagen (NVL) och Miljöbalken (MB). Eftersom gällande detaljplan upprättades innan 1975, är området undantaget från
strandskydd. I och med att en ny detaljplan upprättas kommer strandskyddet
att återinträda. Det finns dock tillräckligt starka skäl för att hävda att strandskyddet inte återinförs.
I gällande detaljplan har naturreservat för Gotlandskusten inte införts. Därmed
är det Region Gotland som ansvarar för att pröva strandskyddet när ny detaljplan tas fram i området

Översiktliga planer
Översiktsplan Bygg Gotland 2025 (antagen av KF 14 juni 2010, § 79), anger
område med detaljplaner.
Fördjupad översiktsplan (FÖP) Visby Hamn
Planområdet omfattas av en fördjupad översiktsplan för Visby Hamn antagen av
kommunfullmäktige (nu regionfullmäktige) 1995-06-12. I FÖP Visby hamn anges mål
för förnyelse av området, bl. a gästbåtar och kryssningsfartyg så nära innerstaden
som möjligt. Ett sammanhängande gångstråk längs vattnet genom området byggs ut.
(Fördjupad översiktsplan för Visby Hamn aktualiserades i fördjupad översiktsplan Hela
Visby 2025, se nedan)
Fördjupad översiktsplan (FÖP) Hela Visby 2025
Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen Hela Visby 2025, (antagen
av KF 2009-12-14 § 172) och är där markerat som utredningsområde. Den
aktualiserades av Regionfullmäktige senast 2014-06-16 § 97. Under aktualitetsförklaringen i Hela Visby står följande: Intentionerna i den fördjupade översiktsplanen ska ligga till grund för hamnområdets fortsatta utveckling. En renodling
av de olika hamnverksamheterna med turist- och gästhamn i inre delen. Komplettering med viss bebyggelse på Holmen och nyttotrafik i de yttre delarna av
hamnen är önskvärd.
Verksamheten strider, så som det är presenterat, inte mot översiktplanens
intentioner men hänsyn måste tas till allmänhetens intresse, världsarvet,
riksintresset för Visby hamn samt för kulturmiljön.
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I granskningsyttrandet över FÖP Hela Visby angav Länsstyrelsen att hänsyn
måste tas till riksintresse Visby Innerstad i det fortsatta utredningsarbetet för
”Holmen”. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för hur bebyggelse i
området ska utformas och vilken exploatering som kan tillåtas.
Detaljplaner
Området omfattas av detaljplan (stadsplan) för Wisby stad, fastställd 1879-1219, vilken anger, gator och allmänna platser. Dåtidens planläggning gjorde inte
skillnad mellan allmän plats och hamn.
Planprogram
Efter aktualiseringen av översiktsplanen har Regionstyrelsen godkänt ett
planprogram för Hamnen- Kopparsvik- Holmenområdet. Det godkändes av
Regionsstyrelsen 2015-03-04-. Planprogrammet anger för platsen; Område för
exploatering. Framtida markanvändning avgörs i samband med kommande
detaljplaner. Hamnens verksamheter och utveckling får dock inte äventyras.
I länsstyrelsens yttrande över planprogrammet anges bland annat att:
Länsstyrelsen ser positivt på en utveckling av hamnområdet. Ny bebyggelse kan
tillkomma i hamnområdet och innebära en positiv utveckling för området som
helhet. All ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till riksintresse för kulturmiljö, Visby Innerstad. Det innebär framförallt att anpassa höjder och volymer
så att riksintresse förblir opåverkat. Det är viktigt att den planerade bebyggelsen i anslutning till hamnverksamheten anpassas så att framtida krav på
restriktioner på hamnen undanröjs. Hamnens riksintresse ska skyddas så att
funktionen inte påverkas negativt.
Kommunala ställningstaganden
I den av kommunfullmäktige 2009 antagna fördjupade översiktsplanen för Visby
föreslås att Holmen ska ges en publik karaktär. Ett förslag till utvecklingsplan
utarbetat av Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer har godkänts av
kommunstyrelsen 2008 med beslut att utredningen kan ligga till grund för den
framtida utvecklingen av området. Därutöver har regionstyrelsen i beslut 201209-27 § 261 givet ledningskontoret i uppdrag att i samverkan med
Byggmästareföreningen studera förutsättningarna för en framtida bomässa
bland annat på Holmen.

Planeringsförutsättningar
Stadsbild och gestaltning
Holmen är en udde i ett stadslandskap. Det gör det som händer här mer
exponerat än annan bebyggelse i Visby. Byggnadsmassan väster om ringmuren
domineras av högskolan och kongress hallen. Det centrumnära läget och tillgängligheten för allmänheten bör beaktas som en stadsmiljömässig tillgång. De
karaktäristiska byggnaderna Sockersilon tillsammans med magasinsbyggnaden
och lyftkranen, är till viss del unika och bildar ett viktigt landmärke som minner
om 1900-talets industriepok på Gotland. De är viktiga landmärken för entrén
mot staden och markörer för stadens förankring till havet.
Ny bebyggelse gör intrång i hamnen och kan komma att minska besöksnäringens möjlighet till expansion. Ny bebyggelse i området ska stödja en förädling av
världsarvet samtidigt som den måste vara självständig utan att blandas in i
världsarvet. All ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till riksintresse för
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kulturmiljö, Visby innerstad. Det är viktigt att bebyggelsen upplevs som en
helhet och att byggnader vårdas och varsamt utvecklas för pågående
användning eller annan publik verksamhet.
Skalan i eventuell ny bebyggelse bör anslutas till den som redan finns på och
vid Hamnplan samt inom högskole- och kongresskvarteren. Bebyggelse bör
utformas med 2-2,5 våningar, lokalt 3.
Byggrätt
Den i förfrågan föreslagna användningen innebär ändrat användningssätt och
överensstämmer inte med gällande detaljplan som avser allmänt ändamål/
hamnändamål. Den är därför inte förenlig med gällande detaljplan/stadsplan.
En ändring av detaljplanen är en förutsättning för att få bygglov för den verksamheten. Utifrån gällande detaljplanebestämmelser och regler saknas förutsättningar att bevilja permanent bygglov för den föreslagna verksamheten.
Barn- och jämställdhetsperspektiv
Privatisering av allmän platsmark får som regel en negativ påverkan på allmänhetens möjlighet att röra sig i området. Vid detaljplaneläggning tillämpas de av
Kommunfullmäktige beslutade checklistorna för barn- och
jämställdhetsperspektiv.
Kulturmiljö
Hela Visby innerstad inklusive Holmen är utpekad som riksintresse. Den gamla
hamnen vittnar om att stadens kontinuerliga funktion som handelsstad. Påverkan på riksintresset får inte innebära påtaglig skada.
Holmen innehar höga kulturhistoriska värden, till stor del av nationell dignitet.
Det faktum att verksamhet pågår och att hamnmiljön kommit att bevaras i ett
1960-talsskick är svår att finna i andra svenska städer. De karaktäristiska byggnaderna är till viss del unika och utgör viktiga landmärken för entrén mot
staden och markörer för stadens förankring till havet. En försäljning och privatisering av Holmen kan innebära att kulturvärdena påverkas negativt. Det offentliga ägandet är en garanti för att hamnområdet behålls för allmänt ändamål.

Världsarvskonventionen – Visby världsarv
Område gränsar direkt till världsarvet och bildar en viktig förgrund för
stadslandskapet. All utveckling i området har en påverkan och måste bedömas
utifrån det uttryckta världsarvsvärdet. För att säkra Visbys framtid som en
levande innerstad behövs blandade funktioner där de som bor och verkar i
staden känner stark tillhörighet och förankring i sitt dagliga liv.
Särskilt värdefull bebyggelse 8 kap 13 § plan- och bygglagen
Att mark och byggnader ägs av Region Gotland innebär att det finns bra
förutsättningar för en sammanhållen och väl genomtänkt plan för området. Hela
området har potential att utvecklas och bevaras på ett sätt som ökar stadens
attraktivitet som besöksmål och boendemiljö.
Infrastruktur ledningar
VA finns i området liksom el och fiber. Detsamma gäller fjärrvärme som dock kan
vara begränsad beroende på utnyttjandet i området. En utbyggnad är möjlig.
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Infrastruktur gata o dyl samt parkering
Eftersom utredningsområdet till största delen omfattar en del av ett aktivt hamnområde finns ingen speciell gatustruktur annat än det gångstråk som fortsätter
till strandpromenaden. En del av ytan är en parkerningsplats som omfattar ca 60
platser. Under ca 10 veckor under sommarperioden är bedömningen att behovet
av parkeringsplatser är något större än tillgången på platser.
Trafik
Det begränsade gatunätet inom det inre hamnområdet medför att inga andra
alternativ ses som möjliga för att styra trafikrörelserna till och från samt inom
området. Ett av målen med genomförandet av resecentrum har varit att minska
trafiken och att skapa ett trafiksäkert stråk inom hamnområdet och därmed öka
områdets attraktivitet. Fortsatt utveckling i samma riktning bedöms som
nödvändig för att området ska behålla och öka sin attraktionskraft.
Det offentliga rummet
Hamnen som mötesplats är central. Befintligt stråk och torgbildning i inre hamnen har länkats samman i samband med genomförandet av resecentrum. Ambitionen är att utveckla stråket vidare mot strandpromenaden och på så sätt säkerställa det offentliga rummet inom hamnområdet. Utveckling av området i den
delen är att förstärka och öka det tillgängliga offentliga rummet som mötesplats.
Miljöbedömningar
Enligt gjord s.k. MIFO-undersökning har området klassats som riskklass 3, dvs.
måttlig risk för föroreningar. Markundersökningar är dock nödvändiga eftersom
ingen provtagning har skett. Risk för radon är låg. Emissionsrisk finns i
samband med angöring av fartyg vid färjeläge 4.
Geotekniska bedömningar
De faktiska geotekniska förutsättningarna måste klarläggas genom utredning.
Det är dock högst troligt att förutsättningarna är desamma som för kongresshallen. Det innebär att pålning troligtvis kommer att bli nödvändigt. Något som
kommer att påverka produktionskostnaden för kommande exploatering.
Arbetets bedrivande
Ur ett genomförandeperspektiv bedrivs arbetet i projektform enligt regionens
fastställda projektmodell med representanter från berörda förvaltningar och i
samverkan med berörda exploatörer och deras konsulter. Projektorganisationen
bemannas av berörda förvaltningar.
Eftersom utredningen inte föreslår detaljplaneläggning och markanvisning
lämnas inte någon redovisning av ett tänkt genomförande med tidplan,
ekonomi och genomförandefrågor m m.

SBF:s och TKF:s bedömning
Förutsättning för detaljplaneläggning
Den avgörande frågan för utredningen är att klarlägga förutsättningarna för
detaljplaneläggning av Holmen. Enligt teknikförvaltningens hamnavdelning ser
den inte några möjligheter att nuvarande användningssätt ändras om den ska
kunna bedriva hamnverksamhet. Nuvarande rådighet är en förutsättning för att
säkerställa fortsatt hamnverksamhet, såväl idag som i framtiden. Inte minst
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mot bakgrund av att verksamheten redan idag har svårt att klara förutsättningarna för det miljötillstånd som omfattar verksamheten.
Rådigheten är även ett måste för att kunna upprätthålla de internationella
regler som gäller för säkerhet för hamnverksamheten. Det gäller också för det
omfattande utrymme som fordras för att kunna underhålla och reparera hela
kajkonstruktionen med befintliga förankringar och hela den yttre konstruktionen
som står i vattnet.
Hamnavdelningen anser att Holmen behövs för hamnens verksamhet utifrån att
Visby hamn även fortsättningsvis ska kunna ta emot angöring för mindre kryssningsfartyg. Det är även reservhamn för att ta emot gods och reservplats för
bland annat Destination Gotlands mindre färjor. Avdelningen anser även att
ändrad användning inom Holmen även kommer att få en påverkan på
möjligheterna att kunna använda färjeläge 2 för framtida angöring. Därutöver
fordras utrymme för nödvändig logistik om hamnverksamheten ska kunna
bedrivas.
Hamnavdelningen framhåller framför allt bullerproblematiken som den största
faktorn till att verksamheten har svårt att leva upp till miljötillståndet. Förutom
buller har båtarnas utsläpp en negativ påverkan. Eventuell bebyggelse kommer
att ha sina luftintag för ventilation intill färjeläge 4. Tonage som angör kajen
måste idag ha sina maskiner igång 6-8 timmar vid angöringen eftersom det inte
finns någon elanslutning. En sådan anslutning är en relativt stor investering
som endast har effekt om den likriktning som kommer att ske är kompatibel
med fartygens elnät. Oavsett om elanslutning ordnas kommer buller från fläktar
att kvarstå, inte minst lågfrekvent buller. Även verksamhetsbuller från båtarna
kommer att kvarstå. Hamnavdelningen menar att om annan verksamhet tillåts
kommer olägenheter utifrån buller och utsläpp att äventyra hamnverksamheten.
Enheten för miljö- och hälsoskydd har påtalat detta förhållande och betydelsen
av att hamnverksamheten ska kunna leva upp till gällande miljötillstånd för att
fortsatt verksamhet ska kunna bedrivas. Länsstyrelsen har även påtalat samma
förhållande i sitt yttrande om planprogrammet för Hamnen, Kopparsvik och
Holmen och i det sammanhanget även lyft fram hamnens betydelse som
riksintresse för Gotland och att det inte får påverkas så att hamnverksamheten
inte kan bedrivas.
Under de närmaste åren kommer linjetrafik att bedrivas av två rederier.
Destination Gotland planerar för närvarande att bedriva trafik med totalt fem
fartyg. Att kunna använda färjeläge 4 för hamnverksamhet bedöms i det
sammanhanget som helt nödvändigt.
Den samlade bedömningen utgår från att området idag är en aktiv hamn och
att det används för hamnverksamhet. Med beaktande av vad hamnavdelningen
framfört vad gäller nödvändiga förutsättningar för att kunna bedriva fortsatt
hamnverksamhet, deras möjligheter att leva upp till gällande miljötillstånd och
Länsstyrelsens uppfattning att förutsättningarna för hamnen såsom riksintresse
inte får påverkas görs bedömningen att det inte finns förutsättningar att förorda
ändrad markanvändning. Allmänintresset får anses överväga.
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Övriga sakfrågor att belysa
Ägandet och rådigheten över Holmen hänger samman. Även om området i
framtiden inte längre kommer att användas för hamnverksamhet anses det
ändå angeläget att regionen har full rådighet över området med tanke på dess
läge i Visby. Dels av strategiska skäl i och med de verksamheter som bedrivs
intill eller i dess närhet, dels för att säkerställa allmänhetens tillgång till hamnmiljön och dels för att säkerställa förutsättningarna för småbåtshamnen. Om
upplåtelse av mark inom hamnområdet sker bör de av redovisade skäl alltid
upplåtas med tomträtt. Om så sker innebär det att de investeringar som regionen behöver göra inte kommer att balanseras av försäljning av mark/byggrätt
utan endast av försäljning ev. byggnader inom de områden som upplåts.
Enligt beslutade riktlinjer för försäljning är huvudprincipen att försäljning ska
ske på den öppna marknaden. Eftersom hyresgästen endast hyr en del av
magasinsbyggnaden och ingenting av silon är bedömningen att denne inte
uppfyller förutsättningarna för att ett undantag ska medges från huvudprincipen. Upplysningsvis ska nämnas att värdering av motsvarande objekt inte bör
utgå från en renodlad avkastningsvärdering, d v s utgå från den faktiska hyran,
eftersom hyran är låg. Den är satt mot bakgrund att det ursprungligen ansågs
vara ett s.k. rivningskontrakt. Alla hyresavtal i byggnaden är därför s.k. korttidskontrakt, dvs. förlängs med maximalt ett år i taget. Mot bakgrund av att detaljplanen avser allmänt ändamål/hamnändamål och hyreskontrakten är korttidskontrakt måste hyresgästerna säkerställa fortsatt förhyrning genom ansökan om
bygglov för att få det prövat att den bedöms förenlig med gällande detaljplan
Hamnområdet med sin mångfald av verksamheter med hamnverksamheten och
olika verksamheter med turistisk inriktning är inte helt okomplicerade eftersom
de inte alltid är förenliga med varandra i alla delar. Det gäller bl. a disponering
av de allmänna ytor som finns inom området och allmänhetens tillgänglighet till
området men även hamnverksamhetens miljömässiga påverkan. Någon särskild
riskanalys bedöms inte som nödvändig i den delen utan det får anses klarlagt
vilken inverkan hamnverksamheten har.
Risker och/eller konflikter finns inom olika delar av hamnområdet. Till stor del
är de hänförliga till sommarsäsongen i och med att många människor, många
aktiviteter, ökad trafik m m ska samsas inom ett begränsat område. Av förklarliga skäl ser bl. a turistnäringen positivt på ett högt antal besökare inom området vilket bl. a leder till ökad trafik och ett större behov att parkering. Eftersom området är begränsat vilket leder till vissa begränsningar måste prioritering
ske. Frågan är vilka behov som är viktigast att tillgodose. Vilka risker/konflikterna är och hur man ska kunna påverka/lösa dem bör kanske belysas i ett
större sammanhang än en Start-PM för en mindre del av hamnområdet.
Utvecklingsmöjligheterna och en ambition för Holmen är helt och hållet kopplat
till nuvarande hamnverksamhet. I den frågan måste Region Gotland göra ett
val. En ev. utvecklingspotential är p.g.a. kajkonstruktionen mindre än vad som
har förespeglats i den utvecklingsplan som tidigare har tagits fram för Holmen.
Vad som är väsentligt är att även om det handlar en mindre del av hamnen
måste en ev. framtida utveckling ses som en del i ett större sammanhang i och
med att hamnen har många beröringsområden. Satt i ett sådant sammanhang
ser förvaltningarna positivt på en framtida utveckling av Holmen om och när
regionen bedömer att den inte längre behövs för nuvarande hamnverksamhet.
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Alternativt utredningsområde
En utveckling av en del av området och ett intilliggande område (se karta
nedan) genom detaljplaneändring bedöms som möjlig. Det skulle kunna
fungera som ett positivt inslag i utvecklingen av hamnområdet. Området bedöms inte påverkas av hamnverksamheten varför verksamhet kan etableras
inom den delen. Väsentligt är att utvecklingen av området präglas av helhetssyn. Att det ska vara en del av helheten för hamnområdet med bevarande av
karaktären från intilliggande bebyggelse och bidra till att förstärka det stråk
som resecentrum har bidragit till inom hamnområdet. Om det anses intressant
att utveckla det alternativa området måste det ske utifrån ett nytt uppdrag
eftersom området till största delen ligger utanför det här uppdraget.

Alternativ placering för hamnkontoret
Planering pågår för att flytta hamnavdelningens verksamhet från sina nuvarande lokaler till andra. De alternativ som undersöks medför stora utgifter. Magasinsbyggnaden och silon på Holmen skulle kunna vara ett tänkbart alternativ
som verksamhetslokaler åt avdelningen. Kostnaderna för en etablering i de här
lokalerna måste undersökas vidare men lär vara lägre. En flytt av verksamheten
är även förenlig med gällande detaljplan.
Prioritering
Det pågår just nu en omfattande samhällsplanering inom regionen. I relation till
de resurser som finns tillgängliga kommer en prioritering att vara nödvändig.
Om beslut fattas att genomföra en undersökning av alternativläget med avsikt
att detaljplanelägga och markanvisa bedöms det projektet i dagsläget ha lägre
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prioritet än motsvarande projektgenomförande för permanentbostäder. Det
innebär att genomförandet i så fall kan påbörjas när resurser frigörs från mer
prioriterade projekt.
Utredningen föreslår utifrån redovisningen i den här startpromemorian
(Start-PM)
att Start-PM godkänns mot bakgrund att annan verksamhet än hamnverksamhet/allmän verksamhet inte bedöms möjlig på Holmen och att hyresgästen
som gjort förfrågan därför meddelas att det för närvarande inte är aktuellt att
detaljplanelägga berörd del av området vilket är en förutsättning för försäljning
av byggnaderna inom Holmen.
SAMHÄLLSBYGGNADS- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGARNA

Christian Hegardt
stadsarkitekt/avdelningschef
avdelning bebyggd miljö

Ann-Sofi Lindskog
avdelningschef
planerings- och utvecklingsavdelningen
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/352
7 juni 2016

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt inom kvarteret
Sotaren m fl i Visby
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
- att godkänna upprättat förslag till startpromemoria för kv Sotaren m fl
-

att ge byggnadsnämnden i uppdrag att med prioritet genomföra
planläggningen av området i enlighet med upprättat Start-PM.

Sammanfattning

Ledningskontoret har gett berörda förvaltningar i uppdrag att utreda
förutsättningarna för en planläggning av kv Sotaren m fl. Förvaltningarna har utrett
frågan och landar i att föreslå att planlägga ett betydligt större område för att ge
möjlighet att skapa mark för småindustri, verksamheter och att i planarbetet pröva
lämpligheten att tillskapa mark för handel inom del av området. Delar av det området
som föreslås utvecklas disponeras i nuläget av travsporten och för att lösa deras
markbehov föreslås ett utbyte av mark.
En preliminär exploateringskalkyl som upprättats visar att föreslaget projekt kommer
att kunna ha bärighet och att förväntade inkomster kommer att kunna matcha eller
överstiga förväntade utgifter.
Ledningskontoret ser positivt på utredningens resultat och föreslår att regionstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
Ärendebeskrivning

Området inom kvarteret Sotaren inrymmer i dag företagen Växthuset Linds och
Sweprod. Företagen har inkommit med förfrågan om att planlägga området för att
kunna utveckla sina respektive verksamheter. För att utreda frågorna i ett bredare
perspektiv har ledningskontoret gett samhällsbyggnads- och teknikförvaltningarna i
uppdrag att ta fram en startpromemoria. Inom ramen för uppdraget till
förvaltningarna har också legat att titta på möjligheterna att tillskapa mer mark för
verksamheter, eftersom det på sikt kommer att uppstå brist på planlagd mark för
industri och annan verksamhet.
1 (4)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/352

Kv Sotaren

Bild. Kv Sotaren med Växthuset Linds och Sweprod, samt föreslaget exploateringsområde
inom röd linje

Syftet med att utvidga utredningsområdet till att omfatta ett större område än bara kv
Sotaren, är dels att skapa mark för verksamheter men också att kunna lösa
trafiksituationen inom området och att knyta ihop kv Sotaren med kv Stenhuggaren.
I upprättat start-PM redovisas också förutsättningar för att utvidga
verksamhetsområdet österut och att inom kvarteren Smeden och Vagnmakaren
tillskapa ytor för småindustri och verksamheter. Det område som föreslås ingå i
kommande samhällsbyggnadsprojekt redovisas i bilden ovan inom röd linje.
Startpromemorian kan sammanfattas enligt följande:
•

Planläggning av ett område som omfattas av den röda linjen i bilden ovan
föreslås.

•

Inom området som ska planläggas förutses att ytor för småindustri,
verksamheter och en mindre andel handel kan tillskapas. De byggrätter som
tillskapas inom kv Sotaren och ska säljas till befintliga fastighetsägare inom
kvarteret, ska prissättas så att exploateringskalkylen för genomförandet blir
positiv.

•

Byggandet av en gata som kan koppla ihop kv Sotaren med kv Stenhuggaren
ska utredas inom ramen för planläggningen. Denna trafikåtgärd finns
upptagen i den fördjupade översiktsplanen och gatan är i utredningen
kostnadsberäknad till mellan 5-6 mnkr. Finansiering sker i förslaget i
huvudsak genom försäljning av nya byggrätter. Den gata som föreslås
omgärda kv Vagnmakaren möjliggör för att skapa byggrätter för
verksamheter längs gatans ”utsida”. Kostnaden för denna gata beräknas grovt
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till 4-5 mnkr och bedöms kunna finansieras med försäljningen av tillskapade
byggrätter.
•

Utvecklingen av området förutsätter att delar av de ytor som Travsällskapet
disponerar via tomträtt överförs till regionen. I gengäld ska föreningen ges
möjlighet att, via tomträtt eller köp, disponera ytor sydost om
travanläggningen, något som ligger i linje med intentionerna i den fördjupade
översiktsplanen.

•

I nuläget finns inga byggrätter angivna och de ekonomiska kalkylerna i
upprättat Start-PM bygger därför på uppskattade inkomster från
markförsäljning samt på erfarenhetsmässiga kostnadsbedömningar. Med
dessa som grund görs bedömningen att detta exploateringsprojekt kommer
att belastas av utgifter om ca 17 mnkr, medan de förväntade inkomsterna
från markförsäljning och medfinansiering från fastighetssägare kommer att
som minst motsvara dessa. Som en del av detaljplanens
genomförandebeskrivning kommer en kostnadskalkyl att tas fram, vilken ska
visa på om planerna har ekonomisk bärighet ur ett samhällsperspektiv och ur
ett kommunalekonomiskt perspektiv.

•

Genomförandet av den framtida detaljplanen beräknas av
teknikförvaltningen leda till att förvaltningen drabbas av ökade kostnader i
form av kapitalkostnader och driftkostnader om drygt 700 tkr/år. För att
kunna genomföra sitt uppdrag avser teknikförvaltningen att begära
kompensation i sin driftbudget.

Startpromemorian landar i fyra förslag till fortsatt arbete som konkretiserar
förstudiens slutsatser enligt följande.
1. Start-PM godkänns och samhällsbyggnadsförvaltningen/byggnadsnämnden
får i uppdrag att inleda en planläggning av området.
2. Teknikförvaltningen får i uppdrag att genomföra utbyggnad av infrastruktur
enligt kommande detaljplan genomföra nödvändiga omstruktureringar av
travets verksamhet.
3. I kommande budgetprocess (exploateringsbudgeten) förelås att en
bruttobudget om 8,4 mnkr avsätts för en första etapp.
4. Beslut om planuppdrag ska åtföljas av en uppmaning att prioritera projektet
mot bakgrund av kommande brist på mark för småindustri och
verksamheter.
Bedömning

Ledningskontoret ser positivt på det förslag till Start-PM som förvaltningarna
presenterat. Den kommande planläggningen kan resultera i att mark för
verksamheter och lättare industri kan tillskapas i en del av Visby som är utpekad för
ändamålet i den fördjupade översiktsplanen. För en mindre del av området, längs den
planerade gatan mellan kv Stenhuggaren och Terra Nova, föreslås att möjliggöra för
viss del handel i kombination med kontor och verksamheter. Detta vore ett avsteg
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från den fördjupade översiktsplanens intentioner och ska därför prövas inom ramen
för planarbetet. Ett bärande argument för att pröva frågan om att etablera handel
inom området, är att det även framöver bedöms finnas en efterfrågan på mark för
verksamheter och handel i attraktiva områden.
I arbetet med att möjliggöra detta samhällsutvecklingsprojekt krävs att travsporten
kan acceptera ett markbyte så att del av befintliga hagar och rakbana kan flyttas,
något som travsporten redan uttryckt sig positivt till under förutsättning att ett större
markområde i sydost kan göras tillgängligt för deras verksamhet. Ledningskontoret
ser att det kan vara möjligt att genomföra denna åtgärd, särskilt som markområdet är
utpekat som ett område för idrott/rekreation/hästsport i den fördjupade
översiktsplanen.
Planlagd mark som tillskapas inom kv Sotaren föreslås överlåtas till företagen inom
kvarteret, till marknadsmässiga prisnivåer. Den mark som planläggs inom resterande
delar av det föreslagna området kan försäljas enligt gällande principer.
I exploateringsbudgeten för 2017 finns 3 mnkr upptagna för utgifter inom detta
samhällsbyggnadsprojekt. Ledningskontoret har för avsikt att inför
budgetberedningen 2017 återkomma med en reviderad bedömning av
investeringsbehovet.
Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att godkänna upprättat förslag till
startpromemoria för kv Sotaren m fl och att ge byggnadsnämnden i uppdrag att med
prioritet genomföra planläggningen av området i enlighet med upprättat Start-PM.
Ledningskontoret

Peter Lindvall

Regiondirektör

Bilagor
Bilaga 1.
Bilaga 2.
Bilaga 3.

Kartunderlag Start-PM, visande utredningsområde 1 och utredningsområde 2 för
planläggning
Kartunderlag Start-PM, visande ny gatusträckning, travets nuvarande och framtida
markområden
Startpromemoria Kv Sotaren mfl

Skickas till
TKF, Mark och Stadsmiljö
SBF, Planenheten
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Ärendenr
Handlingstyp Start-PM
Datum 17 maj 2016

Ledningskontoret
Region Gotland

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt inom kv. Sotaren
m fl i Visby, Region Gotland

Sammanfattning
Förfrågan om att planlägga för att utveckla befintliga verksamheter inom kv.
Sotaren har kommit in till regionen. Bedömningen är att det är möjligt men att det
bör ske inom ramen för en detaljplaneläggning, för att tydliggöra och säkerställa
en sådan inriktning. Eftersom det är brist på planlagd mark för småindustri/verksamheter har regionen även intresse av att utöka intilliggande område för verksamheter varför en översyn/planläggning bör ha en större omfattning.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post sbf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Huvuddelen av marken som omfattar denna Start-PM ägs av Region Gotland. För
att få en mer effektiv markanvändning och en bättre struktur, inte minst trafikmässigt, vidareutveckla stadsmässigheten samt beakta travsportens behov bör
området ses i större sammanhang än den ansökan som har lämnats in. Se bilaga
1 och 2.
Den inlämnade ansökan samt krav från Trafikverket att ny gata ska byggas
mellan Silikatvägen och Terra Nova vägen innebär att det får en påverkan på det
område som travsporten disponerar idag. Det innebär att omstruktureringar för
travsporten är en förutsättning för en utveckling enligt ansökan.
Vid dialog med såväl företrädare för travsporten som ägarna av Gotland Visby
Sotaren 1-3 har det skapats förutsättningar för att se berört område i ett större
sammanhang. Förvaltningarna gör därför bedömningen att det finns förutsättningar för att genomföra en utveckling av hela området. Under förutsättning att
travsporten kan erbjudas en lösning enligt intentionerna för översiktplanen för
Skrubbs kan förvaltningarna inte se några konkreta hinder mot en detaljplaneläggning samt efterföljande exploatering/byggande av infrastruktur. De ekonomiska förutsättningarna bedöms finnas och det har inte framkommit något i
inkomna internremissvar som tyder på att det finns några egentliga hinder.
Syfte och mål
Denna Start-PM syftar bl. a till att utreda möjligheterna för att skapa förutsättningar för att verksamheterna inom kv. Sotaren genom detaljplaneläggning av
ett område som bl. a berör befintliga fastigheter. Detta för att bl a lösa Sweprods
behov av utökad produktion som idag tillfälligt är löst inom Visborgsområdet.
Men även att utreda förutsättningarna för att knyta ihop kv. Sotaren med kv.
Stenhuggaren och skapa ett bra trafikflöde/ trafiklösning för hela området. StartPM ska även redovisa förutsättningarna för att utvidga området österut i anslutning till kv. Smeden och Vagnmakaren för småindustri/verksamheter och ev.
handel genom detaljplaneläggning samt lämna förslag på avgränsning för
planområdet.
För att kunna utveckla området på detta sätt fordras att hästsportens verksamhet ges en positiv utvecklingsmöjlighet eftersom tillgång till delar av tomträtten
som är upplåten till Travsällskapet krävs för att förverkliga Region Gotlands
intentioner i den fördjupade översiktsplanen för hela Visby.
Bakgrund
Ägarna till fastigheterna Gotland Visby Sotaren 1-3 har lämnat in en planansökan
för fastigheterna för att på så sätt pröva möjligheterna för att utveckla sina verksamheter. Byggnadsnämnden har utifrån inlämnad ansökan och dess underlag
avslagit ansökan mot bakgrund av att framtida trafiklösningar måste ses i ett
större sammanhang. I samband med att cirkulationsplatsen vid Visbyleden skulle
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byggas träffade regionen en principöverenskommelse med Trafikverket om att
det bl. a ska byggas en ny gata mellan Terra Nova vägen och Silikatvägen. För
att undvika trafikproblem måste den gatan förläggas i ett annat läge än vad som
redovisats i översiktsplanen för Visby.
Det innebär bl. a behov av att få disponera en del av travsportens område som
idag upplåts med tomträtt. Som en följd av det blir det bl. a nödvändigt att upplåta annan mark till travsporten. Det har konstaterats att detaljplanelagd mark
för etablering av småindustri o dyl. är en bristvara. Av det skälet har det ansetts
väsentligt att se på området i ett större sammanhang ur flera perspektiv.
Avgränsning/områdets läge
Kvarteret Sotaren ligger mellan Terra Nova vägen och Silikatvägen längs
Visbyleden och inrymmer Linds växthus och Sweprods verksamhet. Mot bakgrund
av uppdraget att utreda förutsättningarna för utveckling av ett större område
ingår även kvarteren Smeden och Vagnmakaren och tillhörande allmän plats och
intilliggande grönområde. Dessa kvarter ligger sydost ut in i Terra Nova längs
Terra Nova vägen. Områdena har benämnts utredningsområde 1 och 2 vid
genomförd remiss, se bifogad bilaga 1.
Troligtvis kommer ytor för kommande utveckling av hästsportverksamheten inte
att detaljplaneläggas utan förtydligas/regleras i nytt tomträttsavtal. Men ytan för
hästsportens utveckling kommer att hanteras i detaljplanehandlingarna.
Riksintressen och kommunala intressen samt kommunala planer
Riksintressen
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap. 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap.
1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får
inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.

Riksintresse för det rörliga friluftslivet
Området omfattas av riksintresse för friluftslivet. Riksintresseområden för
friluftsliv ska beaktas så att påtaglig skada natur- eller kulturmiljön inte uppstår.
Viktigt är allas möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv.

Riksintresse för Visby flygplats
Visby flygplats är utpekat som område av riksintresse. Riksintresset syftar till att
skydda flygplatsens verksamhet vad gäller bl. a luftrummet och höga objekt.
Översiktliga planer
Översiktsplan Bygg Gotland 2025 (antagen av KF 14 juni 2010, § 79), ska vara
vägledande för den framtida utvecklingen och sätta ramarna för användning av
mark- och vattenområden, avvägningar mellan exploatering och bevarande, den
rumsliga organisationen av samhällets funktioner och tekniska system, det
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fysiska byggandet m m för att uppnå en långsiktig hållbar samhällsutveckling.
Utbyggnadsprinciperna för Visby är att staden ska byggas ut genom att bygga
samman, länka ihop och ”hela” staden.
Fördjupad översiktsplan (FÖP) Hela Visby 2025
Området ingår i den fördjupade översiktsplanen Hela Visby 2025, (antagen av KF
2009-12-14 § 172) och marken är utlagd för verksamheter, idrott/rekreation
(travsport) och allemansrättlig mark. I planen lyfts bl. a fram behovet av mark
för industri/verksamheter bl. a utifrån effekterna av den primära vattenskyddszonen. Det intilliggande kv. Stenhuggaren är utpekat som ett område för
externhandel.
FÖP Hela Visby 2025 aktualiserades av Regionfullmäktige (2014-06-16 § 97) som
bl. a anger att den fördjupade översiktsplanen för Skrubbsområdet (del av Terra
Nova) bedöms ha fortsatt aktualitet.
Fördjupad översiktplan för del av Terra Nova området, Skrubbs m m
Delar av området berörs av översiktplanen för del av Terra Nova området,
Skrubbs m m (antagen av KF 1989-08-14 § 293). Syftet är att tillskapa mark för
småindustri, kontor och handel. Områdets nära anslutning till Visbyleden har lyfts
fram vad gäller transporter liksom tillskottet av mark för småindustri.
Området för hästsportändamål har avsatts med målsättning att trygga fortsatt
utveckling för hästsporten för att öka dess standard och skapa en ändamålsenlig
ridsportanläggning.
Detaljplaner
Området omfattas av två detaljplaner (stadsplaner), en för kv. Sotaren m m (09VIS-382, antagen av KF 1981-06-09 § 209) och en för kv. Kakelugnsmakaren m fl
(09-VIS-384, antagen av KF 1982-01-11 § 4) vilka anger markanvändningen i form
av gator, allmän plats och byggnadskvarter. Kvartersmarken inom kv. Sotaren
(Linds växthus och Sweprod) har avsatts för småindustriändamål. För kv. Kakelugnmakaren m fl. kvarter har kvartersmarken avsatts för såväl bostadsändamål
som småindustriändamål (Wisab m fl).
Planeringsförutsättningar
Stadsbild/gestaltning
Denna detaljplan ska ge förutsättningar och klarlägga gränssnittet mellan olika
intressen och hur de kan samverka. Utvecklingen och arronderingen av verksamhetsområdet ger inga nya aspekter på stadsbilden utan detta blir en naturlig
förtätning där olika verksamhetsområden knyts ihop. En viktig aspekt i kommande detaljplanearbete är hur olika intressen kan samverka. Det är sålunda viktigt
att klarlägga eventuella strövstråk och viktiga rörelser för friluftslivet. I detta
arbete kan det visa sig vara än viktigare att tillskapa nya strövområden för Terra
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Nova området. Detta ser vi som ett viktigt arbete för att lösa helheten men som
kanske ligger utanför detaljplanens planområdesgräns
Området ska präglas av ett väl fungerande samband mellan bebyggelse och utemiljö. Det är viktigt att bebyggelsen inom verksamhetsområden upplevs som en
helhet. Gestaltningskrav bör ställas på utförandet för att få en god helhetsbild för
exempelvis det nya handel- och verksamhetsområdet, vilket särskilt bör avse bebyggelsen längs med Visbyleden. Bebyggelsen ska utgå från ekologiskt hållbara
lösningar. Bebyggelse- och parkeringsmiljöerna bör ha en sammanhållen utformning och ett genomtänkt samband. Gärna med gröna inslag och innovativa
parkeringslösningar ur ett dagvattenperspektiv. Särskilt gäller det att åstadkomma utfartslösningar till den nya gatan mellan Silikatvägen och Terra Nova
vägen för att undvika trafikproblem och för att säkra ett bra trafikflöde.
Skalan i ny bebyggelse bör anslutas till den som redan finns i angränsande kvarter
för att knyta samman kvarteren på ett tyligt sätt och därmed uppnå en helhet. Dock
bör bebyggelsen höjdmässigt inta en något mindre skala än den som Sweprods,
Biltemas och Coop har. Skalan får prövas i kommande detaljplanearbete.
Byggrätt
Målsättningen är att skapa tydlig struktur i de kvarter som bildas men samtidigt
möjliggöra en blandad användning med inslag av verksamheter, såsom småindustri och kontor och en viss del handel, för att uppnå ett levande område. Förfrågan som kan uppkomma med anledning av blandad användning och som innebär ändrat användningssätt av befintliga byggnaderna fodrar bygglov. En sådan
ändrad användning bedöms inte inrymmas inom detaljplanebestämmelserna.
Byggrätterna uppskattas till i genomsnitt en exploateringsgrad (bruttoarea per
fastighetsarea) om 0,5. Exakta byggrätter fastställs i detaljplanerna. Byggnadshöjden ska anpassas till angränsande bebyggelse, vegetation och kvarter.
Avvikelse från den fördjupade översiktsplanen
Vid detaljplanering är det av olika skäl inte ovanligt att avvikelser uppkommer i
förhållande till rådande översiktsplan. I och med att den föreslagna förändringen
i huvudsak innebär en utökning av verksamhetsområden intill redan befintliga
kvarter med verksamheter av motsvarande karaktär och att planlagd grönyta
som tillgängliggörs för allmänheten får motsvarande omfattning bör avvikelsen
inte anses vara av sådan karaktär att det motverkar intentionerna i översiktsplanen med hänsyn till allmänhetens intressen.
Det finns redan idag handel inom kv. Sotaren och därför föreslås pröva om
handel ev. kan accepteras i del av det nya verksamhetsområdet längs med den
nya gatan mellan Silikatvägen och Terra Nova vägen i det kommande detaljplanearbetet eftersom det är en avvikelse från översiktsplanen. Förslaget om
handel har sin grund i att det intilliggande kv. Stenhuggaren är ett av de om-
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råden som utsett som handelsområde och att det på så sätt skulle kunna skapa
en helhet mellan stadsdelen Terra Nova och Follingboväg. Det kommer inte
kunna bli större/mer omfattande varför det bör kunna anses förenligt med
intentionerna för de fyra handelsområdena.
Barn- och jämställdhetsperspektiv
Ändrad användning av allmän platsmark får som regel en påverkan på allmänhetens möjlighet att röra sig i området. Vid detaljplaneläggning tillämpas de av
Kommunfullmäktige beslutade checklistorna för att beakta barn- och jämställdhetsperspektiven.
Kulturmiljö
Inom området för föreslagna verksamheter finns några fornlämningar och i södra
delen utredningsområdet finns ett större område som omfattas av fornåkrar.
Hänsyn kommer att tas till formåkerområdet vid planeringen för att på så sätt
beakta och minimera påverkan på kulturmiljön. Bl. a genom att större delen
kommer att läggas ut som allmän platsmark/grönområde. Utredningar och
undersökningar och ev. utgrävning, om det kan anses motiverat, kommer att ske
i samband med kommande detaljplanläggning.
Infrastruktur ledningar
VA och el finns i anslutning till området. Detsamma gäller fjärrvärme. En utbyggnad är enligt funktionsansvariga möjlig. I sammanhanget ska tillgången till
brandposter med tillämplig dimension säkerställas.
Vad gäller dagvattenhanteringen ska den inriktas mot lokalt omhändertagande.
Följande ska särskilt beaktas
- fördröjningsmagasin motsvarande 20 mm regn ska anläggas inom varje fastighet
- miljövänliga byggmaterial (utvändigt), d v s zink och koppar som kan förorena
dagvattnet får inte användas
- för parkeringsplats för fler än 50 bilar ska oljeavskiljare eller motsvarande finnas
-tak- och dräneringsvatten ska inte blandas med förorenat vatten från parkering
Förutsättningar för avledning av dagvatten till befintlig damm i anslutning till
travbanan bör undersökas.
Trafik och infrastruktur gata och GC
Föreslagen gatustruktur anläggas i sin helhet. Dess struktur fastställs i detaljplanearbetet. I en principöverenskommelse med Trafikverket som utgjorde en del
av förutsättningarna för anläggandet av cirkulationsplatsen vid kv. Stenhuggaren
har Region Gotland tagit på sig att anlägga en ny gata mellan Silikatvägen och
Terra Nova vägen samt att säkerställa att vänstersväng förhindras ut på Visbyleden från Terra Nova vägen.
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En förutsättning för att bygga den nya gatan från Silikatvägen till Terra Nova
vägen är att den ansluter Silikatvägen i höjd med Biltemas försäljningslokal. En
anslutning mitt emot infarten till parkeringsområdet för Biltema/Coop bedöms
inte som acceptabel ur trafiksäkerhets- och trafikflödessynpunkt eftersom det
kommer att leda till trafikproblem bl. a p.g.a. dess närhet till cirkulationsplatsen.
Tillgängligheten för andra trafikanter än biltrafikanter ska säkerställas. Förslagsvis genom att en GC-väg anläggs intill den gata som är tänkt att anläggas mellan
Silikatvägen och Terra Nova vägen och att anpassningar av korsningarna i förlängningarna av den nya gatan görs.
Grönstrukturen
Det grön- och allemansrättsliga området bestå i huvudsak av skog. Den delen av
skogsområdet öster om kv. Sotaren består av inte allt för gammal blandskog. Den
delen av skogsområdet som ligger längre österut bakom småindustrifastigheterna
inom kv. Vagnmakaren består av lite äldre skog. Till viss del är det relativt tät skog.
En del av befintligt grönområde kommer att påverkas av att den nya gatan mellan
Silikatvägen och Terra Nova vägen byggs. Inom delen finns idag ett stråk som får
ersättas av en GC-väg. En annan del av det stråket fortsätter in i skogsområdet
mer eller mindre parallellt med Terra Nova vägen. De natursociala värdena bör
därför analyseras vidare i detaljplanearbetet. Inför anläggandet av gatan bör man
titta på förutsättningarna för att skapa någon form av grönstruktur längs den nya
gatan som ska anläggas och/eller ett s.k. ”släpp” in till grönområdet.
Den delen av stråket som nämnts ovan och som inte berörs bör kvarstå i dess
nuvarande delar och kanske utvecklas vidare genom att ta med det större område i södra delen som innefattar området för fornåkrar. På så sätt kan det totala
planlagda grönområdet säkerställas i sin omfattning såsom en tillgång för allmänheten. Förutsättningarna för att tydlig- och tillgängligöra fornminnesrika södra
området bör studeras tillsammans med Länsstyrelsen. Det rörliga friluftslivet
förutsättningar bör beaktas i ett sådant sammanhang.
Miljöbedömningar
Några högre naturvärden är inte sannolikt att finna i skogsområdet närmast kv.
Sotaren. Längre österut är det något fuktigare och där finns något äldre skog.
Om denna del blir aktuell för exploatering finns det skäl för att göra en enkel
svamp- och växtinventering.
Några markföroreningar är inte kända inom området och någon risk för föroreningar inom skogsområdet bedöms inte heller finnas. Risk för radon är normalklassicerad och ev. åtgärder vid byggnation bör belysas i kommande detaljplan.
Emissionsrisk bedöms inte finnas i området och bör vara en utgångspunkt för
kommande verksamheter. Området ligger inom det sekundära vattenskydds-
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området för Visby. Verksamheterna som kommer att etableras har att förhålla sig
skyddsbestämmelserna så att risk inte uppkommer för att förorena grundvattnet.
Geotekniska bedömningar
De faktiska geotekniska förutsättningarna måste klarläggas genom utredning i
och med att det inte har utförts vid tidigare detaljplaneläggning. Bergrunden i
stora delar av området är överlagrat med ett jordtäcke av mindre genomsläpplighet bestående av morän, moränlera, lera som i sin tur är överlagrat med ett
jordtäcke med stor genomsläpplighet sand och/eller grus.
Fastighetsrättsliga förutsättningar
All mark förutom de fastigheter inom området som är indelade som kvartersmark
och som ägs enskilt ägs av Region Gotland. En mindre del av området som berörs är upplåtet med tomträtt till Gotlands Travsällskap. De fastighetsrättliga förhållandena för därför anses okomplicerade förutsatt att en överenskommelse
träffas med Travsällskapet, se nedan.
Den mark som avsätts för det nya verksamhetsområdet kommer att indelas i
fastigheter i samband med kommande försäljningar. I övrigt kommer mark att
överföras till fastigheterna Gotland Visby Sotaren 1 och 3 som en effekt av den
kommande detaljplanens utformning. Plankostnads- och genomförandeavtal ska
upprättas med ägarna. I enlighet med uppdraget har dialog skett med fastighetsägarna för avsedd utveckling vilken har resulterat i en muntlig överenskommelse om överföring av mark utifrån kommande detaljplan samt finansieringen av ett
genomförande. Villkorat att det godkänns politiskt.
Travsporten
I översiktplanen för del av Terra Nova området, Skrubbs m m föreslås att områden reserveras för hästsporten för att trygga en fortsatt utveckling av Visbytravet och ridsporten. Med anledning av principöverenskommelsen med Trafikverket om att byggandet av en ny gata inom området som av trafikmässiga skäl
måste ha den föreslagna sträckningen fordras att del av den fastighet som är
upplåten med tomträtt till Travsällskapet ianspråktas. Det kommer att påverka
såväl den s.k. rakbanan, hästhagar som den mindre damm som finns och det
befintliga stängsel som finns runt hagområdet som berörs, vilket är ett krav för
att få bedriva tävlingsverksamhet.
Detta innebär att en förutsättning för byggandet av gatan är att nämnd påverkan
måste åtgärdas. Av det skälet har det förts en dialog med Travsällskapet om att
hitta lösningar för att kunna bygga gatan. De har ställt sig positiva till en lösning
där dialogen har resulterat i ett förslag att regionen åtar sig att reglera den påverkan som har redovisats men att Travsällskapet åtar sig att göra vissa delar
utan ersättning. Villkorat att beslut om budgetmedel fattas. I dialogen har Travsällskapet även fört fram att man vill genomföra intentionerna för översiktplanen
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för Skrubbs mm och att förvekliga den enligt ett tidigare gemensamt projekt med
regionen som inte slutligt genomfördes p.g.a. uteblivet EU-stöd.
Även om det endast i en liten utsträckning berör förslaget till planområde bör ett
genomförande av intentionerna övervägas. Det medför en utökning av travets
verksamhetsområde som dels kan lösas genom försäljning av mark till Travsällskapet eller genom att den fastighets som idag upplåts med tomträtt utökas med
motsvarande område och att tomträttsavgälden regleras därefter.
Ekonomi
I det här skedet finns ingen byggrätt fastställd. Inkomsterna bygger därför på försäljning av mark som ägs av regionen. Inkomsterna beräknas överstiga utgifterna
med 3-5 Mkr beroende på hur stor yta som kommer att bli möjlig att indela som
kvartersmark i detaljplanen, d v s säljbar yta. Utgångspunkten är överföring/försäljning av mark inom kv. Sotaren till befintliga fastighetsägare och indel-ning av nya
fastigheter i övrigt till ett pris om lägst 350 kr/kvm. Utgifterna för VA-anslutningar o
dyl. kommer att täckas av anslutningsavgifterna. Nedanstående kalkyl är en bruttoredovisning av utgifterna. En del av utgifterna kommer att fördelas på fastighetsägarna inom kv. Sotaren.
Utgifterna för genomförandet bedöms vara följande
Nya gator med belysning
VA inkl dagvatten
Detaljplan, MKB, grundkarta, geoteknisk undersökning
Arkeologi
Fastighetsbildning
Anpassning grönstrukturen
Omstruktureringsåtgärder gentemot Travsällskapet
Summa

10,3 Mkr
2,4 Mkr
1,0 Mkr
1,5 Mkr
0,2 Mkr
0,4 Mkr
1,2 Mkr
17 Mkr

Den ekonomiska bedömningen bygger i det här läget på översiktliga bedömningar och kommer att konkretiseras under planprocessen. Vid jämförelse med
motsvarande åtgärder utförda inom andra områden får bedömningen mellan
utgifter och inkomster anses tillräcklig tillförlitlig.
Ett genomförande leder till utökning en av driftsuppdraget för teknikförvaltningen. Det utökade VA-uppdraget täcks in genom VA-avgifter. Utökat uppdrag avseende gator och GC-väg innebär ökade kapitalkostnader om ca 640 000 kr (år
ett). Övriga driftskostnader ökar med 72 000 kr. För att klara sitt driftsuppdrag
ska Teknikförvaltningen kompenseras för dessa ökade driftskostnader.
Utgifterna för genomförandet av planerade och nödvändiga åtgärder kommer att
balanseras av inkomster. Budgetmedel har begärts i exploateringsbudgeten för 2017 i
och med att bruttofinansiering tillämpas. I den utsträckning som utgiftsposter kan
regleras direkt med exploatör kommer det att medföra ett mindre behov av budgetmedel.
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Genomförande
Detaljplanearbetet kommer att genomföras enligt normalt planförfarande. Region
Gotland kommer att vara huvudman för ren-, spill- och dagvatten och allmän
platsmark inom planområdet. Regionen kommer därmed att ansvara för om- och
utbyggnad av gata och GC-väg inom området (allmän platsmark) samt
anpassningarna av korsningarna Terra Nova vägen/Skogslundsvägen och den
nya vägen som ska byggas samt Terra Nova vägen – Visbyleden för att förhindra
vänstersväng. Regionen ansvarar även för genomförandet av de eventuella
anpassningarna av grönstrukturen som kan bli aktuell.
Fastighetsägare/exploatörer ansvarar för genomförandet av alla övriga åtgärder
som fordras inom de fastigheter som bildas efter genomförd detaljplaneläggning.
Sedvanliga geotekniska och arkeologiska utredningar liksom MKB kommer att
ske i samband med detaljplaneläggningen. Några indikationer på markföroreningar inom området finns inte. Däremot kan konstateras att området innehåller ett antal fornlämningar vilket måste analyseras vidare för att bedöma om
någon del av föreslaget utvecklingsområde bör utgå p.g.a. för höga kostnader
för utredningar/utgrävningar.
Vid ett genomförande kommer förändringar av fastighetsindelningen ske utifrån
detaljplaneläggningen. Dels i form av överföring av mark men även indelning i
nya fastigheter. Beroende på hur den slutliga utformningen för travverksamheten kommer att se ut kommer den att fordra en ändrad fastighetsindelning.
Något konkret behov av inlösen av mark för genomförande bedöms inte som
nödvändigt.
Arbetets bedrivande
Genomförandearbetet kommer att bedrivas enligt planprocessen och i projektform enligt regionens fastställda projektmodell med representanter från berörda
förvaltningar och i samverkan med berörda fastighetsägare/exploatörer och
deras konsulter.
Projektorganisationen bemannas av berörda förvaltningar.
Organisation
- projektägare
LK, Chefen för Samhällsbyggnadsenheten
- beställare
LK, Exploateringsstrateg
- styrgrupp
LK, Exploateringsstrateg
TKF, Chefen för Planering o utvecklingavd.
SBF, Enhetschefen för Planenheten
- projektledare
TKF/Mark och stadsmiljöenheten
Delprojektledare för genomförande av planläggning och exploatering
- detaljplan
SBF/Enhet plan
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- mark och avtal
- VA inkl dagvatten
- gata, GC-vägar, belysning o dyl
- park/grönstrukturen

TKF/Mark och stadsmiljöenheten
TKF/Planering och samordning av VA/Proj.avd
TKF/Mark och stadsmiljöenheten/Proj.avd.
TKF/Mark och stadsmiljöenheten

Uppdraget att ansvara för den operativa utbyggnaden av infrastrukturen
lämnas till Projektavdelningen, TKF.
Sakområdesrepresentanter (vid genomförandet)
- trafik
TKF/Mark och stadsmiljöenheten
- kollektivtrafik
TKF/Kollektivtrafikenheten
- bygglov
SBF/Enhet bygglov
- natur/miljöinventering – MKB
SBF/Enhet plan
- socioekonomiska frågor
LK/Folkhälsa och välfärdsenheten
- driftsuppdrag
TKF/Parkenheten
TKF/Gata och markenheten
- miljö
SBF/Hälso- och miljöskydd
Preliminär tidplan
Tidplanen är beroende av att beslut om tilldelning av medel sker enligt föreslagen exploateringsbudget för 2017/18. Under förutsättning att beslut fattas
att detaljplanearbetet ska prioriteras beräknas planarbetet och ett
genomförande ske enligt följande tidplan

-

Inledande text om förutsättningarna
Start-PM till RS för beslut
samråd detaljplan/BN
granskning detaljplan/BN
godkännande detaljplan/BN
antagande av detaljplan/RS/RF

2
4
1
2
3

kv.
kv.
kv.
kv.
kv.

2016
2016
2017
2017
2017

 Under förutsättning att budgetmedel finns beslutade
- projektering
1 kv. 2017
- upphandling
3 kv. 2017
- start byggande infrastruktur
3/4 kv. 2107
SBF:s och TKF:s bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i en undersökning konstaterat det finns
brist på detaljplanelagd mark för verksamheter, typ småindustri, och som inte
ligger inom det s.k. primära vattenskyddsområdet för Visby. För att kunna möta
ett behov från verksamhetsutövare bör området därför detaljplaneläggas för att
kunna erbjuda etableringsmöjligheter. Avsaknaden av motsvarande detaljplanelagd mark motiverar att den här detaljplaneläggningen prioriteras framför
annan planläggning.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningarna

Ärendenr

Avdelning för bebyggd miljö
Planerings- och utvecklingsavdelningen

Den ekonomiska bedömningen är att ett genomförande kan utgå från att ett
genomförande kommer att kunna finansieras fullt ut av inkomsterna från försäljningen av mark. Lite beroende på utvecklingen i närområdet i övrigt
kommer regionens utgifter att täckas inte bara på längre sikt utan bedömningen är även att det kan ske även i det korta perspektivet.
Den samlade bedömningen är att det bör tas ett helhetsgrepp för hela det
angivna området vilket inbegriper att travsporten och dess behov beaktas även
om den inte nödvändigtvis behöver hanteras inom ramen för en detaljplan. En
helhetsbedömning är nödvändig utifrån ett ekonomisk perspektiv, dvs. för att
uppnå balans vid ett genomförande av utvecklingen inom området, men också
för att kunna erbjuda etableringsmöjligheter. Helhetsgreppet är även nödvändigt med anledning av att ett genomförande förutsätter att en lösning för travsportens behov kan uppnås. En sådan lösning ligger i linje med intentionerna
för översiktplanen för Visby.
Utifrån redovisningen i den här Start-PM föreslår teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningarna
att denna Start-PM godkänns och att beslut fattas att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att påbörja detaljplaneläggning av området
att teknikförvaltningen får i uppdrag att genomföra utbyggnaden av infrastrukturen i enlighet den detaljplan som kommer att upprättas och att
genomföra de omstruktureringar som fordras för travets verksamhet som blir
en följd av utbyggnaden av infrastrukturen inom området
att det i kommande budgetprocess föreslås att det avsätts en bruttobudget om
8,4 Mkr för en första etapp av projektet som direkt balanseras mot en uppskattad inkomst om ca 6,5 Mkr från försäljning av mark inom kv. Sotaren
att beslut fattas att det här detaljplangenomförandet ska prioriteras med anledning av att regionen har brist på mark för småindustri o dyl som inte ligger
inom det inre vattenskyddsområdet
SAMHÄLLSBYGGNADS- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGARNA

Anders Rahnberg
enhetschef planenheten
avdelning bebyggd miljö

Ann-Sofi Lindskog
avdelningschef
planerings- och utvecklingsavdelningen
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Bilaga 1, kartunderlag Start-PM

kv. Stenhuggaren
Coop

Ny gata och GC-väg från kv.
Stenhuggaren till Terra Nova

Biltema

Utredningsområde 1

kv. Sotaren
Linds växthus

kv. Smeden

kv. Vagnmakaren

Mark för verksamheter/
småindustrier och ev. handel –
utredningsområde 2

Mark för verksamheter/ småindustrier –
utredningsområde 2
Ny gata

Grönområde

ARBETSHANDLING

Bilaga 2, kartunderlag Start-PM

Yta för ridsporten
Gräns för verksamhetsområde
Tomträtt
Den del av upplåten tomträtt
som berörs

Flytta vattenytan något
Sträckning
för ny gata

Utvecklingsområde för nya stall

Nya hagar

Område med ett större
antal fornlämningar

Ny sträckning för
rakbanan eftersom den flyttas

Områden för hagar

Bilaga 2, kartunderlag Start-PM

ARBETSHANDLING

Ärendenr RS 2016/311

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 15 maj 2016

Regionstyrelsen

Försäljning av Visby Kolgården 14
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med Micke Hanna, Visby om
försäljning av fastigheten Gotland Visby Kolgården 14 till ett pris av 2 000 000
kronor.
Sammanfattning

ERA har på uppdrag av teknikförvaltningen genomfört en anbudsprocess för
fastigheten Visby Kolgården 14. Fastigheten är planlagd för kontor och vårdändamål.
Högsta budet om 2 mnkr har avgetts av Micke Hanna, Visby. Köpeskillingen
motsvarar drygt 500 kr/kvm tomtyta vilket bedöms vara marknadsmässigt. Villkor
för köpet innefattar nybyggnadsskyldighet inom 2 år samt bankgaranti som säkerhet.
Ledningskontoret har inget att erinra mot föreslagen försäljning.

Bakgrund

Det har tidigare inkommit förfrågningar från intressenter som har velat förvärva
fastigheten Visby Kolgården 14. Fastigheten är belägen inom detaljplanen för kv
Kolgården i Visby och inom området medges markanvändningen kontor och vård. I
syfte att erhålla bästa pris för fastigheten har upphandlad mäklare ERA getts i
uppdrag att genomföra en försäljning av fastigheten.

Kolgården 14

Follingboväg

Allégatan
Kartskiss över området

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

1 (2)

Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2016/311

Inom ramen för försäljningsuppdraget har ERA erhållit bud från två olika budgivare.
När budgivningen avslutades var det högsta budet 2 miljoner kronor och hade
avgetts av Micke Hanna, Visby. Köparen har för avsikt att använda markområdet till
kontorsändamål.
Fastigheten har en areal om 3756 kvm och priset 2 mnkr motsvarar drygt 500
kr/kvm. Ledningskontoret gör bedömningen att prisnivån är väl i nivå med vad som
kan betraktas som skäligt och marknadsmässigt för verksamhetsytor i det aktuella
läget. Köparen tillträder fastigheten 2016-09-01.
Köpekontraktet innehåller villkor om att tomten inom två år ska bebyggas med en
byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta, vilket innebär ca 1,5 mnkr.
Dessutom regleras att vite för nybyggnadsskyldigheten ska utgå med 100 kr/kvm
tomtyta och köparen ska senast vid avtalets undertecknande till regionen ha ställt
säkerhet för vitesbeloppet uppgående till ca 375 000 kr i form av en bankgaranti. Allt
i enlighet med gällande riktlinjer.
Genomförande av försäljningen medför inga kostnader för utbyggnad av gata eller
dylikt för region Gotland.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att det överenskomna priset är marknadsmässigt och har
i övrigt inget att erinra mot det upprättade köpekontraktet. Kontoret föreslår att
regionstyrelsen beslutar att godkänna köpekontraktet och att försälja fastigheten
Visby Kolgården 14 till Micke Hanna för 2 000 000 kronor.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Köpekontrakt
Försäljningsprospekt
Budlista

Exp till:

TKF, Mark och stadsmiljö
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2016-04-25 12:45

VISBY KOLGÅRDEN 14 - BUDLISTA
Sammanställning av händelser rörande budgivningen.
Budgiv
Budgivar
are
e
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

Händelse
Stannar
Bud - 2 000 000 kr - Slutbud
Bud - 1 900 000 kr
Bud - 1 850 000 kr
Bud - 1 800 000 kr
Bud - 1 7
750
50 000 kr
Bud - 1 7
700
00 000 kr
Bud - 1 650 000 kr
Bud - 1 600 000 kr
Bud - 1 500 000 kr
Bud - 1 250 000 kr

Tidpunk
idpunktt
2016-04-25 12:29
2016-04-25 11:24
2016-04-25 11:12
2016-04-25 10:47
2016-04-25 10:44
2016-04-22 16:44
2016-04-22 16:41
2016-04-22 16:37
2016-04-22 16:32
2016-04-22 15:55
2016-04-20 10:05

BUDGIVARE
1
2

Roy Abd-El-Ahad (073-653 71 17)
Micke Hanna (073-600 33 00)

PJ1424

1/1

ERA Gotland
Norra Hansegatan 18, 621 41 Visby
T 0498-20 22 80, F 0498-21 06 30

gotland@erasweden.com
www.erasweden.com

Ärendenr RS 2016/314

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 12 maj 2016

Regionstyrelsen

Försäljning av del av Visby Majoren 1
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med Högklint Fastigheter AB om
försäljning av fastigheten Gotland Visby Majoren 1 till ett pris av 2 249 700 kronor.
Sammanfattning

Ledningskontoret föreslår att till Högklint Fastigheter AB försälja fastigheten Visby
Majoren 1. Fastigheten är planlagd för industri. Köpeskillingen om 2 249 700 kronor
motsvarar ca 300 kr/kvm tomtyta vilket bedöms såsom marknadsmässigt och i
överensstämmelse med upprättad exploateringskalkyl för området. Villkor för köpet
innefattar nybyggnadsskyldighet inom 2 år samt bankgaranti som säkerhet.

Bakgrund

Företaget Högklint Fastigheter AB (tidigare Senapen Fastighets AB) har ansökt om
att få köpa fastigheten Visby Majoren 1. Man har för avsikt att dela upp tomten i tre
delar och bebygga dessa med lokaler och garage för uthyrning samt en
självtvättanläggning. Fastighetens yta uppgår till 7599 kvm. Området omfattas av en
detaljplan från 2011 som medger industriverksamhet.

Majoren 1

Kartskiss över området

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

1 (2)

Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2016/314

Köparen har föreslagits ett markpris om 300 kr/kvm, vilket har sin grund i den
exploateringskalkyl som upprättats för utbyggnaden av infrastruktur inom A7området. Priset har jämkats marginellt eftersom fastighetens arrondering gör det
svårt att nyttja och bebygga tomtens östra del. Köparen har accepterat prisnivån och
ett förslag på köpekontrakt har upprättats. Köparen står för kostnaderna för
fastighetsbildning. Total köpeskilling uppgår till 2 249 700 kronor. Tillträde sker 1
augusti 2016.
Köpekontraktet innehåller villkor om att tomten inom två år ska bebyggas med en
byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta. Vite för nybyggnadsskyldigheten
ska utgå med 100 kr/kvm tomtyta och köparen ska senast vid avtalets undertecknande till regionen ha ställt säkerhet för vitesbeloppet uppgående till 759 900 kr i
form av en bankgaranti. Allt i enlighet med gällande riktlinjer.
Genomförande av försäljningen innebär att intilliggande gata måste byggas ut i
enlighet med detaljplanen. Tekniska nämnden har tidigare beviljats tilläggsanslag på
1,9 Mkr för utbyggnaden av gata och gc-bana inom detaljplanområdet för Visby
Artilleriet 1:33, kv Löjtnanten och Majoren (Rf § 120 2012-10-15).
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att den överenskomna prisnivån om 300 kr/kvm är
rimlig och har i övrigt inget att erinra mot det upprättade köpekontraktet. Kontoret
föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna köpekontraktet och att försälja
fastigheten Visby Majoren 1 till Högklint Fastigheter AB för 2 249 700 kronor.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1

Köpekontrakt

Exp till:

TKF, Mark och stadsmiljö

2 (2)

Ärendenr RS 2016/326

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 19 maj 2016

Regionstyrelsen

Exploateringsavtal Bro Eriks 1:13, del av
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtal med Vibblehus AB
avseende del av fastigheten Bro Eriks 1:13.

Bakgrund

Regionstyrelsen beslutade 2015-05-28 RS §156, att godkänna ett exploateringsavtal
med Göran Westergren och Lars-Erik Westergren avseende del av fastigheten Bro
Eriks 1:13.

Exploateringsområdet är beläget cirka 5 km norr om Visby i anslutning till länsväg
651. Detaljplanen syftar till att skapa 17 småhustomter.

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

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/301

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
1. Regionen är inte huvudman för allmän plats
2. Exploatören ansvarar för att bygga anläggningar för vatten och avlopp
3. Exploatören ska tillse att nödvändiga gemensamhetsanläggningar och
samfällighetsföreningar kommer till stånd
4. Exploatören ska ställa säkerhet för genomförandet i form av bankgaranti om
1 950 000 kr.
5. Exploatören ska inhämta nödvändiga tillstånd och teckna nödvändiga avtal
med ansvarig myndighet (Trafikverket) gällande anslutning till länsväg 651.
Exploatörerna har nu beslutat att sälja markområdet och har därför begärt att
exploateringsavtalet överförs på den nye ägaren. Teknikförvaltningen har upprättat
ett nytt exploateringsavtal med den nye ägaren. Avtalet är identiskt med det tidigare
med undantag för att kravet på säkerhet har sänkts från 1,95 mnkr till 1,85 mnkr
eftersom exploatören har genomfört fastighetsbildning och bildande av
gemensamhetsanläggning.
Bedömning

Ledningskontoret har inga synpunkter på att den nye fastighetsägaren tillåts överta
exploateringsavtalet och föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna föreslaget
exploateringsavtal för del av Bro Eriks 1:13 med Vibblehus AB.

Ledningskontoret

Peter Lindvallg

Regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1. Exploateringsavtal Bro Eriks 1:13
Bilaga 2. Köpekontrakt

Delges:

TKF Mark o Stadsmiljö
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Ärendenr RS 2016/340

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 19 maj 2016

Regionstyrelsen

Försäljning av del 2 av Visby Löjtnanten 1
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med Abradix Fastighet AB om
försäljning av ca 4 000 kvm av fastigheten Gotland Visby Löjtnanten 1 till ett pris av
1 200 000 kronor.
Sammanfattning

Tekniska nämnden har föreslagit att till Abradix Fastighet AB försälja ca 4 000 kvm
av fastigheten Visby Löjtnanten 1. Fastigheten är planlagd för i huvudsak industri.
Köpeskillingen om 1 200 000 kr motsvarar 300 kr/kvm tomtyta vilket bedöms såsom
marknadsmässigt och i överensstämmelse med upprättad exploateringskalkyl för
området. Villkor för köpet innefattar nybyggnadsskyldighet inom 2 år samt
bankgaranti som säkerhet. Ledningskontoret har inget att erinra mot föreslagen
försäljning.

Bakgrund

Företaget Abradix Fastighet AB har ansökt om att få köpa ca 4 000 kvm av regionens
fastighet Visby Löjtnanten 1. Markområdet omfattas av en detaljplan från 2011 som
medger industri samt inom en begränsad del av området även försäljning.
GEAB
Löjtnanten 1
Majoren 1

ICA Maxi

Coop

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

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2016/340

Köparen har föreslagits ett markpris om 300 kr/kvm, vilket har sin grund i den
exploateringskalkyl som upprättats för utbyggnaden av infrastruktur inom A7området. Köparen har accepterat prisnivån och ett förslag på köpekontrakt har
upprättats. Köparen står för kostnaderna för fastighetsbildning. Total köpeskilling
uppgår till 1 200 000 kronor. Tillträde sker som tidigast när köpet och
fastighetsbildningen vunnit laga kraft.
Köpekontraktet innehåller villkor om att tomten inom två år ska bebyggas med en
byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta, vilket innebär 1 600 000 kr.
Dessutom regleras att vite för nybyggnadsskyldigheten ska utgå med 100 kr/kvm
tomtyta och köparen ska senast vid avtalets undertecknande till regionen ha ställt
säkerhet för vitesbeloppet uppgående till 400 000 kr i form av en bankgaranti. Allt i
enlighet med gällande riktlinjer.
Tekniska nämnden har i beslut 2016-04-27 (TN §87) beslutat att föreslå
regionstyrelsen att godkänna upprättat köpekontrakt.
Genomförande av försäljningen innebär att intilliggande gata måste byggas ut i
enlighet med detaljplanen. Tekniska nämnden har tidigare beviljats tilläggsanslag på
1,9 Mkr för utbyggnaden av gata och gc-bana inom detaljplanområdet för Visby
Artilleriet 1:33, kv Löjtnanten och Majoren (Rf § 120 2012-10-15).

Bedömning

Ledningskontoret bedömer att den överenskomna prisnivån om 300 kr/kvm är
rimlig och har i övrigt inget att erinra mot det upprättade köpekontraktet. Kontoret
föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna köpekontraktet och att försälja ca
4 000 kvm av fastigheten Visby Löjtnanten 1 till Abradix Fastighet AB för
1 200 000 kronor.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1
Bilaga 2

Köpekontrakt
Karta

Exp till:

TKF, Mark och stadsmiljö
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/340
7 juni 2016

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Försäljning av del 2 av Visby Löjtnanten 1

Kompletterande uppgifter efter regionstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Vite för nybyggnadsskyldighet

Köpekontrakt avseende försäljning av del av Visby Löjtnanten 1 innehåller villkor
om att tomten inom två år ska bebyggas med en byggnad till ett värde om minst 400
kr/kvm tomtyta. Sker inte detta har regionen rätt till ett vite om 100 kr/kvm tomtyta.
Regionstyrelsens arbetsutskott har rest frågor kring bakgrunden till att just dessa
belopp valts. Ledningskontoret upplyser om att regelverket med angivna belopp
finns fastställda i regionfullmäktiges antagna ”Riktlinjer för markexploatering och
försäljning av fastigheter och mark” (Rf§37, 2014-03-31).

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ärendenr RS 2016/348

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 12 maj 2016

Regionstyrelsen

Försäljning av del 3 av Visby Löjtnanten 1
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med Brimhage AB om försäljning
av ca 2 500 kvm av fastigheten Gotland Visby Löjtnanten 1 till ett pris av 750 000
kronor.
Sammanfattning

Ledningskontoret föreslår att till Brimhage AB försälja ca 2 500 kvm av fastigheten
Visby Löjtnanten 1. Fastigheten är planlagd för i huvudsak industri. Köpeskillingen
om 750 000 kronor motsvarar 300 kr/kvm tomtyta vilket bedöms såsom
marknadsmässigt och i överensstämmelse med upprättad exploateringskalkyl för
området. Villkor för köpet innefattar nybyggnadsskyldighet inom 2 år samt
bankgaranti som säkerhet.

Bakgrund

Företaget Brimhage AB har ansökt om att få köpa ca 2 500 kvm av regionens
fastighet Visby Löjtnanten 1. Markområdet omfattas av en detaljplan från 2011 som
medger industri samt inom en begränsad del av området även försäljning.

Kartskiss över området

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

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2016/348

Köparen har föreslagits ett markpris om 300 kr/kvm, vilket har sin grund i den
exploateringskalkyl som upprättats för utbyggnaden av infrastruktur inom A7området. Köparen har accepterat prisnivån och ett förslag på köpekontrakt har
upprättats. Köparen står för kostnaderna för fastighetsbildning. Total köpeskilling
uppgår till 750 000 kronor. Tillträde sker som tidigast när köpet och
fastighetsbildningen vunnit laga kraft.
Köpekontraktet innehåller villkor om att tomten inom två år ska bebyggas med en
byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta, vilket innebär 1 000 000 kr.
Dessutom regleras att vite för nybyggnadsskyldigheten ska utgå med 100 kr/kvm
tomtyta och köparen ska senast vid avtalets undertecknande till regionen ha ställt
säkerhet för vitesbeloppet uppgående till 250 000 kr i form av en bankgaranti. Allt i
enlighet med gällande riktlinjer.
Genomförande av försäljningen innebär att intilliggande gata måste byggas ut i
enlighet med detaljplanen. Tekniska nämnden har tidigare beviljats tilläggsanslag på
1,9 Mkr för utbyggnaden av gata och gc-bana inom detaljplanområdet för Visby
Artilleriet 1:33, kv Löjtnanten och Majoren (Rf § 120 2012-10-15).

Bedömning

Ledningskontoret bedömer att den överenskomna prisnivån om 300 kr/kvm är
rimlig och har i övrigt inget att erinra mot det upprättade köpekontraktet. Kontoret
föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna köpekontraktet och att försälja ca
2 500 kvm av fastigheten Visby Löjtnanten 1 till Brimhage AB för 750 000 kronor.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1

Köpekontrakt

Exp till:

TKF, Mark och stadsmiljö
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/348
7 juni 2016

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Försäljning av del 3 av Visby Löjtnanten 1

Kompletterande uppgifter efter regionstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Vite för nybyggnadsskyldighet

Köpekontrakt avseende försäljning av del av Visby Löjtnanten 1 innehåller villkor
om att tomten inom två år ska bebyggas med en byggnad till ett värde om minst 400
kr/kvm tomtyta. Sker inte detta har regionen rätt till ett vite om 100 kr/kvm tomtyta.
Regionstyrelsens arbetsutskott har rest frågor kring bakgrunden till att just dessa
belopp valts. Ledningskontoret upplyser om att regelverket med angivna belopp
finns fastställda i regionfullmäktiges antagna ”Riktlinjer för markexploatering och
försäljning av fastigheter och mark” (Rf§37, 2014-03-31).

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Ledningskontoret

RS 2013/72
22 maj 2016

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Ansökan om markanvisning för kallbadhus i Visby
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
- avslå DBW:s ansökan om markanvisning för ett kallbadhus
- hänvisa sällskapet till att även fortsatt delta i pågående bredare diskussioner
kring en möjlig framtida havsbadanläggning i Visby

Sammanfattning

Sällskapet De Badande Vännerna, DBW har under 2013 inkommit med en ansökan
om markanvisning för uppförande av ett kallbadhus centralt i Visby. Det pågår för
närvarande en bredare diskussion om möjligheterna att skapa en större
havsbadanläggning i Visby, där DBW redan har varit deltagande. Ledningskontoret
föreslår därför att DBW:s ansökan om markanvisning avslås och att sällskapet
hänvisas till att delta i pågående diskussioner kring en framtida havsbadanläggning.
Ärendebeskrivning

Sällskapet De Badande Vännerna, DBW har under 2013 inkommit med en ansökan
om markanvisning för uppförande av ett kallbadhus centralt i Visby. DBW har
genom sin badhuskommitté arbetat med att utreda möjligheterna till att uppföra ett
kallbadhus till gagn för stadens medborgare i enlighet med sällskapets stadgar.
Badhusanläggningen ska bland annat innehålla omklädning och tvagningsavdelning
med bastu, servering, mötes- och umgängesytor och bryggor. DBW har önskemål
om en placering centralt i Visby och har framfört förslag om lägen strax intill
befintligt kallbad (Kallis), men är även öppet för andra placeringar. Sällskapet uppger
även att finansiering av projektet delvis kommer att ske med medel från DBW.
Ledningskontoret har tillsammans med DBW haft en dialog i frågan under tiden
sedan DBW:s inkomna ansökan. Under senare tid (2016) har även andra parter med
verksamhet inom hamnområdet i Visby uttryckt intresse för att utveckla området
kring nuvarande Kallis med publika verksamheter av skilda slag, här innefattas
exempelvis en havsbadanläggning med tillhörande bastu och restaurang. I de
diskussioner som förevarit i frågan har även DBW deltagit.
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Bedömning

Ledningskontoret anser att de pågående diskussionerna om en havsbadanläggning är
intressanta och ser gärna att DBW även fortsättningsvis deltar som en tänkbar
framtida part i ett sådant samarbete. Med detta sagt föreslår ledningskontoret att den
ansökan som DBW inkommit med och som avser en ansökan om markanvisning för
uppförande av kallbadhus i Visby, bör avslås och att sällskapet istället hänvisas till att
även fortsatt delta i de pågående bredare diskussionerna kring möjligheterna att skapa
en havsbadanläggning i Visby.

Ledningskontoret

Peter Lindvall

Regiondirektör
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/541
18 maj 2016

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Motion. Subventionering av hormonfria preventivmedel
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Motionen avslås.

Bakgrund

Elin Bååth, Feministiskt initiativ har lämnat motion till regionstyrelsen angående
”Subventionering av hormonfria preventivmedel”.
Elin Bååth yrkar i sin motion på:
− Att flera hormonfria preventivmedel subventioneras
− Pessar och kopparspiral görs kostnadsfria för alla som behöver, oavsett ålder.
Beredning

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden. De bedömer att det idag
finns hormonfria preventivmedel till en förhållandevis låg kostnad och föreslår avslag
på motionen.
Bedömning

Utöver hälso- och sjukvårdens yttrande har ledningskontoret uppmärksammat
miljöaspekten. En strategi i miljöprogrammet är att Region Gotland ska öka
kunskapen om konsumtionens miljöpåverkan och öka viljan att göra miljö- och
klimatsmarta val. Subvention av hormonfria preventivmedel skulle kunna vara ett sätt
att styra konsumtionen, i enlighet med intentionen i motionen. Utifrån mål i
nuvarande ekonomiska situation bedöms det inte möjligt att genomföra ökad
subvention av preventivmedel. Här påverkar miljömål och ekonomiska mål varandra.
Nationellt har läkemedelsverket i rekommendationer för antikonception (skydd mot
oönskad graviditet) uppmärksammat hormonella preventivmedels påverkan på
miljön men har inte valt att styra rekommendationer om val av preventivmedel
utifrån detta.
Hälso- och sjukvårdsnämnden antog 2016-03-23, HSN § 198, handlingsplan för
miljöarbete, där fokus finns för att minska miljöpåverkan av vissa utvalda läkemedel.
I planen har inte hormonella preventivmedel prioriterats för detta arbete.
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Ledningskontorets bedömning är att Region Gotland i nuläget inte kan öka
subventionering av preventivmedel, utifrån aktuell ekonomisk situation. Det
nationella kunskapsläget kring miljöpåverkan av hormonella preventivmedel och
nationella styrning inom området bör bevakas. Förslagsvis beaktas det i samband
med framtida revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens handlingsplan för
miljöarbete.
Ledningskontoret delar hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning att föreslå
regionfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag

Motion. Subventionering av hormonfria preventivmedel 2015-09-07
HSN § 195 Motion angående subventionering av hormonfria preventivmedel
2016-03-23
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
HSN
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör
Thomas Kunze, chefläkare i hälso- och sjukvården
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Thomas Kunze, chefläkare

Ärendenr HSN 2015/425
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 14 juni 2016

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Motion angående subventionering av hormonfria
preventivmedel
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att avslå motionen att
flera hormonfria preventivmedel subventioneras samt att pessar och
kopparspiraler avgiftsbefrias för alla kvinnor oavsett ålder.
Bakgrund

En motion från Feministiskt Initiativ (FI) har inkommit till regionfullmäktige
Gotland med en yrkan att:
• Flera hormonfria preventivmedel subventioneras
• Pessar och kopparspiral görs kostnadsfria för alla som behöver oavsett
ålder
Som skäl till detta anges bland annat att majoriteten av preventivmedel som
subventioneras på Gotland är hormonella vilket kan ge en rad biverkningar som
värk, depression, minskad sexuell lust samt i en del fall ökad risk för blodpropp.
Hormonella preventivmedel medför även en negativ miljöpåverkan då syntetiska
hormoner följer med avloppsvattnet ut i miljön.
Nationell rekommendation om gemensam enhetlig modell för
preventivmedelssubvention

Styrelsen för SKL beslöt den 14 juni 2013 att rekommendera landstingen och
regionerna en gemensam enhetlig modell för preventivmedelsubvention.
Modellen innebar att:
• Egenavgiften för patienten är max 100 kr per år
• Åldersgränsen för subventionen är till och med 25 år
• Preventivmedel ska ingå i läkemedelsförmånen för att subventionen skall
gälla
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

14 juni 2016
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Regional modell för preventivmedelssubvention

Baserat på SKL:s rekommendation beslöt regionfullmäktige om en lokal modell
from 2014-05-01 (Rf § 67) som innebär att:
•

Egenavgiften är max 100 kr per år för personer upp till och med 25 års
ålder för preventivmedel som ingår i preventivmedelssubventionen där
hälso- och sjukvårdsnämnden får besluta om vilka preparat som ska ingå i
subventionsmodellen.

Besök på ungdomsmottagningen och besök gällande förebyggande vård på BVC
och MVC samt besök gällande preventivmedelsrådgivning, är avgiftsfria.
Hormonfria preventivmetoder

De hormonfria medel/metoder som idag erbjuds är bl a.
• Kopparspiral
• Vaginalpessar i kombination med pessargel
• Fem Cap cervixpessar i kombination med pessargel
• Fertilitetsdator
• Kondom
• Sterilisering
Kostnader för individen (vårdens kostnader ej inräknat)
Metod

Kostnad

Varaktighet

Kostnad/år

Kopparspiral

272 Sek (inkl moms)

4-5 år

55-68 Sek

Vaginalpessar

200-500 Sek

flera år

70-170 Sek beräknat
på 3 år

Fem Cap
cervixpessar

800 Sek

Flera år

270 Sek beräknat på
3 år

Fertilitetsdator

3700-4700 Sek

7-10 år

370-470 Sek
beräknat på 10 år

Kondom för män

5 Sek/styck

Kondom för kvinnor

20 Sek/styck

Sterilisering (båda
könen)

300 kr

Livslång

Engångskostnad

Den hormonfria preventionsmetoden som idag i störst omfattning tillämpas är
kopparspiral, de övriga metoderna tillämpas i betydligt mindre omfattning.
Metoden anses vara säker och med förhållandevis få biverkningar. Under 2015
erhöll 260 kvinnor på Gotland kopparspiral via egenregins mottagningar.
Kostnaden för en kopparspiral är idag 272 kr/styck (inkl moms) och den byts
ungefär vart femte år.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

14 juni 2016

Prevention med pessar används idag i begränsad omfattning och det föreligger
ingen statistik på antalet.
Bedömning

Hälso- och sjukvården bedömer att det idag finns hormonfria preventivmedel till
en förhållandevis låg kostnad. Genomsnittlig årskostnad för en kopparspiral ligger
under den kostnad som gäller för subventionerade hormonella preventivmedel.
Sammanfattningsvis utifrån ovanstående underlag föreslås avslag på motionen.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Motion: Subventionering av hormonfria preventivmedel
Till: Regionfullmäktige Gotland
Helt grundläggande för sexuell hälsa hos personer med livmoder är möjligheten att skydda
sig mot oönskade graviditeter. Gotland hade länge den högsta abortfrekvensen i hela
Sverige, men sedan ett maxbelopp på 100 kronor per år för preventivmedel för kvinnor
under 26 år infördes maj 2014 har antalet aborter på ön nästan halverats. Sambandet
mellan kostnad för preventivmedel och aborter styrks genom att samma effekt står att
finna i andra landsting.
Majoriteten preventivmedel som subventioneras på Gotland idag är dock hormonella.
Hormonella preventivmedel har många biverkningar som värk, depression och minskad
sexuell lust. Kombinerande p-piller innebär dessutom risk för blodpropp. Så många mår
dåligt i samband med hormonella preventivmedel att Karolinska universitetssjukhuset nu
genomför en studie kring detta.
Hormonella preventivmedel har också en negativ miljöpåverkan eftersom syntetiska
hormoner följer med avloppsvattnet ut i miljön och blir kvar under lång tid. Hormonrester
från preventivmedel har visat sig ge förändrad anatomi och nedsatt fertilitet hos fiskar och
groddjur som lever i närheten av reningsverk. Eftersom syntetiska hormoner bryts ner
väldigt långsamt kan det även finnas ännu oupptäckta långtidseffekter på miljön.
Det finns en hel del hormonfria alternativ som pessar, kopparspiral, p-dator och kondom de flesta är på Gotland betydligt dyrare än de subventionerade hormonella
preventivmedlen. Detta kan jämföras med exempelvis Stockholms landsting, där både
pessar och kopparspiral är gratis för alla kvinnor, oavsett ålder.
Människor med livmoder måste ha samma rätt till hälsa som andra. Det kräver
möjligheten att - oavsett ekonomisk situation - skydda sig mot oönskade graviditeter, på ett
sätt som är så skonsamt och passande för individens kropp som möjligt.

Feministiskt initiativ yrkar att:
- Att flera hormonfria preventivmedel subventioneras
- Pessar och kopparspiral görs kostnadsfria för alla som behöver, oavsett ålder.

För Feministiskt initiativ Gotland
Elin Bååth

Visby 13/8 2015

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/802
20 maj 2016

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Motion. Utveckla boendet genom att erbjuda
kollektivhusboende
Förslag till beslut

Motionen anses besvarad enligt nedan.

Sammanfattning

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har i motion till regionfullmäktige föreslagit att
region Gotland ska verka för tillkomsten av ett eller flera kollektivhus. Kollektivhus
är en boendeform som bygger på att de boende disponerar sin egen privata lägenhet,
men delar på vissa gemensamma ytor för till exempel matlagning, matsal, trädgård
och lokaler för fritidsaktiviteter. I vissa kommuner erbjuder det kommunala
bostadsbolaget möjligheten att bo i kollektivhus. Ett ”Startbidrag till
byggemenskaper” om maximalt 300 000 kronor föreslås enligt en statlig utredning,
detta stöd skulle förslagsvis kunna nyttjas av en förening med ambition att få till
stånd ett kollektivhus. Ledningskontoret är positivt inställt till projekt som kan leda
till ett ökat utbud av bostäder och upplåtelseformer på Gotland och ser gärna att det
kommer in skarpa förslag kring etablering av ett eller flera kollektivhus.

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har i motion till regionfullmäktige föreslagit att
region Gotland ska verka för tillkomsten av ett eller flera kollektivhus. I förslaget
beskrivs de fördelar man ser med boendeformen kollektivhus, exempelvis den sociala
tryggheten och boendeformen kan bidra till ett ökat intresse att bosätta sig på
Gotland.
Kollektivhus är en boendeform som bygger på att de boende disponerar sin egen
privata lägenhet, men delar på vissa gemensamma ytor för till exempel matlagning,
matsal, trädgård och lokaler för fritidsaktiviteter. Denna form av gemenskapsboende
där man känner sina grannar anses ofta öka tryggheten för barn, vuxna och äldre. Ett
av argumenten för denna boendeform är att den är ekonomiskt fördelaktig och
miljövänlig eftersom de boende kan dela på många av de vardagliga ting som annars
varje hushåll behöver äga. Idéerna kring kollektivhusboende uppkom under 19001 (2)
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talets första hälft och antalet aktiva kollektivhus har varierat under tiden. Under
1980-talet fanns ett 50-tal kollektivhus i landet, för att därefter minska i antal fram till
för några år sedan, då intresset för denna boendeform åter började öka. I dag finns i
landet cirka 40 aktiva kollektivhus med totalt 2 000 lägenheter. Upplåtelseform för
kollektivhus kan vara vanlig hyresrätt, såväl som kooperativ hyresrätt eller
bostadsrätt.

Bedömning

Antalet bostäder på Gotland uppgår till ca 26 000, varav mer än hälften finns i
egnahem som småhus och radhus. Resterande antal fördelas i ungefär lika delar
mellan hyresrätter och bostadsrätter. I dagsläget saknas alternativa upplåtelseformer
som exempelvis kooperativ hyresrätt. Ledningskontoret tror att ett ökat utbud på
bostadsmarknaden med fler boendeformer skulle vara av godo och ser det därför
som positivt att idéerna kring kollektivhusboende diskuteras. I vissa kommuner har
det kommunala bostadsbolaget gjort bedömningen att kollektivhus är en efterfrågad
boendeform och därför inrättat denna typ av bostäder i det egna beståndet av
hyresrätter.
En statlig utredning har i dagarna presenterat ett förslag om ”Startbidrag till
byggemenskaper” om maximalt 300 000 kronor per projekt. Stödet ska kunna sökas
av föreningar som bildats i syfte att gemensamt planera, låta bygga och flytta in i en
bostadsfastighet. Föreningens medlemmar ska själva ha satsat minst 5 000 kronor
vardera och det ska finnas en markanvisning eller ett avtal med en fastighetsägare.
När lagförslaget träder i kraft ser ledningskontoret att detta stöd väl bör kunna
användas av en förening med ambition att få till stånd ett kollektivhus.
Ledningskontoret är positivt inställt till projekt som kan leda till ett ökat utbud av
bostäder och upplåtelseformer på Gotland och ser gärna att det kommer in skarpa
förslag kring etablering av ett eller flera kollektivhus.

Ledningskontoret

Peter Lindvall

Regiondirektör
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2015-12-10

Motion till Gotlands regionfullmäktige
Utveckla boendet – erbjud kollektivhusboende på Gotland.
I Sverige finns idag ett fyrtiotal kollektivhus med ganska olika innehåll men alla med
en inriktning att delar av huset används kollektivt för gemensamma behov.
Ett kollektivhus är ett vanligt bostadshus med normala lägenheter. Men dessutom
finns gemensamma lokaler där de boende kan laga mat och äta tillsammans, odla sin
hobby och umgås.
I kollektivhus ökar de sociala kontakterna mellan människor i närmiljön.
Bogemenskap innebär en social trygghet i vardagslivet. Bara vetskapen att man kan
vända sig till en granne gör att man mår bättre. I kollektivhus får man sådant socialt
stöd i vardagen.
Vi tror att det finns ett intresse hos många att bo i kollektivhus. Kollektivhusboende
kan också bidra till ett ökat intresse att bosätta sig på Gotland.
Därför föreslår vi att region Gotland verkar för tillkomsten av ett eller flera
kollektivhus.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Brittis Benzler

Ärendenr RS 2016/366

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Henry Henziger
Hans Lyttkens

Datum 2016-05-30

Regionstyrelsen

Budgetomföring investeringsanslag
Förslag till beslut

1.

Investeringsmedel, 500 000 kronor, för Teknisk plattform omdisponeras
från regionstyrelsen (ledningskontoret) till barn- och utbildningsnämnden
(BUN). Medlen ska användas för att hantera fiberanslutning och uppbyggnad
av trådlösa nät i 3 grundskolor och 22 förskolor.

2.

Investeringsmedel, 150 tkr, för Teknisk plattform omdisponeras från
regionstyrelsen (ledningskontoret) till hälso- och sjukvårdsnämnden
(HSN).
Medlen ska användas för att införa e-frikort, en elektronisk hantering
högkostnadsskydd och frikort.

3.

Investeringsmedel, 500 tkr, för Teknisk plattform omdisponeras från
regionstyrelsen (ledningskontoret) till tekniska nämnden (TN). Medlen
ska användas för att finansiera fiberanslutning av regionens fastigheter.

Bakgrund
Vissa av ledningskontorets (regionstyrelsens) investeringsmedel föreslås användas av
andra förvaltningar (nämnder) enligt nedan:
1 Teknisk plattform – medel omförs till BUN
Ledningskontoret har investeringsmedel för teknisk plattform. Kvarstående medel
uppgår till 9 226 000 kronor. Genom att lösningar till lägre kostnad än vad som
ursprungligen bedömdes behövas konsekvent valts kommer hela anslaget inte att
behöva förbrukas. Inom BUN har samtidigt under tre år insatser gjorts för att
fiberansluta samtliga skolor och förskolor och införa trådlösa datanät i samtliga
lokaler. Arbetet avslutas 2016 med resterande tre grundskolor och 22 förskolor.
Dessa insatser har beställts direkt av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Ledningskontoret har därför fört en dialog med förvaltningen och enats om att
föreslå att nödvändiga medel, 500 000 kronor, överförs till BUN.
2 Teknisk plattform – 150 tkr omförs till HSN
Ett projekt ska bedrivas inom HSN:s ansvarsområde. Det handlar om att
effektivisera högkostnadsskyddshanteringen, så att patienterna inte själva har ett kort
i papper som stämplas löpande. Detta skapar onödigt administration för både
patienter och verksamhet. Istället införs nu 1177:s lösning för e-frikort.
Pilotverksamhet startar på Vårdcentral Visby Norr i juni 2016. För att genomföra
projektet krävs 150 000 kronor. Ledningskontoret har därför fört en dialog med HSF
och enats om att föreslå att 150 000 kronor överförs till HSN.
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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

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2016/366

3 Teknisk plattform – 500 000 kronor omförs till TN
Under 2015 genomfördes en upphandling för att uppfylla regionfullmäktiges beslut
att regionens fastigheter ska anslutas till fibernät. Eftersom fibersatsningen på ön är
så lyckad finns nu ett antal aktörer, varför regionen måste upphandla för att leva upp
till lagstiftningen. Kostnaden för denna anslutning som nu genomförs 2016 bedöms
uppgå till 500 000 kronor. Frågan hanteras därefter av tekniska nämnden och
teknikförvaltningen, och kapitalkostnaderna läggs på hyran på sedvanligt vis.
Ledningskontoret och teknikförvaltningen har därför i dialog enats om att föreslå att
nödvändiga medel, 500 tkr, överförs från regionstyrelsen till tekniska nämnden.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/362
30 maj 2016

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Remisspromemoria om ändrad rätt till ersättning för viss
mervärdesskatt till kommuner
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar remissyttrande, bifogas.

Ärendebeskrivning

Enligt lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner,
landsting, kommunalförbund och samordningsförbund har kommuner, landsting,
kommunalförbund och samordningsförbund rätt till ersättning för ingående skatt
enligt mervärdesskattelagen (1994:200).
I remitterad promemorian föreslås att lagen ändras så att rätten till ersättning även
omfattar de fall då kommuner i egen regi bedriver boendeformerna hem för vård
eller boende respektive stödboende. Förslaget föreslås träda i kraft den l januari 2017.
Regeringskansliet har berett Region Gotland tillfälle att yttra sig över promemorian.
Företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting har uppmanat regionen att svara
på remissen och däri framhålla behovet av att förslaget kan tillämpas retroaktivt.
Förslag till regionens yttrande har upprättats i enlighet härmed. Det bifogas.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Yttrandet till Regeringskansliet
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ärendenr RS 2016/362

Regionstyrelsen

Handlingstyp Yttrande

Patrik Pettersson

Datum 16 juni 2014

Finansdepartementet
fi.registrator@regeringskansliet.se

Remisspromemoria om ändrad rätt till ersättning för viss
mervärdesskatt till kommuner
–

Fi2016/01859/K

Region Gotland tillstyrker förslaget i huvudsak. Region Gotland anser dock att
ändringen om rätt till ersättning för viss mervärdesskatt ska tillämpas retroaktivt.

Regionstyrelsen

Björn Jansson
ordförande

Peter Lindvall
regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig förvaltning

Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Maj 2016

Promemorians huvudsakliga innehåll
Enligt lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för
kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund har
kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund rätt
till ersättning för ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200).
I promemorian föreslås att lagen ändras så att rätten till ersättning även
omfattar de fall då kommuner i egen regi bedriver boendeformerna hem
för vård eller boende respektive stödboende. Förslaget föreslås träda i
kraft den 1 januari 2017.
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Förslag till lag om ändring i lagen
(2005:807) om ersättning för viss
mervärdesskatt för kommuner, landsting,
kommunalförbund och
samordningsförbund

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (2005:807) om ersättning för viss
mervärdeskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Vid utbetalning av ersättning
Vid utbetalning av ersättning
enligt 2 § tillämpas bestämmelser- enligt 2 § tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 9, 10, 15 och 16 §§ na i 8 kap. 9, 10, 15 och 16 §§
mervärdesskattelagen (1994:200). mervärdesskattelagen (1994:200).
Bestämmelsen i 8 kap. 9 § första Bestämmelsen i 8 kap. 9 § första
stycket 1 mervärdesskattelagen stycket 1 mervärdesskattelagen ska
skall dock inte tillämpas i fråga om dock inte tillämpas i fråga om såsådana boendeformer som anges i dana boendeformer som anges i
5 kap. 5 § andra stycket och 5 kap. 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 §
7 § tredje stycket socialtjänstlagen tredje stycket och 6 kap. 2 §
(2001:453) samt 9 § 8 och 9 lagen socialtjänstlagen (2001:453), såvitt
(1993:387) om stöd och service till avser hem för vård eller boende
vissa funktionshindrade.
och stödboenden, samt 9 § 8 och 9
lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som avser tid före
ikraftträdandet.
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2

Bakgrund

2.1

Gällande rätt

I verksamhet som är undantagen från mervärdesskatt enligt lagen
(1994:200) om mervärdesskatt (ML) saknas avdragsrätt för ingående
mervärdesskatt. Exempel på sådana verksamheter är sjukvård, tandvård,
social omsorg och utbildning, dvs. verksamheter som kommuner och
landsting ansvarar för och som i huvudsak finansieras med skattemedel.
Detta medför att utförande i helt egen regi gynnas framför upphandling
av skattepliktiga tjänster till den aktuella verksamheten från externa utförare. I syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet vid valet mellan att
utföra tjänsterna i egen regi, eller att köpa motsvarande skattepliktiga
tjänster av externa utförare, kompenseras kommuner och landsting sedan
1991 av staten för kostnader för ingående mervärdesskatt. Bestämmelser
om detta finns numera i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund (LEMK). Ersättning lämnas efter ansökan hos Skatteverket.
När en extern utförare anlitas för att bedriva verksamhet som är undantagen från mervärdesskatt kommer en del av priset att inkludera leverantörens kostnad för icke avdragsgill mervärdesskatt, s.k. dold mervärdesskatt. Av denna anledning infördes 1991 även en särskild ersättning för
att kompensera kommuner och landsting för de ökade kostnader som till
följd av den dolda mervärdesskatten uppstår vid upphandling av verksamhet från andra utförare inom sjukvårds-, tandvårds-, omsorgs- och
utbildningsområdet. Även denna ersättning regleras i LEMK och lämnas
efter ansökan hos Skatteverket. Ersättningen uppgår till 6 procent av
kostnaden vid upphandling och bidragsgivning eller, om det framgår att
en viss del avser lokalkostnader, med 18 procent för denna del och
5 procent för resterande del, och med 18 procent av kostnaden vid hyra
av lokaler för vissa boendeformer. Ersättning utgår dock inte om den
fastighet som en lokal är inrymd i upplåts av staten, en kommun, ett
landsting, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund.
Ersättning för mervärdeskatt vid tillhandahållande av stadigvarande
bostad
Enligt 8 kap. 9 § första stycket ML får avdrag inte göras för ingående
skatt som hänför sig till stadigvarande bostad. Förbudets syfte är att
begränsa avdrag som är hänförliga till privata levnadskostnader och
innebär att kommunerna inte medges ersättning via kompensationssystemet för de kostnader som kommunen har som är hänförliga till en
sådan bostad. Detta leder till ökade kostnader när en kommun äger eller
hyr en sådan bostad. När lokalen hyrs ut saknar fastighetsägaren avdragsrätt för sin ingående skatt och måste till följd av detta höja hyran.
Kommunerna gavs dock 1998 enligt bestämmelser som motsvarade
den nuvarande regleringen i 2, 4 och 5 §§ LEMK rätt till ersättning för
ingående skatt som inte får dras av enligt ML och för dold mervärdesskatt, hänförlig till boendeformer som betraktas som tillhandahållande av
stadigvarande bostad, och som kommunerna ansvarar för att tillhanda-
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hålla enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De
särskilda boendeformer som avses är enligt 4 § LEMK särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver
särskilt stöd (5 kap. 5 § andra stycket SoL), bostäder med särskild service
för människor med funktionshinder (5 kap. 7 § tredje stycket SoL) samt
boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller
ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet och bostad med
särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
(9 § 8 och 9 LSS). Enligt promemorian Ersättning för viss mervärdesskatt till kommuner och landsting (Ds 1997:74 s. 10 och 11) var skälen
till förändringen att gränsdragningen mellan lokaler för stadigvarande
bostad och lokaler för vård och omsorg hade visat sig svår att göra, och
att det var komplicerat för kommunerna att göra korrekta uppskattningar
av hur stora ytor som användes för vård och omsorg respektive för
stadigvarande bostad. Rätten till ersättning bedömdes därmed föreligga
oavsett om verksamheten i dessa boenden var att betrakta som social
omsorg eller som tillhandahållande av stadigvarande bostad. Någon
prövning av om det är fråga om tillhandahållande av stadigvarande
bostad eller inte behöver därför inte göras i dessa fall.

2.2

Ändrad praxis

I samband med införandet av bestämmelsen om rätt till ersättning enligt
LEMK för de ovan nämnda boendeformerna bedömde regeringen att
boendeformen hem för vård eller boende (HVB) inte behövde omfattas
av rätten till ersättning, då Skattemyndigheten hade jämställt HVB med
institutionsvård, och således inte ansett att boendeformen bestått i tillhandahållande av stadigvarande bostad (1997/98:153 s. 11). Därmed
hade återbetalning av ingående mervärdesskatt medgivits för dessa
kostnader.
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har dock i en dom bedömt att
uthyrning av boenderum som ska användas för HVB för ensamkommande barn utgör uthyrning av stadigvarande bostad (HFD 2015
not. 56). HFD:s avgörande innebär att kommuner inte har rätt till
ersättning för dold mervärdesskatt i dessa fall.
Sveriges Kommuner och Landsting har i en skrivelse till regeringen
efterfrågat en ändring av regleringen för att möjliggöra en rätt till ersättning för kommuner i dessa fall (dnr Fi2015/05659/K).
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3

Ändrad rätt till ersättning för
mervärdesskatt

Promemorians förslag: Rätten till ersättning för ingående mervärdesskatt och dold mervärdesskatt ändras till att även omfatta de fall då
kommuner bedriver boendeformerna hem för vård eller boende (HVB)
eller stödboende i egen regi.
Skälen för promemorians förslag: I enlighet med vad som anförts i
avsnitt 2.2 har HFD i en dom gjort bedömningen att tillhandahållande av
boende i HVB för ensamkommande barn utgör uthyrning av stadigvarande bostad, vilket innebär att kommunerna inte har rätt till ersättning
för ingående mervärdesskatt eller dold mervärdesskatt i de fall de bedriver verksamhet av detta slag i egen regi. Kommunerna har däremot
rätt till ersättning för dold mervärdesskatt hänförlig till verksamhet av
detta slag som bedrivs i privat regi. För att ersättning även ska kunna
utgå när verksamheten bedrivs i egen regi krävs en ändring av 4 §
LEMK. För att undvika gränsdragningsproblem bör ändringen omfatta
samtliga HVB.
Den 1 januari 2016 infördes den nya boendeformen stödboende i
6 kap. 1 och 2 §§ SoL. Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång
till stödboenden för barn och unga i åldern 16–20 år som behöver vårdas
och bo utanför det egna hemmet. Även denna boendeform kan i rättspraxis komma att betraktas som tillhandahållande av stadigvarande
bostad.
Mot denna bakgrund föreslås att rätten till ersättning för ingående
mervärdesskatt och dold mervärdesskatt ska ändras till att även omfatta
de fall då kommuner bedriver HVB eller stödboende i egen regi.

4

Ikraftträdande och
övergångsbestämmelse

Förslag: Ändringen ska träda i kraft den 1 januari 2017.
Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för ersättning som avser tid
före ikraftträdandet.
Skälen för promemorians förslag: Det är angeläget att den aktuella
ändringen kan träda i kraft så snart som möjligt. Det föreslås därför att
ändringen ska träda i kraft den 1 januari 2017.
För ersättning som avser tid före ikraftträdandet bör äldre föreskrifter
fortfarande gälla.
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5

Konsekvensanalys

Promemorians bedömning: Förslaget i promemorian bedöms få
begränsade effekter på statens inkomster och för de företag som
bedriver HVB eller stödboenden.
Förslaget skapar likvärdiga förutsättningar för kommunerna att
bedriva HVB och stödboenden i egen och privat regi.
De ökade kostnader som till följd av förslaget kan uppkomma hos
Skatteverket bedöms kunna hanteras inom befintliga ekonomiska
ramar.
Skälen för promemorians bedömning: Promemorians förslag innebär
att ersättning enligt LEMK kan utgå för HVB som bedrivs i kommunal
regi. Vidare kommer ersättning enligt samma lag även att utgå för stödboenden som bedrivs i kommunal regi. Ersättning enligt LEMK redovisas i statens budget som en kreditering på inkomsttiteln 7222
Kompensation för mervärdesskatt, kommuner. När ersättningarna till
kommunerna ökar minskar denna inkomsttitel i motsvarande utsträckning, och vice versa.
År 2015 utgick nästan 1,1 miljarder kronor i ersättning för dold mervärdesskatt hänförlig till hyra av lokaler för sådana boendeformer som
anges i 4 § LEMK. Uppgift saknas om hur stor andel av denna ersättning
som avsåg HVB-hem. Uppgift saknas också om hur stor ersättning för
ingående mervärdesskatt som enligt 2 och 4 §§ LEMK utgick för sådana
verksamheter som bedrevs i kommunal regi. Förslaget kan förväntas leda
till att en något mindre andel HVB kommer att bedrivas i privat regi,
jämfört med om någon ändring inte hade gjorts. Det är svårt att på
förhand avgöra hur stor ersättning som kommer utgå för stödboenden
som bedrivs i kommunal regi, och hur stor del av dessa boenden som
kommer att ersätta boenden av andra slag för vilka ersättning också utgår
enligt LEMK. Sammantaget bedöms förslaget få begränsade effekter på
statens inkomster.
För kommunerna innebär förändringen att skillnaderna i förutsättningarna för dem att bedriva verksamhet av det aktuella slaget i egen
respektive privat regi neutraliseras.
När kommunerna ges samma förutsättningar att bedriva verksamhet på
det aktuella området i egen regi som i privat regi påverkar detta de privata utförarna negativt. I enlighet med vad som ovan anförts kommer
dessa dock inte missgynnas i förhållande till verksamhet som bedrivs i
kommunal regi.
En mindre ökning av antalet ansökningar om ersättning avseende HVB
och stödboenden kan förväntas hos Skatteverket. Denna ökning bedöms
dock kunna hanteras inom befintliga ekonomiska ramar.
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6

Författningskommentar

Förslag till lag om ändring i lagen om ersättning för viss
mervärdesskatt för kommuner, landsting,
kommunalförbund och samordningsförbund
4§
Paragrafen behandlas i avsnitt 2.
Genom ändringen kommer HVB och stödboenden, som regleras i 6
kap. 2 § SoL, undantas från tillämpningen av regleringen i 8 kap. 9 §
första stycket 1 mervärdesskattelagen. Detta innebär att kommuner har
rätt till ersättning enligt 2 § LEMK för ingående skatt som inte får dras
av enligt ML, och enligt 5 § LEMK för dold mervärdesskatt, som är hänförlig till boenden av detta slag som bedrivs i kommunal regi.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Bestämmelsen behandlas i avsnitt 3.
Ikraftträdandebestämmelsen anger att lagen träder i kraft den 1 januari
2017.
Enligt övergångsbestämmelsen gäller äldre föreskrifter fortfarande för
ersättningar som avser tid före ikraftträdandet.
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1. BAKGRUND

Den offentliga sektorn i så gott som samtliga
svenska kommuner står inför betydande utmaningar
i att klara det framtida välfärdsuppdraget gentemot
sin befolkning. För att kunna prioritera sina insatser
behöver kommuner gedigna faktaunderlag, som
utgångspunkt för den politiska diskussionen om det
framtida utbudet av samhällsservice.
Föreliggande studie är ett sådant faktaunderlag,
som tagits fram av Sweco på uppdrag av Region
Gotland. Studien initierades i slutet av år 2015 och
har färdigställts i april 2016.
Uppdraget har genomförts i nära samarbete med
Region Gotlands beställare, Ethel Forsberg, som
tillsammans med Susanne Appelquist, Björn Linder
och Stefan Persson har levererat såväl dataunderlag
som antaganden/avgränsningar.
Från Swecos sida har Erik Bergfors varit
uppdragsledare och Peter Granberg GIS-tekniker.
Frida Saarinen (statistiker) har bidragit med
expertkunskap inom kommunal resursplanering.

2. SYFTE

Studien består av följande moment.

1. Det första momentet är en geografisk analys
av serviceutbudet och servicetillgängligheten på
Gotland. I klartext: hur många gotlänningar har
tillgång till olika slags samhällsservice inom ett
visst tidsintervall?
2. Det andra momentet utgörs av en översiktlig
diskussion om det geografiska serviceutbudet
satt i relation till befolkningsprognosen för
Gotlands sju geografiska delområden. Hur kan
befolkningsutvecklingen påverka behoven av olika
slags samhällsservice?
3. Avslutningsvis förs en diskussion om
servicetillgängligheten i perifera områdena, kopplat
till en övergripande diskussion om urbaniseringens
utmaningar.

3. METOD, MATERIAL, AVGRÄNSNINGAR

En förutsättning för tillgänglighetsanalysen är en
kartering av de olika serviceslagen. Detta kräver
information om lokaliseringen till servicepunkterna,
helst i form av koordinater men åtminstone i form
av adresser. I denna studie har Region Gotland
tillhandahållit Sweco med den informationen.
Lokaliseringen av de två kommersiella serviceslagen
(livsmedel och drivmedel) har erhållits via statliga
Tillväxtanalys, kompletterat med information från
Region Gotland.
En studie av detta slag omgärdas med nödvändighet
av ett antal avgränsningar och antaganden. Följande
ligger till grund för analysen:
1. Tillgänglighet: vad som definieras som god
respektive mindre god tillgänglighet varierar
mellan servicesslagen. Till exempel kan det anses
att närhet till den samhällsservice som använts
frekvent (t ex förskolor), är viktigare än närhet till
mindre frekvent nyttjad service som t ex lasarett.
I denna studie har beställaren på Region Gotland
fastställt tillgänglighetsklasserna för de olika
serviceslagen. Vad som i slutänden är ”god”
tillgänglighet är dock en politisk fråga, vari denna
studie utgör ett faktaunderlag.
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2. Vägnät: Trafikverkets nationella vägdatabas
(NVDB) har använts. Analysen har utgått från
skyltad hastighet, tillåten körriktning samt att
dagens vägnät förblir oförändrat.
3. Kollektivtrafik: busslinjenätet har levererats av
Region Gotland som gis-filer. Kollektivrestiden är
beräknad till 75 procent av bilrestiden, beroende
på att bussen accelererar/bromsar långsammare,
har fler uppehåll längs vägen och går fler omvägar
än biltrafiken. Tidtabellerna för den gotländska
landsbygds- och lokalbusstrafiken har används för
att räkna fram ovanstående restidsandel. Endast
reguljär linjetrafik (ej anropsstyrd närtrafik eller
servicelinjer inom Visby) ingår, eftersom den
geografiska analysen förutsätter ett fast linjenät.
I praktiken innebär detta att ytterligare
kollektivtrafik finns att tillgå, vilket innebär att
tillgängligheten med kollektivtrafik i realiteten är
något bättre än siffrorna visar, särskilt i perifera
områden. Ytterligare en avgränsning är att enbart
kollektivrestiden ingår i analysen; gångtid, väntetid
etc ingår inte eftersom det inte är praktiskt hanterbart
i analysmodellen.

För analysen av kollektivtrafik har ett mer
detaljerat befolkningsunderlag använts, för att
hänsyn skall kunna tas till att kollektivtrafiken
endast trafikerar vissa stråk men de facto ändå når
en stor del av befolkningen, vilka (som sagt ovan)
bor i tätorter och/eller i de stråk som trafikeras
med kollektivtrafiken. Samma indata har använts
för analysen av tillgänglighet till ungdomsgårdar,
eftersom tillgängligheten i det för ungdomsgårdar
fastställda tidsintervallet bättre fångas upp av ett
mer finfördelat befolkningsunderlag.

likartat tillgängligheten för dagens befolkning,
och omnämns därför endast i texten (inga separata
kartor).

5. Befolkningsdata för prognosticerad befolkning
har Region Gotland beställt från Statisticon
AB. Prognosen (1 st scenario) har levererats på
delområdesnivå (7 delområden på Gotland), och
har i Swecos analys fördelats ut proportionellt
per socken efter dagens befolkningsmönster (jfr
ovan). Skälet till detta förfarande är att inget mer
detaljerat prognosdata finns tillgängligt. Av detta
skäl är tillgängligheten i
prognosalternativet mycket

I tabellen nedan framgår vilka servicesslag som
ingår. Analysen omfattar fyra kommunala, två
landstingskommunala och två privata serviceslag,
totalt tolv serviceslag.

6. De geografiska punkterna för de kommunala
/
landstingskommunala
serviceslagen
(servicepunkterna) har levererats av Region
Gotland.
7. De kommersiella serviceslagens lokalisering har
hämtats från Tillväxtanalys hemsida, där data för
hela landet finns tillgängligt.

4. Befolkningsdata över nulägesbefolkningen har
levererats från Region Gotland på sockennivå.
För analysen av tillgängligheten med bil har
befolkningen fördelats ut proportionellt på
respektive sockens yta. Denna fördelning innebär
en potentiell skevhet i analysen, eftersom
befolkningen i realiteten är koncentrerad till tätorter
i hög grad. I praktiken har detta ingen betydelse för
analysen, eftersom vägsystemets goda yttäckning
gör att socknarna nås även ut i ge mer glesbebyggda
områdena.
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4. OM BETYDELSEN AV TILLGÄNGLIGHET
I denna studie analyseras således tillgängligheten
till olika slags samhällsservice. Men vad är
då tillgänglighet, och vilken betydelse har
tillgängligheten för befolkningens livsvillkor och
för orters attraktivitet?
Tillväxtanalys skriver i rapporten ”Tillgänglighet
till kommersiell och offentlig service1:
”Tillgänglighet är ett begrepp som kan ha olika
betydelser och innebörd beroende på sammanhang. Vi tänker kanske ofta på möjligheterna
att ta del av ett serviceutbud och hur olika tjänster
tillhandahålls. Det kan handla om öppettider, utbud
eller om det offentliga miljöerna är anpassade
även till äldre eller funktionshindrade så att det är
möjligt att ta sig fram i en stadsmiljö och att kunna
komma in i en butik för att handla.”
Tillväxtanalys
tar
även
upp
den
tillgänglighetsaspekt som Swecos studie har som
utgångspunkt:
”Med god tillgänglighet för oss som medborgare
avses ofta att det finns tillgång till nödvändiga
servicetjänster eller samhällsfunktioner i närheten
eller inom ett inte allt för långt avstånd från
bostaden. Det kan handla om att det finns en
dagligvarubutik i närheten av bostaden, att det är
möjligt att tanka bilen i närområdet eller att det är
nära till skola och barnomsorg.”

1 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2014
2014. Tillväxtanalys. Rapport 2015:04.
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Men även andra aspekter på tillgänglighet är
relevanta:

Transportinfrastrukturen är en viktig nyckel till
tillgänglighet:

”I
begreppet
tillgänglighet
ingår
ofta
även kvalitetsaspekter. Fungerar tele- och
dataförbindelserna bra och utan återkommande
avbrott? Sker hämtning och sändning av post
på sådana tider att de passar företagens behov
av leveranser? Är öppettiderna sådana att det
går att utföra ärenden efter arbetsdagens slut?
Långa kö- eller handläggningstider kan göra att
tillgängligheten uppfattas som dålig även om
servicen finns i närområdet eller är åtkomlig via
internet.”

”Goda kommunikationsmöjligheter och en väl
utbyggd och fungerande infrastruktur är också
grundläggande förutsättningar för rörlighet och
möjligheter till arbetspendling. Behoven för oss
medborgare är många gånger direkta, och med
en god och tillgänglig service som uppfyller de
nödvändiga behoven är det enklare att få vardagen
och arbetslivet att fungera.”

Även företagen, inte minst på landsbygden,
behöver god tillgänglighet för att kunna verka
och attrahera personal:
”Även företag har behov av service för att
verksamheten ska fungera. Behoven kan vara både
direkta och indirekta. Direkta behov har en tydlig
koppling till företagens verksamhet och är sådana
funktioner eller förutsättningar som behöver finnas,
fungera och uppfylla en viss nivå för att verksamheten
ska fungera. Det kan till exempel handla om
vägstandard, tele- och datakommunikationer,
postservice eller kapitalförsörjning. De indirekta
behoven handlar ofta om ett företags möjligheter
att lösa sina personalbehov. Med en god tillgång
till service för boende i närområdet eller inom
pendlingsavstånd underlättas både nyrekrytering
och möjligheterna för företagen att kunna behålla
befintlig personal.”

Kollektivtrafiken erbjuder miljövänlig tillgänglighet. Foto: Patrik
Widegren 2010.

Vidare beror behoven av tillgänglighet på
människors olika behov och livssituation:
”Huruvida en servicefunktion kan anses tillgänglig
kan även variera utifrån människors och företags
olika behov, möjligheter, preferenser och förmåga
att ta del av denna service. Behoven kan även
variera mellan olika skeden i livet och olika
livssituationer. Servicen behöver vara tillgänglig
både i tid och i rum för att någon ska kunna ta del av
den. Det gäller oavsett om det krävs ett personligt
besök på en servicepunkt eller om servicebehovet
kan tillgodoses med modern teknik genom internet
eller på telefon.”

Det kan sålunda konstateras att tillgänglighet
är ett mycket mångfacetterat begrepp - vad
tillgänglighet är och vad som är en lämplig nivå
av tillgänglighet beror på en mängd faktorer
som rör människors behov, ålder, livssituation
och preferenser i stort.
Summan
av
dessa
stundtals
mycket
svårfångade faktorer, i kombination med
transportinfrastrukturens och serviceutbudets
beskaffenhet, resulterar i den faktiska
tillgängligheten i stad respektive på landsbygd.

Digitaliseringen kan inte heller ersätta alla
mänskliga möten. Långt ifrån:
”Även om allt fler tjänster i samhället efter hand
kan skötas via internet eller med andra moderna
tekniska hjälpmedel behövs det dock fysisk
tillgänglighet för att många tjänster ska kunna
utföras. En person måste kunna förflytta sig till en
plats där tjänsten tillhandahålls eller utförs, till
exempel en arbetsplats, ett apotek, en skola eller
en vårdcentral. Fysisk tillgänglighet kan alltså
kopplas till avstånd men även till de resurser
människor (eller företag) har för att överbrygga
avstånden. Med resurser avses exempelvis tillgång
till bil, kollektivtrafik eller godstransporter
men även kunskap, teknikmedvetenhet eller
betalningsförmåga.”

Kustväg på Sudret, en av Gotlands bitvis mycket glesbefolkade områden. Foto: Malin Eriksson 2008.
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5. SERVICEUTBUD OCH SERVICETILLGÄNGLIGHET
5.1 FÖRSKOLOR

5.2 GRUNDSKOLOR

På Gotland finns ett 60-tal förskolor, varav ett
20-tal är fristående verksamheter. Detta innebär
att tillgängligheten är mycket hög, vilket är att
förväntas för ett serviceslag där närheten uppfattas
som särskilt viktig.

Mellan åren 2014 och 2013 minskade antalet
grundskolor i riket som helhet med ca 0,5 procent
eller 26 skolor. Den största förändringen skedde i
områden med redan låg tillgänglighet till tätorter,
där antalet skolor minskade med cirka 4,5 procent.

Kartan på motstående sida visar att 97,8 procent
av befolkningen har tillgång till förskola inom 15
minuters restid med bil. Inom 30 minuters restid nås
98,8 procent av befolkningen och inom 45 minuter
nås 99,2 procent av befolkningen. I praktiken kan
troligtvis hävdas att tillgängligheten är etthundra
procent; en studie av detta slag är alltid behäftad
med viss metod- och beräkningsmässig felmarginal.
För befolkningen 2025 enligt prognosen är
tillgängligheten mycket likartad.

Det är i synnerhet små skolor med färre än 50 elever
som minskade i antal mellan år 2013 och 2014.
Denna minskning är som synes större än den totala
förändringen av antalet skolor i landet, vilket beror
på att en del större skolor har vuxit, antingen genom
sammanslagningar av skolenheter eller genom att
antalet elever ökat.

Här bör, liksom i samtliga kartor som visas på
följande sidor, även poängteras att de geografiska
ytor som till synes har något sämre tillgänglighet
(gult/orange i kartan), inte nödvändigtvis har någon
befolkning. Kartorna visas således yttäckning,
medan beräkningsmodellen tar fram hur många
invånare som bor inom respektive yta.
För serviceslaget förskolor har tillgänglighet
med buss inte tagits fram. Anledningen är att
kollektivtrafik, och då i synnerhet landsbygdstrafik,
är ett ”svårt” färdmedel för småbarnsföräldrar,
så tillvida att det generellt sett är svårt att
kollektivtrafikförsörja denna resenärsgrupp och
dess behov. Att ta fram en sådan karta bedömdes
därför inte prioriterat i denna studie (men är
självfallet görbar).
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Även på Gotland är tillgängligheten till grundskolor
mycket hög. På ön finns 44 grundskolor i en
geografiskt decentraliserad struktur, vilken innebär
att 99,1 procent (i praktiken alla) av befolkningen
nås inom 45 minuter och 99,4 procent nås inom 60
minuter.
För befolkningen 2025 enligt prognosen är
tillgängligheten mycket likartad. En reflektion
här är dock att urbanisering kan medföra att
tillgängligheten förbättras för fler, samtidigt som
samhällets utmaning att klara tillgängligheten för
landsbygdens befolkning ökar.

Grundskolor är en del av den kommunala service
som konsumeras i människors närområde, i
klartext; liksom förskolor är grundskolorna många
och geografiskt utspridda. Detta gäller för hela
riket, även om skolneddragningar i landsbygd
och glesbygd under ett antal år inneburit längre
restider för en del elever. Totalt sett för riket är
emellertid tillgängligheten till grundskola mycket
hög; till exempel har ca 99 procent av alla låg- och
mellanstadielever har mindre än 20 minuters restid
till skolan.2

S:t Hansskolan. Här bedrivs verksamhet från förskoleklass till
årskurs 6. Foto: Patrik Widegren 2010.

2 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2014
2014. Tillväxtanalys. Rapport 2015:04.

TILLGÄNGLIGHET TILL FÖRSKOLOR OCH GRUNDSKOLOR
Figur 1 (tv): Tillgänglighet med bil till förskolor. Figur 2 (th): Tillgänglighet med bil till grundskolor.

9

5.3 GYMNASIESKOLOR
Den kommunala gymnasieskolan på Gotland består
av Wisbygymnasiet norr och Wisbygymnasiet
söder, med totalt cirka 1500 elever under läsåret
2015/16. Skolorna erbjuder tillsammans 17 program
(varav ett är riksrekryterande: sjöfartsutbildningen)
och 27 inriktningar. De flesta av Wisbygymnasiets
utbildningar är förlagda i norra Visby
(Hackspettenområdet) och på Solrosenområdet i
södra Visby. I Roma bedrivs naturbruksprogrammet
på Gotland Grönt Centrum. På Gotland finns det
även en fristående gymnasieskola: Guteskolan, med
verksamhet i Visby, som erbjuder nio nationella
program.

Med kollektivtrafik har 75,7 procent av
befolkningen tillgång till gymnasieskolan inom 60
minuters restid (prognosen har likartade siffror).
Här kan vi i kartan se att de mer perifera områdena
Fårö och Storsudret helt saknar tillgänglighet.
Eftersom gymnasieelever på landsbygden i hög
grad är beroende av kollektivtrafik för att kunna gå
i gymnasiet och bo hemma, ligger här en orsak till
att en hel del gymnasieelever är inackorderade på
studieorterna under veckorna.

Kartan på motstående sida visar en mycket hög
tillgänglighet med bil till gymnasieskolorna. Inom
90 minuter nås 99,4 procent av befolkningen. Här
kan noteras att det högre tidsintervallet 120 minuter
inte når fler, vilket beror på att redan det lägre
tidsintervallet täcker in hela Gotland.

Gymnasieungdomar vid Steffenhuset. Foto: Mikael Marmont 2011.
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TILLGÄNGLIGHET TILL GYMNASIESKOLOR
Figur 1 (tv): Tillgänglighet med bil till gymnasieskolor. Figur 2: (th): Tillgänglighet med buss till gymnasieskolor.

11

5.4 ÄLDREOMSORG
Socialförvaltningen svarar för vård och omsorg i
hemmet och i särskilda boendeformer. Ambitionen
är att den som önskar ska kunna bo kvar i sin
ursprungliga bostad och så långt det är möjligt få
sina behov tillgodosedda i hemmet.
Ibland krävs dock ett särskilt boende, för äldre som
inte klarar av att bo i sitt eget hem med hemtjänst.
I dessa boenden finns sjuksköterska och annan
personal tillgänglig dygnet runt.
På Gotland finns femton särskilda boenden
fördelade på tio orter, vilket innebär att en mycket
stor del av befolkningen har god tillgänglighet;
99,1-99,4 procent (i praktiken alla) har tillgång
till särskilt boende inom 45-60 minuter med bil.
Tillgängligheten med kollektivtrafik är också
förhållandevis hög; 78,5 procent av befolkningen
nås inom 45 minuter med buss. Det enda särskilda
boende som inte nås med buss, eftersom orten
saknar bussförbindelse, är Hattstugan i När Hallute.

Anställda vid Kilåkern i Slite, ett boende för människor med stort behov av vård och omsorg.
Foto: Stig Hammarstedt 2009.
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TILLGÄNGLIGHET TILL ÄLDREBOMSORG

Figur 1 (tv): Tillgänglighet med bil till äldreomsorg. Figur 2: (th): Tillgänglighet med buss till äldreomsorg.
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5.5 BIBLIOTEK
På Gotland finns tolv bibliotek, belägna i Visby,
Slite, Fårösund, Klintehamn, Östergarn, Hemse,
Havdhem och Burgsvik.
Tillgängligheten med bil är mycket god; 98,6
procent av befolkningen har tillgång till ett eller flera
bibliotek inom 30 minuter och 99,4 procent inom
45 minuter. Även kollektivtrafiktillgängligheten är
förhållandevis hög; 76,7 procent av befolkningen
når ett/flera bibliotek inom 30 minuter och 78,3
procent inom 45 minuter.

BO

Av kartan för kollektivtrafik kan konstateras
att betydande delar av Fårösund (särskilt Fårö),
Östergarnslandet och Sudret (särskilt Storsudret)
saknar tillgänglighet till bibliotek med buss. I dessa
områden erbjuds i stället service genom Bokbussen,
som besöker hållplatser, skolor, förskolor, andra
institutioner och dagbarnvårdare på tidtabell. Skulle
även detta utbud ha räknats med i analysen, hade
tillgängligheten med busstrafik varit ännu högre på
öns mer perifera delar.
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Almedalsbiblioteket, ungdomshörnan. Foto: David Skoog 2015.
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En bokbuss kommer lastad! Foto: Biblioteken på Gotland.
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TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEK

Figur 1 (tv): Tillgänglighet med bil till bibliotek. Figur 2: (th): Tillgänglighet med buss till bibliotek.
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5.6 ISHALLAR
Gotlands tre ishallar finns geografiskt fördelade över
hela ön. Den norra ligger i Slite och är föreningsägd
av föreningen IK Graip. Den södra ligger i Hemse
och drivs helt av föreningen Sudrets Hockeyklubb.
Den tredje ishallen finns i Visby där föreningen
Visby-Roma Hockey hyr sina tider för träning och
match. I samtliga ishallar är det kostnadsfritt att åka
skridskor under allmänhetens tider.
Den geografiskt goda spridningen gör att
befolkningens tillgänglighet till ishallar är mycket
hög; 98,3 procent nås inom 45 minuter och
99,3 procent inom 60 minuter med bil. Sett till
yttäckningen nås nästan hela ön inom 45 minuter,
bortsett från Fårö som till följd av färjerestiden har
något lägre tillgänglighet (dock inom 60 minuter
med bil).
Med kollektivtrafik har 74,6 procent av befolkningen
tillgång till ishall inom 45 minuter. Inom 60
minuters restid nås 78,1 procent av befolkningen.
Tillgängligheten är således god, men stora delar
av Fårösund (särskilt Fårö) och Sudret (särskilt
Storsudret) saknar reguljär kollektivtrafik.

Framtidens hockeyspelare? Visby ishall, hemmaarena för Visby-Roma hockeyklubb.
Foto: Thomas Zielinski 2016.
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TILLGÄNGLIGHET TILL ISHALLAR
Figur 1 (tv): Tillgänglighet med bil till ishallar. Figur 2: (th): Tillgänglighet med buss till ishallar.

17

5.7 BADHUS
Region Gotland har två simhallar (Romahallen ej
inräknad) som drivs av kultur- och fritidsförvaltningen
och är belägna i Visby och Hemse. Dessutom köper
kultur- och fritidsförvaltningen tid i Kustparksbadet
i Fårösund, vilket möjliggör bad för allmänheten
på norra Gotland.
Kartorna på motstående sida visar att tillgängligheten
med buss och bil är i storleksordningen lika hög
som till andra slags servicepunkter. Med bil når 99
procent av befolkningen en simhall inom 45 minuter
(inom 60 minuter 99,4 procent). Med kollektivtrafik
når 76,9 procent av befolkningen en simhall inom
45 minuter. Inom 60 minuter är motsvarande siffra
78,3 procent av befolkningen. Här kan noteras att
delar av Sudret och Östergarnslandet fått något
lägre tillgänglighet (45-60 minuter) med buss, till
följd av stängningen av Roma simhall.

Stora bassängen på Hemsedalsbadet. Foto: David Skoog 2011.
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TILLGÄNGLIGHET TILL BADHUS
Figur 1 (tv): Tillgänglighet med bil till badhus. Figur 2: (th): Tillgänglighet med buss till badhus.
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5.8 UNGDOMSGÅRDAR
På Gotland finns åtta ungdomsgårdar, som erbjuder
ungdomar en drogfri miljö för alla oavsett kön,
identitet, funktionsnedsättning eller annan etnisk
bakgrund. De finns i Visby, Fårösund, Slite, Roma,
Klintehamn och i Hemse.3
För ungdomsgårdar har valts att analysera
tillgängligheten med cykel (det primära färdsättet)
samt med buss. Kartan på motstående sida visar
att 56,9 procent av befolkningen når en fritidsgård
inom 15 minuter och 70,3 procent inom 30 minuter
med cykel.
Med kollektivtrafik är tillgängligheten högre; 66,3
procent av befolkningen når en ungdomsgård inom
15 minuter och 75,4 procent inom 30 minuter.
I detta sammanhang är yttäckningen i kartorna
särskilt intressanta, för även om merparten av
befolkningen har tillgänglighet inom 30 minuter
med cykel alternativt buss, finns på Gotland mycket
stora områden (merparten av ön faktiskt) där de
ungdomar som där bor, helt saknar tillgång till
ungdomsgårdar.

Djup koncentration. Puma Ungdomsgård i Visby. Foto: David Skoog 2015.

3 Region Gotland.
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TILLGÄNGLIGHET TILL UNGDOMSGÅRDAR
Figur 1 (tv): Tillgänglighet med cykel till ungdomsgård. Figur 2: (th): Tillgänglighet med buss till ungdomsgård.
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5.9 VÅRDCENTRALER
Tillgängligheten till hälso- och sjukvård är på
samma sätt som många andra serviceslag en viktig
förutsättning för möjligheterna till att bo och
verka i alla delar av landet. Såväl lokalisering av
vårdcentraler som vårdens innehåll och kvalitet
påverkar dock av den ekonomiska situationen i
många kommuner och landsting. God geografisk
tillgänglighet till ett sjukhus eller en vårdcentral
innebär därför inte med automatik att en person kan
få all den vård som efterfrågas vid den tidpunkt den
efterfrågas.
Sedan många år pågår i Sverige och andra länder ett
arbete med att utveckla nya distansöverbryggande
lösningar. Med teknisk utveckling skapas
möjligheter till en ökad samverkan mellan olika
vårdgivare, sjukhus och vårdcentraler och nya sätt
att tillhandhålla vård och sjukvårdstjänster.
Fastän geografisk tillgänglighet som sagt inte ger
hela svaret, kan ändå konstateras att tillgängligheten
i riket som helhet är mycket hög; över 99 procent av
befolkningen i riket har tillgång till en vårdcentral
inom 30 minuters restid.4

4 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2014
2014. Tillväxtanalys. Rapport 2015:04.
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Gotland har sex vårdcentraler, belägna i Visby
(tre st), Slite, Klintehamn och Hemse. Av dessa är
fem landstingsdrivna och en (Hansahälsan) drivs i
privat regi.
Till följd av den relativt decentraliserade strukturen
är tillgängligheten hög; 96,7 procent av befolkningen
når en eller flera vårdcentraler inom 30 minuter
med bil.5 Inom 45 minuter är tillgängligheten hela
98,6 procent.
Vårdcentraler är ett serviceslag där tillgängligheten
med kollektivtrafik kan sägas vara särskilt viktig,
eftersom målgruppen relativt ofta består av äldre
personer som kan ha nedsatt förmåga att köra bil.
Här visar analysen att tillgängligheten med buss
är ungefär i nivå som de andra serviceslagen;
73,2 procent av befolkningen når en eller flera
vårdcentraler inom 30 minuter och 76,9 procent
inom 45 minuter.

5 Den synbara skillnaden, om än liten, gentemot riket, är sannolikt en följd av mindre skillnader i beräkningsmetodik och
kan här lämnas utan större avseende.

Vårdcentraler är det serviceslag där kartorna
tydligast visar att öns mest perifera delar - Fårö,
Östergarnslandet och Storsudret - har sämre
tillgänglighet med bil och helt saknar tillgänglighet
med buss. I dessa områden finns däremot
Trygghetspunkter att tillgå.
Den första Trygghetspunkten öppnade hösten 2014
i Roma. Verksamheterna finns idag i Burgsvik,
Fårösund, Katthammarsvik och Roma, de bedrivs
i samarbete mellan hälso-/sjukvårdsförvaltningen
och socialförvaltningen och är öppna några gånger
i veckan för bokade besök.
Målet med Trygghetspunkterna är bland annat att
öka tryggheten för patienterna på landsbygden så
att man slipper långa resor för enklare åtgärder,
exempelvis
återkommande
provtagningar,
såromläggningar, blodtryckskontroll och vissa
injektioner med mera. Besök till trygghetspunkten
bokas av ordinarie vårdcentral.

Besök på Visborgs vårdcentral. Foto: Gotlands kommun 2010.

TILLGÄNGLIGHET TILL VÅRDCENTRALER
Figur 1 (tv): Tillgänglighet med bil till vårdcentral. Figur 2: (th): Tillgänglighet med bil till vårdcentral
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5.10 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Sjukvården på Gotland bedrivs på Visby lasarett,
som är ett akutsjukhus med nära alla specialiteter
som medicin, kirurgi, cardiologi, infektion, ögon,
öron, barn, förlossning, gyn, ortopedi, operation,
intensivvård, psykiatri m.m. Vid behov av akut
vård på fastlandet finns en transportorganisation
med helikopter.
För tillgänglighetsanalysen 90 respektive 120
minuter restid använts, vilket här bedöms
representera en rimlig tillgänglighet till sjukvård.
Redan inom tidsintervallet 90 minuter nås hela den
gotländska befolkningen, p g a att hela ön nås med
bil inom detta tidsintervall.
Med kollektivtrafik är tillgängligheten i
storleksordningen lika hög (i vissa fall något högre)
som för de andra serviceslagen. 77,9 procent av
befolkningen når lasarettet inom 90 minuters restid
med buss, och 78,5 procent inom 120 minuter.
Även här kan dock konstateras att fastän det
reguljära busslinjenätet når merparten av
befolkningen, finns det stora områden som saknar
reguljär kollektivtrafik. Det gäller främst Fårö och
Sudret (särskilt Storsudret), men även i öns andra
landsbygdsområden går busslinjenätet som stråk där
de mellanliggande områdena saknar tillgänglighet
med reguljär kollektivtrafik.

Visby lasarett fotograferat från ”Galgberget”. Foto: Magna Hovland 2010.
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TILLGÄNGLIGHET TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Figur 1 (tv): Tillgänglighet med bil till Visby lasarett. Figur 2: (th): Tillgänglighet med buss till Visby Lasarett.
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5.11 LIVSMEDELSHANDEL
”Bygden behöver butiken!”
Livsmedelsbutiken, i synnerhet lanthandeln, spelar
en viktig roll för både människor och företag på
landsbygden, både som servicefunktion och som en
mötesplats i bygden.
En livsmedelsbutik på landsbygd eller i glesbygd kan
se ut på många olika sätt, ha varierande ägarformer
och omfattning på verksamheten. Butiken samlar
ofta flera slags kommersiell service som drivmedel,
post- och apoteksombud, betaltjänster samt även
spel och utlämning av systemvaror. Många av
dessa butiker drivs med större eller mindre inslag
av ideella krafter och har särskilt stor betydelse
för servicen på landebygd och i glesbygd. Många
orter har numera bara en butik och avståndet till
nästa butik kan vara långt. Därför får en ytterligare
utglesning av butiksnätet konsekvenser i form av
betydligt större avstånd.6

6 Service i glesbygd. SOU 2015:53.
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Antalet livsmedelsbutiker i riket har minskat
markant under flera decennier. Sedan år 1996 har
antalet dagligvarubutiker i Sverige minskat med
nära 28 pro
cent. Minskningen har skett runtom
i landet, mestadels i områden med mellan/låg
tillgänglighet till tätorter. Sedan år 2004 har antalet
butiker minskat i samtliga län och de största
relativa föränd
ringar
na har enligt Tillväxtanalys
kartläggning skett i Jämtlands och Gotlands län.
Utvecklingen varierar förutom mellan olika
områden också mellan olika butikstyper. Antalet
små eller mindre butiker har sedan år 2004 minskat
med cirka 37 procent och sedan år 1996 med hela
70 procent.7

Besöksnäringen på Gotland utgör ett mycket viktigt
underlag för livsmedelshandeln på den gotländska
landsbygden. Vilken annan kommun i Sverige kan
idag stoltsera med så många livsmedelsbutiker på
sådan begränsad geografisk yta? Sannolikt ingen,
eller i vart fall väldigt få.
Till följd därav är såväl den geografiska yttäckningen
som andelen invånare med tillgänglighet mycket
hög; 99,7 procent av gotlänningarna når en
livsmedelsbutik inom 15 minuter med bil (99,3
procent inom 45 minuter). Även tillgängligheten
med kollektivtrafiknätet är hög; 73,4 procent av
befolkningen når en livsmedelsbutik inom 15
minuter med buss (78,6 procent/30 minuter, 79,4
procent/45 minuter).
Här kan noteras att några livsmedelsbutiker (röda
punkter i högra kartan) ligger i områden som saknar
busstrafiklinjer. Dessutom har delar av områdena
Roma och Klinte något lägre tillgänglighet
(orange markering i högra kartan) med buss,
eftersom invånarna i dessa stråk är hänvisade till
livsmedelsbutikerna i Visby, Katthammarsvik,
Hemse och/eller Klintehamn.

7 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2014
2014. Tillväxtanalys. Rapport 2015:04.

TILLGÄNGLIGHET TILL LIVSMEDELSHANDEL
Figur 1 (tv): Tillgänglighet med bil till livsmedelshandel. Figur 2: (th): Tillgänglighet med buss till livsmedelshandel.
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5.12 DRIVMEDELSSTATIONER
Under de senaste decennierna har nätet av
drivmedelsstationer förändrats påtagligt och
mindre lönsamma försäljningsställen har antingen
omvandlats till obemannade stationer eller avveck
lats. Mer än hälften av drivmedelsstationerna är i
dag obemannade stationer, på landsbygden ofta
lokaliserade vid livsmedelsbutiker.

Kartan på motstående sida visar att tillgängligheten
till drivmedelsstationer är mycket hög på Gotland;
98,9 procent av befolkningen har tillgänglighet
inom 30 minuter och 99,3 procent (i praktiken
samtliga) inom 45 minuter. På ön finns de facto hela
79 drivmedelsstationer! Låt oss titta närmare på den
kanske mest intressanta av dessa:
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Elbilslandet Gotland är en satsning på
laddinfrastruktur och elbilar på Gotland. Projektet
drivs av företaget Solkompaniet med delfinansiering
från Energimyndigheten, inleddes år 2014 och
pågår till och med år 2016.
Målsättningen med att anlägga laddstationer på ön
och hyra ut elbilar till turister, är att göra det lika
enkelt och flexibelt att köra elbil som fossildriven
bil på Gotland.

Tillgängligheten har försämrats i stora delar av
riket även om tillgängligheten i större tätorter, tack
vare det större utbudet av försäljningsställen för
drivmedel, inte har påverkats på samma sätt som i
många gles- och landsbygdsområden. Samtidigt har
det på många orter utvecklats nya lokala lösningar
för att tillgodose behovet av service.8

8 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2014
2014. Tillväxtanalys. Rapport 2015:04.

”Elbilslandet Gotland”

Under 2014 byggdes 20 laddstationer och det
blev möjligt att hyra elbilar hos Europcar och
Visby Gästhamn. Sommaren 2015 utökades
laddmöjligheterna med fler laddstationer i
Fårösund och Hemse. Sammantaget finns i dag nära
50 laddstationer, vilket innebär att Gotland nu är
Sveriges laddningstätaste region per capita.9

Laddstation vid Kronholmens golfklubb. Foto: Solkompaniet.

9 www.elbilslandet.se

TILLGÄNGLIGHET TILL DRIVMEDELSSTATIONER
Figur 1: Tillgänglighet med bil till drivmedelsstationer.

Laddstation vid Bergmancenter på Fårö. Foto: Solkompaniet.

29

6. BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH SERVICEUTBUD

Avsnittet tar sin utgångspunkt i den av Statisticon
AB:s framtagna befolkningsprognosen för
2015-2025 för Gotlands sju delområden, som
belyses utifrån Swecos erfarenhet av kommunal
resursplanering.
Vi för här ett resonemang om hur
befolkningsförändringarna påverkar servicesslagen
i olika delar av Gotland. Inom ramen för detta
uppdrag görs inga preciserade kvantifieringar, t.ex.
att det i framtiden kommer behövas X fler/färre
grundskolor i område Y givet befolkningsprognosen.
Denna slags resursanalys blir aktuell först i ett
senare skede i Region Gotlands planeringsprocess.
I diagrammet resp tabellen till höger i bild visas
befolkningsutvecklingen 2009 - 2025, där perioden
2009 - 2014 är faktiskt utfall och 2015 - 2025 är
prognosticerad utveckling.
Under
femårsperioden
2009-2014
stod
befolkningsutvecklingen på Gotland totalt sett stilla,
dock med stor variation mellan öns delområden;
Visby Norra ökade på fem år med hela 7,5 procent
och Slite med 3,1 procent, medan övriga områden
minskade med -1,1 (Visby Södra) - -6,5 procent
(Sudret).

För de kommande tio åren (räknat från 2015, se
tabellen) bedöms Visby Norra och även Visby
Södra öka kraftigt i befolkning. Även Klinte ökar
förhållandevis starkt i befolkning, nära gotlandssnittet, medan övriga områden har en svagare
ökning. Notabelt är dock att samtliga delområden
utom Sudret bedöms få en befolkningsökning.

Område
Visby Norra
Visby Södra
Fårösund
Slite
Roma
Klinte
Sudret
Totalt

2015 - 2025 Procent
1820
10,7%
933
6,8%
107
3,2%
73
1,5%
162
2,4%
164
4,2%
-153
-2,0%
3106
5,4%

I detta sammanhang behöver poängteras att
2015 års flyktingmottagning inte kommer med
Befolkningsutveckling 2015-2025 per
delområde. Källa: delområdesprognos 2015i statistiken förrän år 2017, detta p g a de långa
2025. Statisticon, bearbetning Sweco.
handläggningstiderna
hos
Migrationsverket.
Utöver vad denna prognos, har Gotland liksom
övriga svenska kommuner tagit emot ett stort antal
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I detta avsnitt förs en översiktlig diskussion om
det geografiska serviceutbudet, satt i relation till
befolkningsprognosen för Gotlands sju geografiska
delområden. Den övergripande frågan lyder; hur
kan den framtida befolkningsutvecklingen komma
att påverka behoven av olika slags samhällsservice?
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Befolkningens framtida åldersstruktur är ett mycket
viktigt underlag för den kommunala planeringen,
detta eftersom de generellt sett mest resurskrävande
invånarna är de yngre (barnomsorg, skola) respektive
de äldre (vård och omsorg).
Tabellen till höger visar den prognostiserade
befolkningsutvecklingen totalt per åldersgrupp (per
delområde redovisas i bilaga). Här kan flera intressanta
mönster iakttas:
1. Barnen i åldersgrupperna 0-5 år resp 6-15 år ökar
under prognosperioden, vilket innebär ett ökat behov
av förskoleplatser och platser i grundskolan. Den höga
tillgängligheten både sett till befolkningsantal och
till yttäckning innebär att även framtida befolkning
(givet dagens serviceutbud) kommer att ha tillgång
till förskola och skola inom en rimlig restid. Däremot
kommer ytterligare platser i både grundskola och
förskola att krävas, antingen i befintliga skolor eller
i nybyggda. Framförallt kommer ökningen av barn
fram till år 2025 att ske i Norra och Södra Visby, vilket
innebär att det främst är där det ökade behovet av
platser kommer att finnas.
2. Antalet ungdomar i gymnasieåldern 16-19 år
väntas också öka kraftigt. Även om i stort sett hela
befolkningen idag liksom sannolikt även framledes har
tillgänglighet till gymnasieskola med bil, kan det finnas
anledning att ytterligare belysa det på landsbygden
primära färdmedlet för gymnasieelever - bussen.
Dagens busslinjenät täcker förvisso tre fjärdedelar av
befolkningen. Det innebär samtidigt att en fjärdedel
av befolkningen och en betydande del av Gotlands yta
inte har tillgänglighet till gymnasieskolorna med buss,
med resultatet att en hel del elever från de perifera
områdena är hänvisade till inackordering under
veckorna.

Ålder
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0 till 5
3 440 3 430 3 454 3 449 3 498 3 538 3 570 3 600 3 631 3 660 3 687
6 till 15
5 778 5 860 5 940 5 991 6 020 6 113 6 146 6 193 6 285 6 327 6 333
16 till 19
2 321 2 319 2 285 2 387 2 389 2 362 2 423 2 424 2 411 2 491 2 552
20 till 25
4 513 4 251 4 141 4 000 3 930 3 888 3 868 3 930 3 961 3 982 4 039
26 till 35
5 593 5 767 5 853 5 934 6 022 6 128 6 208 6 223 6 251 6 240 6 255
36 till 45
6 477 6 471 6 390 6 294 6 260 6 170 6 158 6 211 6 271 6 382 6 452
46 till 55
7 886 7 789 7 789 7 789 7 712 7 609 7 485 7 331 7 178 7 102 7 112
56 till 65
8 152 8 071 8 052 8 008 7 995 8 090 8 083 8 107 8 176 8 131 8 117
66 till 75
7 787 7 972 8 090 8 148 8 150 8 151 8 093 8 045 8 027 8 042 8 004
76 till 85
3 939 4 069 4 182 4 398 4 673 4 898 5 242 5 522 5 742 5 947 6 087
86 och äldre 1 450 1 471 1 508 1 527 1 547 1 573 1 588 1 641 1 681 1 718 1 805
Summa
57 336 57 471 57 683 57 925 58 198 58 519 58 865 59 227 59 615 60 021 60 442

2015-2025
7,2%
9,6%
9,9%
-10,5%
11,8%
-0,4%
-9,8%
-0,4%
2,8%
54,5%
24,5%
5,4%

Befolkningsutveckling 2014-2025 per delområde. Källa: delområdesprognos 2015-2025. Statisticon, bearbetning Sweco.

Befolkningsprognosen tyder på att de flesta av
Gotlands delområden kommer att ha fler ungdomar
i gymnasieåldern år 2025 än idag, vilket innebär
behov att i kommande resursplanering dels belysa
eventuella behov av ökad inackordering, dels möjliga
konsekvenser för kollektivtrafikens kapacitet att
transportera ett ökat antal gymnasieelever.
3. Befolkningen i åldern 26-35 år, som vi här (en aning
generaliserat) benämner ”bygga-bo-åldern”, beräknas
öka med nära tolv procent till år 2025. I denna ålder,
där många människor bildar familj, efterfrågas i
högre grad större bostäder (särskilt småhus). Detta i
sin tur ställer krav på en fungerande bostadsmarknad
i allmänhet, och fungerande flyttkedja i synnerhet.
Till exempel behövs lägenheter som attraherar äldre,
vilket i sin tur frigör småhus till barnfamiljer, vilket
i sin tur frigör mindre lägenheter till unga vuxna,
studenter, äldre med flera. Detta är en utmaning som
många kommuner har att hantera, Gotland inkluderat.

4. De äldre ökar kraftigt i antal, 76-85-åringarna med
54,5 procent och de allra äldsta, +86-åringarna, med
24,5 procent. Även ”yngre äldre” i åldern 66-75 år
ökar något. Här ligger den kanske största utmaningen
i förändringen av Gotlands åldersstruktur. Fler äldre
kommer sannolikt att innebära ett ökat behov av
äldreomsorg, både hemtjänst och i särskilt boende,
flera besök på vårdcentraler och ökat utnyttjande av
andra samhällstjänster. Enligt befolkningsprognosen
kommer ökningen av äldre att ske i samtliga
delområden.
Den äldre befolkningen är vanligtvis hänvisade till
kollektivtrafik för att nå olika typer av samhällsservice
i större utsträckning än övriga vuxna. Även om
tillgängligheten till hälso- och sjukvård, handel
och övrig service är god med bil är tillgängligheten
i stora områden på landsbygden mindre god med
kollektivtrafik. Häri ligger därför en utmaning i att
säkerställa tillgång till grundläggande samhällsservice
med kollektiva färdmedel. Fler äldre i kombination
med ett kollektivtrafiknät som i framtiden inte svarar
upp i tillräcklig grad, kan i sin tur innebära ökade
färdtjänstkostnader.
31

7. URBANISERING OCH SAMHÄLLSSERVICE I PERIFERA OMRÅDEN
7.1 URBANISERINGENS UTMANINGAR,
GLOBALISERINGENS MÖJLIGHETER
Huruvida människor är fördelade i eller utanför
tätorter inom en kommun har stor betydelse för
kommunens möjligheter att tillhandahålla service
med hög effektivitet och kvalitet. Tillgången till
service styrs till stor del av befolkningsunderlaget,
tätortsgraden och köpkraften. Samtidigt har
urbaniseringen inneburit att både befolkning och
köpkraft under en längre tid har koncentrerats
till storstadsregioner och större städer. Detta har
medfört att tillgängligheten till kommersiell och
offentlig service har blivit sämre i många svenska
lands- och glesbygdskommuner.
Kommunerna i Sverige står inför mycket varierande
framtida utmaningar för att klara de kommunala
åtagandena och bibehålla dagens välfärdsnivå.
Köpkraften minskar och skatteunderlaget krymper i
många kommuner, samtidigt som kraven på offentlig
service och tillgänglighet ökar. Detta innebär att
befolkningsutvecklingen är en av de allra viktigaste
(kanske den viktigaste) framtidsfrågan.

För att kunna bibehålla dagens försörjningsgrad,
det vill säga att inte färre ska behöva försörja
fler, kommer Sverige vara i behov av en fortsatt
stor nettoinvandring. Samtidigt förutsätter detta
att Sverige lyckas med integrationspolitiken och
att den inkommande kompetensen tas tillvara på
arbetsmarknaden och i det lokala näringslivet.
Här finns en potential att vända åtminstone
en del av de senaste decenniernas negativa
befolkningstrend, inte minst som många kommuner
redan idag har kompetensförsörjningssvårigheter
och dessa bedöms öka. Här kan ett större
befolkningsunderlag ses som en stor potential,
förutsatt att utbildningssystemet på alla nivåer kan
matcha den nya (och gamla) befolkningen med
arbetsmarknadens efterfrågan.
De positiva värden som ges av en större
befolkning bör ses som övervägande då de ställs
mot ökade kostnader i termer av bostäder och
välfärdstjänster. Genom att verka för attraktiva
integrationsfrämjande åtgärder skapas möjligheter
att stärka befolkningsutvecklingen, vilket är helt
nödvändigt för alla svenska och regioner - så även
Gotland - eftersom en positiv befolkningsutveckling
är en förutsättning för en stark funktionell region.

7.2 OM SAMHÄLLSSERVICE I PERIFERA
OMRÅDEN
Hur skall då samhället klara servicetillgängligheten
i
de
mest
perifera
landsbygdsoch
glesbygdsområdena, sett till att den svenska
landsbygden under flera decennier har genomgått
en stark urbanisering med stor utflyttning till
storstadsregionerna och andra större städer med
omnejd?
I många delar av landet förstärker utvecklingen
behovet av att dela och samordna resurser inom
den kommunala verksamheten för att klara av
att upprätthålla en god service till medborgarna.
Idag sker mellankommunal samverkan genom
gemensamma nämnder, kommunalförbund, bolag
och informella nätverk. Mycket tyder på att samma
utveckling sker inom många kommuner, t ex mellan
förvaltningar, i syfte att skapa synergier och öka
resurseffektiviteten.
I detta sammanhang kan nämnas en rapport från
Sveriges Kommuner och Landsting, som behandlar
framtidens utmaningar. I denna rapport lyfts fram:
”att välfärdens utveckling i framtiden inte bara
är en fråga om finansiering utan också om
att kunna hantera stora regionala skillnader i
befolkningsutvecklingen liksom att kunna rekrytera
personal med rätt kompetens.”10

10 Framtidens utmaning – välfärdens långsiktiga finansiering.
Sveriges Kommuner och Landsting 2010.
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Sedan 2010 har Tillväxtverket genomfört ett
program vars syfte har varit att stimulera lokalt
anpassade servicelösningar som tar hänsyn till
varierande förutsättningar och behov. Tillväxtverket
har under perioden beviljat medel till 45 projekt
som utvecklar servicelösningar för områden med
mycket gles befolkning och dålig infrastruktur, men
där företagande exempelvis inom besöksnäringen
har stor betydelse för områdets utveckling.11
Några särskilt intressanta utdrag ur rapporten lyder
som följer:
”Utvecklingen när det gäller god tillgång till
kommersiell och offentlig service ser mycket
olika ut i olika delar av landet. Därför bör också
lösningarna för att tillhandahålla servicen utformas
olika. Det är också viktigt att insatserna ligger i
linje med regionala strategier.”
”För att lyckas med lösningar som är hållbara
över tid krävs bland annat att initiativen prioriteras
i den kommunala planeringen, kommunerna har
alltså en nyckelroll i det här arbetet.”
”Vidare har det visat sig att medborgarnas
tillgänglighet till service förbättras om också
kommunerna och de statliga myndigheterna
samverkar. Detta gäller särskilt tillgänglighet till
offentlig service.”

”Förutom den samverkan som krävs mellan
kommunerna och de statliga myndigheterna när det
gäller tillgången till service krävs också samverkan
med privata och ideella aktörer – kanske inte
minst när det gäller otraditionella lösningar och
nytänkande.”12
Denna rapport, liksom andra studier som Sweco
tagit del av, utgår i huvudsak från kommersiell
service; om kommuners arbete med att klara
samhällsservicen i glesbefolkade områden står
mindre att läsa i något sånär sammanställd form.
Ett antal intressanta exempel har vi dock fått fram.
Intressant nog arbetar Region Gotland redan med
flera av dessa:
1. Trygghetspunkterna. Att upprätta decentraliserade
mottagningar för enklare åtgärder, är sannolikt en
mycket kostnadseffektiv lösning för glesbefolkade
områden. Fler kommuner/landsting lär följa
Gotlands exempel.

Till detta skall även läggas att Gotland ligger på
första plats av Sveriges 21 län vad gäller tillgången
till bredband på landsbygden; på Gotland har nära
44 procent av landsbygdens befolkning tillgång till
att beställa fiber (år 2014).14 Detta sammantaget
ger en bild av en region med god potential att klara
åtminstone en del av den framtida samhällsservicen
med hjälp av e-lösningar.
4.
Närtrafiken.
De
flesta
regionala
kollektivtrafikmyndigheter i landet bedriver
anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygd/glesbygd.
Detta är kan i många fall vara ett för samhället
kostnadseffektivt
alternativ till både reguljär
Fårö
- Reg
io
kollektivtrafik (därn Greseunderlaget
är för litet) och till
otlan
d
färdtjänst (i de fall det är möjligt sett till medicinska
skäl). Den framtida ökningen av äldre på den
gotländska landsbygden Fkan
innebära ökade behov
årö
av denna slags flexibla kollektivtrafiklösningar.
http

Fårö

”Med bättre tillgänglighet kan enskildas
problem och ärenden klaras av snabbare, vilket
innebär besparingar för både medborgaren och
myndigheterna.”
11 Lokala servicelösningar. Tillväxtanalys 2014, rapport 0166.

12 Lokala servicelösningar. Tillväxtanalys 2014, rapport 0166.
13 Region Gotland.
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styrelse beslut om en ny vision för e-hälsa, som
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Ålder
2015
0 till 5
997
6 till 15
1 647
16 till 19
709
20 till 25
1 592
26 till 35
1 872
36 till 45
1 942
46 till 55
2 275
Visby
Norra 2 282
56
till 65
Ålder
66
till 75
22015
068
0
76tilltill585
1997
175
6 tilloch
15 äldr 1465
647
86
16 till 19
Summa
17709
023
20 till 25
1 592
26
till 35
Visby
Södra 1 872
36
till 45
12015
942
Ålder
46tilltill555
2941
275
0
56
65
2
6 tilltill15
1 282
571
66 till
till 19
75
2594
068
16
76 till
till 25
85
1 062
175
20
1
86
26 och
till 35äldr 1465
438
Summa
17
023
36 till 45
1 748

2016
1 012
1 680
726
1 497
1 938
1 949
2 276
2 285
22016
129
1 213
012
1
1474
680
17726
179
1 497
1 938
12016
949
2947
276
2
1 285
583
2619
129
1 000
213
1
1474
477
17
179
1 763

2017
1 022
1 724
729
1 469
1 948
1 936
2 329
2 292
22017
194
1 222
022
1
1489
724
17729
354
1 469
1 948
12017
936
2953
329
2
1 292
618
2599
194
1990
222
1489
505
17
354
1 745

2018
1 032
1 757
759
1 431
1 977
1 919
2 336
2 293
22018
240
1 286
032
1
1499
757
17759
529
1 431
1 977
12018
919
2949
336
2
1 293
631
2630
240
1976
286
1499
525
17
529
1 715

2019
1 056
1 780
764
1 410
2 006
1 917
2 326
2 323
22019
249
1 368
056
1
1508
780
17764
707
1 410
2 006
12019
917
2958
326
2
1 323
650
2626
249
1969
368
1508
548
17
707
1 701

2020
1 071
1 829
751
1 401
2 040
1 904
2 307
2 376
22020
276
1 423
071
1
1516
829
17751
894
1 401
2 040
12020
904
2977
307
2
1 376
670
2616
276
1965
423
1516
574
17
894
1 677

2021
1 082
1 845
780
1 403
2 066
1 911
2 273
2 387
22021
286
1 528
082
1
1523
845
18780
082
1 403
2 066
12021
911
2986
273
2
1 387
688
2630
286
1958
528
1523
598
18
082
1 671

2022
1 092
1 874
783
1 424
2 072
1 934
2 239
2 400
22022
301
1 615
092
1
1534
874
18783
269
1 424
2 072
12022
934
2995
239
2
1 400
701
2630
301
1980
615
1534
601
18
269
1 684

2023
1 102
1 908
789
1 437
2 084
1 955
2 199
2 442
22023
313
1 682
102
1
1549
908
18789
460
1 437
2 084
12023
955
2 004
199
1
2
1 442
733
2623
313
1986
682
1549
611
18
460
1 703

2024
1 112
1 926
823
1 444
2 086
1 989
2 181
2 443
22024
341
1 742
112
1
1565
926
18823
651
1 444
2 086
12024
989
2 012
181
1
2
1 443
748
2644
341
1991
742
1565
612
18
651
1 732

46 till 55
1 907
Visby
Södra 1 739
56
till 65
Ålder
66
till 75
12015
632
0
941
76tilltill585
758
6 tilloch
15 äldr 1257
571
86
16 till 19
Summa
13594
648
20 till 25
1 062
26
till 35
1 438
Fårösund
36
till 45
12015
748
Ålder
46tilltill555
1158
907
0
56tilltill15
65
1275
739
6
66
1114
632
16 till
till 75
19
76 till
till 25
85
758
20
220
86
257
26 och
till 35äldr 244
Summa
13294
648
36 till 45

1 899
1 716
12016
681
947
771
1262
583
13619
719
1 000
1 477
12016
763
1154
899
1283
716
1113
681
771
212
262
243
13290
719

1 902
1 716
12017
716
953
787
1269
618
13599
800
990
1 505
12017
745
1154
902
1285
716
1113
716
787
205
269
251
13281
800

1 937
1 703
12018
701
949
835
1280
631
13630
883
976
1 525
12018
715
1152
937
1285
703
1127
701
835
191
280
259
13279
883

1 958
1 693
12019
698
958
896
1274
650
13626
968
969
1 548
12019
701
1157
958
1289
693
1121
698
896
190
274
263
13282
968

1 945
1 717
12020
683
977
961
1276
670
14616
062
965
1 574
12020
677
1157
945
1293
717
1123
683
961
187
276
268
14281
062

1 934
1 719
12021
669
1986
030
1276
688
14630
159
958
1 598
12021
671
1160
934
1291
719
1129
669
1186
030
276
274
14276
159

1 892
1 753
12022
638
1995
097
1287
701
14630
258
980
1 601
12022
684
1162
892
1298
753
1122
638
1191
097
287
274
14277
258

1 858
1 787
12023
622
1 137
004
1
1297
733
14623
362
986
1 611
12023
703
1164
858
1302
787
1124
622
1191
137
297
275
14278
362

1 843
1 791
12024
610
1 184
012
1
1304
748
14644
470
991
1 612
12024
732
1165
843
1305
791
1126
610
1193
184
304
273
14286
470

2025 2015-2025
1 121
12,5%
1 934
17,4%
841
18,7%
1 470
-7,7%
2 094
11,9%
2 011
3,6%
2 191
-3,7%
2 460
7,8%
22025
335 2015-2025
12,9%
1 791
121
12,5%
1
52,4%
1595
934
17,4%
28,0%
18,7%
18841
843
10,7%
1 470
-7,7%
2 094
11,9%
22025
011 2015-2025
3,6%
2 020
191
-3,7%
1
8,4%
2
7,8%
1 460
756
11,7%
2659
335
12,9%
10,9%
1 003
791
52,4%
1
-5,6%
28,0%
1595
617
12,4%
18
843
10,7%
1 750
0,1%
1 850
-3,0%
1 799
3,5%
12025
598 2015-2025
-2,1%
1 210
020
8,4%
1
59,7%
1320
756
11,7%
24,2%
10,9%
14659
582
6,8%
1 003
-5,6%
1 617
12,4%
12025
750 2015-2025
0,1%
1167
850
-3,0%
5,5%
1303
799
3,5%
10,1%
1130
598
-2,1%
13,8%
1197
210
59,7%
-10,5%
320
24,2%
273
12,2%
14289
582
6,8%
-1,7%

46 till 55
431
434
428
410
394
394
388
379
370
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Fårösund
56
till 65
561
538
535
534
531
520
519
514
518
Ålder
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
66
till 75
652
657
660
668
657
650
641
642
639
0
158
154
154
152
157
157
160
162
164
76tilltill585
255
281
295
315
342
361
383
401
416
6 tilloch
15 äldr 275
283
285
285
289
293
291
298
302
86
99
96
95
89
92
96
98
99
99
16 till 19
Summa
3114
304 3113
301 3113
303 3127
309 3121
318 3123
330 3129
343 3122
358 3124
375
20 till 25
220
212
205
191
190
187
186
191
191
26 till 35
244
243
251
259
263
268
274
274
275

370
514
2024
627
165
430
305
102
3126
392
193
273

370
-14,1%
510
-9,0%
2025
618 2015-2025
-5,3%
167
5,5%
449
75,9%
303
10,1%
104
4,7%
13,8%
3130
411
3,2%
197
-10,5%
273
12,2%

0
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2021

2023

2025

TOTAL FOLKMÄNGD I SLITE
Historisk utveckling av folkmängden 2009-2014 samt prognostiserad folkmängd 2015-2025.
6 000

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I FÅRÖSUND
Förändring av ålderstrukturen under prognosperioden. Jämförelse mellan faktisk
ålderstruktur 2014 och prognostiserad ålderstruktur 2025.

5 000
80
4 000
70

50
2 000
40
130000
20
0
2009

0

941
1 571
594
1 062
1 438
1 748
1 907
1 739
1 632
758
257
13 648

947
1 583
619
1 000
1 477
1 763
1 899
1 716
1 681
771
262
13 719

953
1 618
599
990
1 505
1 745
1 902
1 716
1 716
787
269
13 800

949
1 631
630
976
1 525
1 715
1 937
1 703
1 701
835
280
13 883

958
1 650
626
969
1 548
1 701
1 958
1 693
1 698
896
274
13 968

977
1 670
616
965
1 574
1 677
1 945
1 717
1 683
961
276
14 062

986
1 688
630
958
1 598
1 671
1 934
1 719
1 669
1 030
276
14 159

995
1 701
630
980
1 601
1 684
1 892
1 753
1 638
1 097
287
14 258

1 004
1 733
623
986
1 611
1 703
1 858
1 787
1 622
1 137
297
14 362

1 012
1 748
644
991
1 612
1 732
1 843
1 791
1 610
1 184
304
14 470

1 020
1 756
659
1 003
1 617
1 750
1 850
1 799
1 598
1 210
320
14 582

8,4%
11,7%
10,9%
-5,6%
12,4%
0,1%
-3,0%
3,5%
-2,1%
59,7%
24,2%
6,8%

Ålder
2015
0 till 5
158
6 till 15
275
16 till 19
114
20 till 25
220
26 till 35
244
36 till 45
294
46 till 55
431
56 till 65
561
66 till 75
652
76 till 85
255
86 och äldr 99
Summa
3 304

2016
154
283
113
212
243
290
434
538
657
281
96
3 301

2017
154
285
113
205
251
281
428
535
660
295
95
3 303

2018
152
285
127
191
259
279
410
534
668
315
89
3 309

2019
157
289
121
190
263
282
394
531
657
342
92
3 318

2020
157
293
123
187
268
281
394
520
650
361
96
3 330

2021
160
291
129
186
274
276
388
519
641
383
98
3 343

2022
162
298
122
191
274
277
379
514
642
401
99
3 358

2023
164
302
124
191
275
278
370
518
639
416
99
3 375

2024
165
305
126
193
273
286
370
514
627
430
102
3 392

2025 2015-2025
167
5,5%
303
10,1%
130
13,8%
197
-10,5%
273
12,2%
289
-1,7%
370
-14,1%
510
-9,0%
618
-5,3%
449
75,9%
104
4,7%
3 411
3,2%

2016
278
516
172
295
450
554
692
748
741
357
101
4 901

2017
280
506
181
283
452
552
674
744
744
375
103
4 893

2018
275
508
188
268
458
542
670
730
763
385
105
4 892

2019
279
500
192
261
465
543
658
708
774
408
108
4 895

2020
277
505
189
259
470
528
650
712
769
439
106
4 904

2021
279
504
188
261
474
517
634
728
751
468
112
4 917

2022
280
505
186
263
475
523
615
737
731
493
122
4 932

2023
282
504
187
268
477
527
590
743
730
516
126
4 949

2024
284
507
189
269
476
534
582
725
741
535
127
4 969

2025 2015-2025
285
0,1%
507
-1,0%
192
7,3%
272
-13,2%
476
8,1%
539
-2,4%
581
-18,8%
724
-2,4%
732
0,1%
544
57,4%
140
35,2%
4 991
1,5%

2024
475
779
280
410

2025
478
772
291
418

Fårösund

360000

10

0 till 5
6 till 15
16 till 19
20 till 25
26 till 35
36 till 45
46 till 55
56 till 65
66 till 75
76 till 85
86 och äldr
Summa
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90

År 2025

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I SLITE
Förändring av ålderstrukturen under prognosperioden. Jämförelse mellan faktisk
ålderstruktur 2014 och prognostiserad ålderstruktur 2025.
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38

90

Slite
Ålder
2015
0 till 5
285
6 till 15
511
16 till 19
179
20 till 25
313
26 till 35
440
36 till 45
552
46 till 55
715
56 till 65
741
66 till 75
732
76 till 85
345
86 och äldr 103
Summa
4 918
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Roma
Ålder
0 till 5
6 till 15
16 till 19
20 till 25

2015
455
749
259
498

2016
447
753
255
469

2017
452
758
246
453

2018
454
758
260
427

2019
458
756
269
411

2020
459
773
256
407

2021
463
773
265
402

2022
467
768
272
407

2023
471
780
265
411

2015-2025
5,1%
3,1%
12,3%
-16,1%

35

0
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2019

2021

2023

2025

TOTAL FOLKMÄNGD I KLINTE
Historisk utveckling av folkmängden 2009-2014 samt prognostiserad folkmängd 2015-2025.
4 500

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I ROMA

4 000

Förändring av ålderstrukturen under prognosperioden. Jämförelse mellan faktisk
ålderstruktur 2014 och prognostiserad ålderstruktur 2025.

3 500
120

6 till 15
511
16 till 19
179
20 till 25
313
26 till 35
440
36 till 45
552
46 till 55
715
56 till 65
741
66 till 75
732
76 till 85
345
86 och äldr 103
Summa
4 918

3 000

Roma

100
2 500

Ålder
2015
0 till 5
455
6 till 15
749
16 till 19
259
20 till 25
498
26 till 35
637
36 till 45
842
46 till 55
911
56 till 65
956
66 till 75
874
76 till 85
397
86 och äldr 149
Summa
6 727

2 80
000
1 500
60
1 000
40
500

20

0

0
2009

0

2011

10

2013

20

2015

30

2017

40

50

År 2014

2019

2021

60

70

2023

80

2025

516
172
295
450
554
692
748
741
357
101
4 901

506
181
283
452
552
674
744
744
375
103
4 893

508
188
268
458
542
670
730
763
385
105
4 892

500
192
261
465
543
658
708
774
408
108
4 895

505
189
259
470
528
650
712
769
439
106
4 904

504
188
261
474
517
634
728
751
468
112
4 917

505
186
263
475
523
615
737
731
493
122
4 932

504
187
268
477
527
590
743
730
516
126
4 949

507
189
269
476
534
582
725
741
535
127
4 969

507
192
272
476
539
581
724
732
544
140
4 991

-1,0%
7,3%
-13,2%
8,1%
-2,4%
-18,8%
-2,4%
0,1%
57,4%
35,2%
1,5%

2016
447
753
255
469
670
826
907
946
893
403
151
6 720

2017
452
758
246
453
683
816
906
934
886
440
147
6 721

2018
454
758
260
427
694
804
910
923
882
464
150
6 727

2019
458
756
269
411
705
788
900
913
880
495
161
6 737

2020
459
773
256
407
720
765
890
931
872
516
164
6 753

2021
463
773
265
402
728
769
872
922
855
560
164
6 773

2022
467
768
272
407
736
762
870
912
848
582
173
6 797

2023
471
780
265
411
739
767
856
905
842
609
180
6 825

2024
475
779
280
410
736
783
850
891
838
628
187
6 856

2025 2015-2025
478
5,1%
772
3,1%
291
12,3%
418
-16,1%
737
15,6%
791
-6,0%
851
-6,6%
877
-8,2%
836
-4,3%
646
62,8%
192
28,9%
6 890
2,4%

2016
247
386
142
221
365
418
493
591
620
295
94
3 872

2017
241
396
135
214
370
415
487
593
620
310
98
3 880

2018
238
400
143
199
369
416
495
582
627
327
94
3 891

2019
237
407
136
195
366
424
484
587
629
349
92
3 905

2020
238
410
135
192
375
423
473
587
629
362
100
3 923

2021
239
408
141
188
384
422
468
576
625
387
104
3 943

2022
241
406
144
191
380
430
462
572
617
414
107
3 964

2023
242
411
145
190
382
434
455
573
611
438
107
3 987

2024
244
411
149
192
379
440
450
574
608
456
108
4 010

2025 2015-2025
245
-2,9%
413
7,9%
148
7,8%
195
-18,0%
380
7,0%
447
7,5%
451
-11,7%
566
-5,3%
615
0,8%
460
67,4%
115
20,4%
4 035
4,2%

2024
369
650
280
484
679
618

2025
371
648
290
484
678
625

90

År 2025

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I KLINTE
Förändring av ålderstrukturen under prognosperioden. Jämförelse mellan faktisk
ålderstruktur 2014 och prognostiserad ålderstruktur 2025.
90

70

Klinte
Ålder
2015
0 till 5
252
6 till 15
383
16 till 19
138
20 till 25
238
26 till 35
355
36 till 45
416
46 till 55
511
56 till 65
597
66 till 75
610
76 till 85
275
86 och äldr 95
Summa
3 871
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Sudret

10
0

0

10
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30

40
År 2014

36

50

60
År 2025

70

80

90

Ålder
0 till 5
6 till 15
16 till 19
20 till 25
26 till 35
36 till 45

2015
352
641
328
588
607
684

2016
345
660
291
557
624
672

2017
353
652
281
527
644
643

2018
349
652
281
509
653
618

2019
353
640
281
494
670
605

2020
359
632
293
476
680
593

2021
362
638
290
471
684
593

2022
364
640
286
474
686
603

2023
366
647
279
480
683
607

2015-2025
5,3%
1,0%
-11,7%
-17,6%
11,6%
-8,6%

2 000
1 000
0
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2021

2023

2025

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I SUDRET
Förändring av ålderstrukturen under prognosperioden. Jämförelse mellan faktisk
ålderstruktur 2014 och prognostiserad ålderstruktur 2025.
160

2016
247
386
142
221
365
418
493
591
620
295
94
3 872

2017
241
396
135
214
370
415
487
593
620
310
98
3 880

2018
238
400
143
199
369
416
495
582
627
327
94
3 891

2019
237
407
136
195
366
424
484
587
629
349
92
3 905

2020
238
410
135
192
375
423
473
587
629
362
100
3 923

2021
239
408
141
188
384
422
468
576
625
387
104
3 943

2022
241
406
144
191
380
430
462
572
617
414
107
3 964

2023
242
411
145
190
382
434
455
573
611
438
107
3 987

2024
244
411
149
192
379
440
450
574
608
456
108
4 010

2025 2015-2025
245
-2,9%
413
7,9%
148
7,8%
195
-18,0%
380
7,0%
447
7,5%
451
-11,7%
566
-5,3%
615
0,8%
460
67,4%
115
20,4%
4 035
4,2%

2016
345
660
291
557
624
672
1 089
1 248
1 251
750
293
7 779

2017
353
652
281
527
644
643
1 063
1 240
1 268
753
307
7 731

2018
349
652
281
509
653
618
1 031
1 244
1 265
785
309
7 694

2019
353
640
281
494
670
605
993
1 240
1 263
814
314
7 668

2020
359
632
293
476
680
593
950
1 247
1 272
836
316
7 654

2021
362
638
290
471
684
593
917
1 232
1 266
885
311
7 648

2022
364
640
286
474
686
603
873
1 218
1 268
920
318
7 649

2023
366
647
279
480
683
607
850
1 208
1 270
945
323
7 657

2024
369
650
280
484
679
618
825
1 193
1 277
972
325
7 672

2025 2015-2025
371
5,3%
648
1,0%
290
-11,7%
484
-17,6%
678
11,6%
625
-8,6%
818
-27,9%
1 181
-7,4%
1 269
4,2%
987
34,6%
341
20,9%
7 691
-2,0%

Sudret
Ålder
0 till 5
6 till 15
16 till 19
20 till 25
26 till 35
36 till 45
46 till 55
56 till 65
66 till 75
76 till 85
86 och äldr
Summa

140
120
100
80
60
40

2015
352
641
328
588
607
684
1 134
1 276
1 219
734
282
7 845
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0

Ålder
2015
0 till 5
252
6 till 15
383
16 till 19
138
20 till 25
238
26 till 35
355
36 till 45
416
46 till 55
511
56 till 65
597
66 till 75
610
76 till 85
275
86 och äldr 95
Summa
3 871
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