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Ärende
1

Kommentar

Etablering ny förvaltning - namnförslag
RS 2016/401
•

Namnet på regionstyrelsens nya förvaltning fastställs till
regionstyrelseförvaltningen.

Regionstyrelsen beslutade, 2016-06-16 §172, att serviceförvaltningen och
ledningskontoret slås ihop och bildar en ny förvaltning med ansvar för
koncernstyrning, stöd och gemensam service fr o m 1 januari 2017. Vid den
tidpunkten föreslogs inget namn på den nya förvaltningen. Under arbetets gång
med etableringen av den nya förvaltningen har namnet
regionstyrelseförvaltningen utkristalliserats.
2

Etablering ny förvaltning - finansieringsmodell
RS 2016/401

Ärendet kompletteras med tjänsteskrivelse vid arbetsutskottets sammanträde.

3

Samarbete Region Gotland och Uppsala universitet - Campus Gotland
RS 2015/546
•

Strategiskt partnerskap mellan Region Gotland och Uppsala universitet
godkänns enligt förslag.

Regiondirektören fick vid regionstyrelsens möte den 17 september 2015 ett
uppdrag att tillsammans med Uppsala universitet Campus Gotlands rektorsråd ta
fram en plan för ett fördjupat samarbete mellan verksamheterna. Under hösten
2015 arbetades en gemensam målbild fram för ett samarbete mellan
organisationerna. Under våren 2016 har sedan ett gemensamt arbete pågått,
framförallt genom tre workshops där deltagare från både Region Gotland och
Uppsala universitet deltagit för att diskutera och identifiera vilka gemensamma
och möjliga samarbetsområden som finns. En gemensam studieresa har
arrangerats till Campus Helsingborg för kunskapshöjning och inspiration till
samarbetet. De områden man avser att samarbeta kring och på vilket sätt
samarbetet ska ske finns presenterat i bifogat dokument. Under arbetets gång
har begreppet ”strategiskt partnerskap” arbetats fram som förslag till
benämning av samarbetet.
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Till det strategiska partnerskapet arbetas årligen en aktivitetsplan fram där det
specificeras mer konkret vilka insatser som ska prioriteras för det kommande
året.
4

Handlingsprogram 2014-2015 enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
RS 2015/682
•

Nuvarande handlingsprogram för skydd mot olyckor (operativa insatser och
förebyggande insatser) för perioden 2014-2015 förlängs till att gälla till och
med 2017-05-01.

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ett nytt handlingsprogram
för räddningstjänst och förebyggande verksamhet fastställas av
regionfullmäktige eller av ansvarig nämnd för varje mandatperiod.
Det nu gällande handlingsprogrammet fastställdes av regionfullmäktige 201312-18 och gällde t o m 2015-12-31. Arbetet med framtagande av ett nytt
program för perioden inleddes i början av 2015. Sedan detta beslut fattades så
har processen genomförts, enligt ovan, dock med några tidsmässiga
förändringar/framskjutningar. Dessutom framförde Länsstyrelsen vid det senaste
tillsynsbesöket att man önskar en längre remiss- och samrådstid.
Det nya handlingsprogrammet planeras att behandlas av regionfullmäktige den
27 februari 2017.
5

Policy för gatukonst
RS 2015/581
•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige, att regionfullmäktige ger kulturoch fritidsnämnden i uppdrag att inom ramen för tilldelade resurser utreda
och återkomma med förslag till en klar och tydlig policy för gatukonst.

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att policy för gatukonst antas.
Byggnadsnämnden och tekniska nämnden har tillstyrkt en utredning.
Ledningskontoret anser att frågan behöver utredas vidare.
6

Riktlinjer gällande jubileumsgåva
RS 2016/632
•

Riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor samt regler för
flaggning revideras gällande riktlinjer för uppvaktning och minnesgåva,
enligt förslag. Revideringen innebär att värdet av gåvan blir neutralt utifrån
ett genusperspektiv.

•

Reviderade riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor samt
regler för flaggning gäller från och med 2017-01-01.

I riktlinjerna för representation, uppvaktning, minnesgåvor samt regler för
flaggning finns ett avsnitt kring riktlinjer för uppvaktning och minnesgåvor. Idag
är det möjligt att efter 25 års anställning erhålla en gåva från Region Gotland.
Det finns möjlighet att välja mellan herr- och damur i guld eller ett
konstföremål. Över tid har det uppkommit stora skillnader i värdet av de olika
minnesgåvorna. För att få en mer likvärdig nivå på gåvans värde är förslaget att
från och med 2017-01-01 erbjuda konstföremål för en fastställd summa.
Samtidigt föreslås att benämning ändras från minnesgåva till jubileumsgåva.
7

Riktlinjer för försäljning av Region Gotlands fordon, släpvagnar och
motorredskap
RS 2016/601
•

Regionstyrelsen antar riktlinjer för försäljning av Region Gotlands fordon,
släpvagnar och motorredskap.
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Regionstyrelsen uppdrar till fordonsorganisationen att tillämpa
direktavyttring, kommissionsförsäljning eller auktion utifrån vad som är
mest gynnsamt för Region Gotland vid olika avyttringstillfällen.

Serviceförvaltningen har i samråd med teknikförvaltningen tagit fram
gemensamma riktlinjer för försäljning av leasade fordon.
8

Program med mål och riktlinjer för privata utförare
RS 2015/181
•

Regionstyrelsen förklarar att befintliga policys och riktlinjer för upphandling
och konkurrensutsättning får anses tillgodose kraven på program med mål
och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata
utförare.

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige, att fullmäktige antar
regionstyrelsens förklaring.

För varje mandatperiod skall fullmäktige anta ett program med mål och riktlinjer
för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Dessa
mål och riktlinjer kan finnas samlade i ett beslut eller finnas i olika beslut.
Ledningskontoret gör bedömningen att befintliga regelverk får anses tillgodose
kraven på ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare.
9

Tilläggsanslag för ombyggnad av busstationen
RS 2016/634
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag för busstationen, Visby, med 2
995 000 kronor.

•

Medel anvisas via anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Ny busstation har byggts i Visby och den totala investeringsutgiften uppgår till
15 280 000 kronor. Dessutom har periodiskt underhåll utförts med 2 000 000
kronor och OVK-åtgärder med 1 000 000 kronor. Den totala
investeringsbudgeten för projektet har uppgått till 11 000 000 kronor vilket
inkluderar tidigare beviljade 1:1 medel med 2 000 000 kronor samt ett bidrag
från Trafikverket med 500 000 kronor.
Möjligheter finns nu att förfoga över ytterligare 1:1 medel, vilket tidigare
beviljats för investeringar vid Murgrönan med 2 995 000 kronor.
Investeringsprojektet vid Murgrönan kommer inte att genomföras, vilket innebär
att beviljade medel kan disponeras för annat projekt. Enligt ledningskontoret
kan bidraget användas för investeringen vid busstationen, vilket
teknikförvaltningen ställer sig positiv till.
10

Höjning av taxan för protetiska åtgärder
RS 2016/668
•

Regionstyrelsen föreslår för beslut i regionfullmäktige att:
o

Mun- och Käkcentrums taxa för protetiska åtgärder ändras till 15
procent högre pris än referenspriset för allmäntandvården.

o

Beslutet ska gälla för protetiska åtgärder utförda från den 1 januari
2017.

o

Taxan för protetiska åtgärder utförda på Mun- och Käkcentrum
fortsättningsvis ska vara 15 procent högre än referenspriset för
allmäntandvården.

Mun- och Käkcentrum är Folktandvården Gotlands remissklinik för
specialisttandvård. Befolkningsunderlaget på Gotland är inte tillräckligt stort för
att bemanna alla odontologiska specialiteter med utbildade specialister. Därför
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är kliniken bemannad med specialister i ortodonti, specialistkonsulter och
”nischade” allmäntandläkare.
Patienterna som remitteras, både från allmäntandvård och från privattandvård,
motsvarar remisser till specialisttandvården i övriga landsting.
Specialistutbildade tandläkare har en egen taxa med högre referenspris än den
taxa som allmäntandvården använder. Folktandvården Gotlands tandvårdstaxa
följer det statliga referenspriset förutom på stora implantatbroar, där det statliga
referenspriset inte ger kostnadstäckning.
När det statliga tandvårdsstödet reformerades i juli 2008 fattade fullmäktige ett
beslut att taxan för bastandvård på Mun- och Käkcentrum skulle vara 15 procent
högre än allmäntandvårdstaxan. Orsaken till detta var den ökade komplexiteten
på de patienter som får sin behandling på kliniken. Detta pålägg gällde bara
bastandvård och inte protetiska åtgärder.
Ledningskontoret har ingen invändning mot höjningen av taxan på Mun- och
Käkcentrum. Enligt hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning kommer denna
höjning att innebära en bättre kostnadstäckning för de åtgärder som utförs. Det
i sin tur bör ge ett bidrag till att komma i bättre ekonomiska balans inom hälsooch sjukvården.
11

Ny taxemodell för miljöbalkens U-verksamheter (mindre miljöfarliga
verksamheter utan anmälnings- eller tillståndsplikt) - miljö- och
hälsoskyddsnämnden
RS 2016/712

Ärendet kompletteras med ledningskontorets skrivelse i kallelse till
regionstyrelsen (med anledning av beslut från MHN).

12

Reviderad timtaxa för miljöbalkens verksamhetsområden - miljö- och
hälsoskyddsnämnden
RS 2016/711

Ärendet kompletteras med ledningskontorets skrivelse i kallelse till
regionstyrelsen (med anledning av beslut från MHN).

13

Ny taxemodell för verksamheter enligt plan- och bygglagen
RS 2016/709

Ärendet kompletteras med ledningskontorets skrivelse i kallelse till
regionstyrelsen (i väntan på beslut som fattas i BN 2016-11-09).

14

Reviderad timtaxa för verksamheter enligt plan- och bygglagen
RS 2016/708

Ärendet kompletteras med ledningskontorets skrivelse i kallelse till
regionstyrelsen (i väntan på beslut som fattas i BN 2016-11-09).
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Hamntaxa 2017 för Region Gotlands hamnar
RS 2016/633
•

Tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa fastställs.

•

Ny hamntaxa gäller från och med 2017-01-01.

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2016. Då genomfördes en generell
höjning av taxorna med 2 % och en fortsatt anpassning av kryssningstaxorna till
”branschen”. Hamnverksamheten har som helhet en ekonomi i balans. Det har
dock under flera år varit en obalans mellan den skattefinansierade och den
affärsdrivande hamnverksamheten, där den skattefinansierade är
underfinansierad. Det är viktigt att notera att de olika hamnverksamheterna
särredovisas.
För att behålla nuvarande nivå på den skattefinansierade hamnverksamheten
2017 har förvaltningen gjort bedömningen att hamntaxorna kommer behöva
justeras så att intäkten ökar med ca 200 tkr.
Hamntaxan har för 2017 inte genomgått någon större omarbetning utan
ändringar har i huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. För att nå
målsättningen på ökad intäkt med ca 200 tkr föreslås framför allt en höjning av
fartygsavgiften med ca 4 %.
Kryssningstaxorna fortsätter att anpassas till ”branschen” och en förändring
föreslås av det avgiftsmaximerat gross tonnage (GT). På sikt kommer denna
begränsning tas bort helt och ett steg i detta är att för revideringen 2017 höja
denna med 5 000 GT till 40 000 GT. Rabattstegen för antal anlöp justeras även
något. Använder man statistiken för 2015 i beräkningsmodellen kommer
intäkterna för 2017 att öka med ca 200 000 kr.
Det bör också framhållas att stora investeringar görs samt att underhållsbehovet
i hamnarna framöver medför allmänt ökade kostnader.
Ledningskontoret är positiva till tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa
2017 och de prisjusteringar som framgår av dokument ”Hamntaxa 2017”.
Ledningskontoret tillstyrker nämndens begäran.
16

Taxa för upplåtelse av offentlig plats
RS 2016/628
•

Ändringar i Region Gotlands taxa för upplåtelse av offentlig plats fastställs
enligt tekniska nämndens förslag.

Tekniska nämnden har 2016-09-21, § 174, beslutat föreslå regionfullmäktige att
göra vissa ändringar i gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats. Den
huvudsakliga förändringen avser avgifterna för markupplåtelser under
Almedalveckan. Syftet är att modernisera taxans modell utifrån arrangörernas
efterfrågan varför avgiften beräknas per kvadratmeter efter visst intervall istället
för förutbestämda ytor. Intäkterna för regionen eller kostnaderna för arrangören
påverkas inte alls eller marginellt. Modellen skapar flexibilitet och valfrihet.
Dessutom införs en ny delegationsbestämmelse som ger tekniska nämnden rätt
att i visst fall avvika från taxans avgiftsbestämmelser.
Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens förslag.
Några nämnvärda konsekvenser utöver ekonomiska föranleder inte förslaget.
17

Remiss. Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37)
RS 2016/616

Promemorian bifogas utan bilaga (Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att
bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning)). Fullständigt material
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finns här: http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-ochpromemorior/2016/09/ds-201637/.
•

Remissyttrande gällande promemoria Åldersbedömning tidigare i
asylprocessen (Ds 2016:37) överlämnas till Justitiedepartementet enligt
upprättat förslag.

Region Gotland har getts möjlighet att lämna synpunkter på remisspromemoria
– åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Synpunkter har inhämtats från
hälso- och sjukvårdsnämnden samt från socialförvaltningen.
I promemorian lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att
Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad
som görs i dag. Det föreslås att om det råder oklarhet om en asylsökande
utlänning som uppger sig vara ett ensamkommande barn är under 18 år eller
inte, ska Migrationsverket så snart som möjligt göra en åldersbedömning och
fatta ett tillfälligt beslut om sökandens ålder. Migrationsverket ska enligt
förslagen i promemorian ge sökanden tillfälle att genomgå en medicinsk
åldersbedömning innan ett tillfälligt beslut fattas om att den sökande ska anses
ha fyllt 18 år. Det föreslås också att Migrationsverkets tillfälliga beslut ska kunna
överklagas. Promemorian innehåller dessutom förslag till ändringar i
utlänningsförordningen som bl.a. innebär att Migrationsverket ska informera
utlänningen om att konsekvensen av ett nekat samtycke till medicinsk
åldersbedömning utan godtagbar anledning kan bli att han eller hon bedöms ha
fyllt 18 år. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.
Ledningskontorets förslag grundar sig i barnrättsperspektivet genom att
åldersbedömning tidigt i asylprocessen kan minska risken att resurser avsatta
för barn går till vuxna. Likaså kan risken minska att barn tvingas bo tillsammans
med vuxna i hem för vård och boende.
18

Remiss. Utpekande och detaljavgränsning av riksintresset Buttle, Gotlands län
RS 2016/595
•

Remissyttrande gällande utpekande och detaljavgränsning av riksintresset
Buttle, Gotlands län, enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken, överlämnas
till Sveriges geologiska undersökning (SGU) enligt ledningskontorets förslag.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har arbetat fram ett förslag till
riksintresseområde omfattande ca 3600 ha. Förslaget har nu skickats ut för
eventuella synpunkter till Boverket, Länsstyrelsen i Gotlands län samt Region
Gotland.
Ledningskontoret har i samarbete med tjänstemän på
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen upprättat ett förslag till
remissvar.
Ledningskontoret föreslår att Region Gotlands yttrande påpekar att underlaget
för att fatta beslut om ett så omfattande riksintresseområde (3600 ha) som det
här är fråga om är synnerligen bristfälligt t ex saknas det en
konsekvensbeskrivning av vad följderna av ett eventuellt beslut om riksintresse
skulle innebära utifrån de rubriker som behandlats ovan i detta remissvar, samt
att regionen därför ställer sig negativ till att området avsätts som
riksintresseområde för mineralbrytning i avvaktan på att underlaget väsentligen
förbättras.
19

Remiss. Dricksvattenutredningen - En trygg dricksvattenförsörjning (SOU
2016:32)
RS 2016/427

Sammanfattning av utredning bifogas kallelse. Fullständigt material finns här:
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http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2016/04/sou-201632/.
•

Remissyttrande gällande slutbetänkande av Dricksvattenutredningen "En
trygg dricksvattenförsörjning - bakgrund, överväganden och förslag (SOU
2016:32) översändes till Näringsdepartementet enligt förslag.

Förslaget till yttrande är berett inom teknikförvaltningen respektive
ledningskontoret, synpunkter har inhämtats från berörda enheter.
Utredningen har lyckats väl med sitt breda uppdrag att belysa nuläge och
utmaningar för den allmänna försörjningen med dricksvatten. För regionens del
bör förslagen om bättre vägledning/utökat statligt ansvar bidra till bättre
kunskapsunderlag som underlättar arbetet med skydd för dricksvattnet. Den
största skillnaden som kommunal huvudman blir att ansvaret för att ansöka
istället för att utse vattenskyddsområden. De tjänstemän inom region Gotland
som idag arbetar med att utse vattenskyddsområden ser positivt på att staten
får ta ett utökat ansvar för vattenskyddet, förutsatt att resurser avsätts för att
det statliga genomförandet så att inte processerna på kommunal nivå fördröjs.
Regionen kan bara hålla ett begränsat antal VSO-processer igång samtidigt och
tidsplanen för att hinna med alla VSO-ansökningar till 2025 förutsätter smidiga
processer. Viss oro finns för förslaget om att VSO ska föregås av vattendom på
uttag av vatten, vilket idag tar minst fem år utom regionen kontroll, beroende
på långa väntetider på domslut. Vidare uttrycker vår va-huvudman viss oro över
framtida utveckling för intrångsersättningar till följd av nya VSO, ett område
som egentligen ligger i en tidigare utredning som ansåg att principen om att
förorenaren betalar oftast inte kan tillämpas på vattenskyddsområden som har
förebyggande syfte, ofta med långtgående krav på verksamhetsutövare. Vidare
konstaterades att det ännu finns vissa osäkerheter om intrångsersättningar inte
står i strid med EU:s statsstödsregler. Dricksvattenutredningen stannar vid att
konstatera att det ännu finns vissa oklarheter, vilka är utanför utredningens
uppdrag, då de frågorna avgörs genom rättstillämpning i nationell domstol
respektive EU- domstol.
Många av förslagen som berör kommunal nivå är för övrigt i linje med redan
inlett arbete på Gotland.
20

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet, utställning
RS 2015/184

Ärendet återremitterades för ytterligare beredning med anledning av
centerpartiets yrkande på regionstyrelsens sammanträde 2016-10-27. Yrkande
samt samhällsbyggnadsförvaltningens beredning kring detta bifogas. I bilaga
finns även det planuppdrag BN gett 2011 för område H som diskuterades på RS
2016-10-27.
Övriga handlingar i ärendet finns i kallelse till regionstyrelsen 2016-10-27,
ärende 9 (http://gotland.se/93099).
•

Planförslaget godkänns för utställning.

Regionstyrelsen beslutade 2016-10-27 att återremittera planförslaget för
konsekvensanalys av de förslag till ändringar som centerpartiet framförde i
samband med styrelsens behandling av ärendet. En konsekvensanalys har
därefter skyndsamt arbetats fram med förslag till ändringar inför kommande
utställning respektive kommentar i de fall inga ändringar föreslås.
21

Detaljplan Visby Snäckgärdet 1:28 m fl (Snäck camping), utställning
RS 2013/742
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Detaljplan för Visby Snäckgärdet 1:28 m fl (Snäck Camping) tillstyrks.

Ett nytt förslag till detaljplan har arbetats fram. Planförslaget är identiskt med
det förslag regionfullmäktige antog i juni 2015 och som mark- och
miljödomstolen upphävde i april 2014 på grund av förfarandefel. Förfarandefelet
var, som ovan nämnts, att planen avvek från den fördjupade översiktsplanen
”Norra Visby” från 1995 där området var avsatt som rekreationsområde.
Avvikelsen poängterades, enligt domstolen, inte tillräckligt i planförslaget som
förutom rekreationsaspekterna även möjliggjorde byggnation av större
turistanläggningar t ex hotell. Denna möjlighet till mer omfattande exploatering
har stöd i såväl den fördjupade översiktsplanen för Visby (antagen i dec 2009)
som i Gotlands översiktsplan – Bygg Gotland (antagen i juni 2010).
I det aktuella planförslaget som nu är föremål för utställning förtydligas
avvikelsen samt motiven för de förslag till exploatering som beskrivs i förslaget.
För utnyttjandet av området gäller följande – uppställning av husvagnar,
husbilar och tält medges under hela året. Genom kravet att området skall vara
evakuerat och städat v 48 förhindras en permanentning av området. För
området närmast havet tillåts rörlig camping under perioden 1 april till 30
september. Övrig tid skall området vara städat. Slutsatserna i den upprättade
MKB:n är att ett plangenomförande kommer att medföra förändringar i miljön
men att de, med de skyddsåtgärder som föreslås, kan accepteras och därmed
inte bedöms förhindra ett genomförande av planen.
Ett genomförande av detaljplanen kräver också att länsstyrelsen beslutar om
upphävande av strandskydd/förordnande om naturreservatet Gotlandskusten
inom områdena A och B i planförslaget. Beslut om detta togs 2015-01-15.
Ärendet har pågått under lång tid och det är därför angeläget att komma till ett
slut. Mot bakgrund av att det föreliggande planförslaget är identiskt med det
förslag som antogs av regionfullmäktige i juni 2015 samt de förtydliganden som
redovisas i planen och som rör motiven för avsteg har ledningskontoret inget
ytterligare tillägga.
Ledningskontoret föreslår därför att planförslaget tillstyrks.
23

Ansökan om direktanvisning mark inom Visborg
RS 2016/238
•

Gotlandshem ges en generell markanvisning inom norra Visborg omfattande
mark för ca 250 lägenheter.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med ett
markanvisningsavtal som reglerar ovan, i samband med att Start-PM för
norra/centrala Visborg kommer upp till behandling

AB Gotlandshem har ansökt om direktanvisning av mark för ca 160 lägenheter
inom Visborg. Företaget menar att det är en nödvändighet för att man ska
kunna uppfylla kraven i ägardirektiven om att bygga 400 lägenheter till år 2020.
För att långsiktigt kunna ha en god markförsörjning för perioden 2020-2025 vill
företaget dessutom ha mark anvisad för ytterligare 200-400 lägenheter.
Det är inte möjligt att idag peka ut mark som är lämplig att anvisa till
Gotlandshem. Marken kommer att identifieras i samband med den process som
nu inleds med Start-PM och därefter detaljplaneläggning. För att kunna ge
Gotlandshem besked när det gäller deras begäran och ge företaget en trygghet i
att man kommer att anvisas mark för att klara av att producera bostäder i
enlighet med de krav som ägaren har, föreslår ledningskontoret att
Gotlandshem ges en generell markanvisning omfattande mark för 250 bostäder
inom norra eller centrala Visborg. Markens exakta belägenhet får bestämmas i
samråd med Gotlandshem under processen med framtagande av Start-PM och
detaljplan. Priset för marken ska ansluta till vad som vid tidpunkten för den
slutliga anvisningen är marknadsmässigt för hyreslägenheter inom det aktuella
området. Ledningskontoret föreslår att återkomma med ett markanvisningsavtal
till regionstyrelsen när det finns underlag för ett sådant, lämpligen kan detta ske
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i samband med att Start-PM:et lyfts till regionstyrelsen för behandling och beslut
om planuppdrag.
24

Planerade försäljningar av fastigheter
RS 2016/414

Ärendet redovisas muntligt vid arbetsutskottets sammanträde.

25

Markbyte gällande fastigheterna Gotland Visby Österby 1:4 och 1:6 samt
Gotland Visby Hovtången 1
RS 2016/680
•

Föreslagen överenskommelse om markbyte med Hans Vistrand genom
fastighetsreglering rörande fastigheterna Visby Österby 1:4 och 1:6, samt
Visby Hovtången 1, godkänns.

Österby industriområde omfattas av en detaljplan laga kraftvunnen mars 1992.
Inom området äger Region Gotland all mark som inte är ianspråktagen för
verksamhet förutom fastigheten Gotland Visby Österby 1:6. I gällande detaljplan
ligger fastigheten inom flera tilltänkta kvarter samt består av flera gatuområden.
Det innebär att inlösen
av delar av fastigheten är nödvändig för att uppnå en fastighetsindelning som
överensstämmer med gällande detaljplan bl a för att kunna anlägga nödvändig
infrastruktur för området. Det är en förutsättning för utveckling och utbyggnad
inom Österbyområdet.
Teknikförvaltningen har på ledningskontorets uppdrag träffat en
överenskommelse om markbyte med Hans Vistrand, ägaren av Gotland Visby
Österby 1:6, för att uppnå ett genomförande enligt gällande detaljplan.
Den nuvarande fastighetsindelningen stämmer inte överens med gällande
detaljplan, något som är en förutsättning för en fortsatt utveckling inom
området. Region Gotland får fortlöpande förfrågningar från företag om
etablering inom Österbyområdet och det är viktigt att Region Gotland förfogar
över mark för att kunna genomföra utbyggnaden av infrastruktur i enlighet med
detaljplanen. Föreslagen överenskommelse innebär att all mark för infrastruktur
inom området kommer att disponeras av regionen. Indelningen av Gotland Visby
Österby 1:6 kommer att överensstämma med gällande detaljplan för att på så
sätt kunna användas för nyetablering av verksamhet, något som inte är möjligt
utifrån dagens indelning. Därutöver utökas fastigheten Gotland Visby Hovtången
1, som ägs av samma ägare, för att kunna genomföra den planerade
utökningen av den befintliga verksamheten.
26

Kappelshamns hamn Lärbro Flenvike 1:91, försäljning
RS 2013/293
•

Köpekontrakt för försäljning av Kappelshamns hamn tillika fastigheten
Lärbro Flenvike 1:91 till Fortifikationsverket för en köpeskilling om 2 100
000 kronor godkänns.

•

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Kappelshamns hamn ägs av Region Gotland och är belägen inom fastigheten
Hangvar Flenvike 1:91. Fastigheten omfattar 8 588 kvm och är bebyggd med en
byggnad som tidigare använts som hamnterminal och senare restaurang. På
uppdrag av regionstyrelsen har ledningskontoret under sommaren 2016
genomfört en försäljningsprocess i form av en förenklad tävling. Efter
genomförd tävling beslutade regionstyrelsen 2016-06-16 (RS§168) att utse
Fortifikationsverket som vinnare och att erbjuda verket att förvärva fastigheten
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till ett pris om 2,1 mnkr, samt att ge ledningskontoret i uppdrag att ta fram
köpehandlingar och återkomma till regionstyrelsen för beslut efter sommaren
2016.
Ledningskontoret har nu med stöd av teknikförvaltningen tagit fram nödvändiga
handlingar för ett genomförande av försäljningen. Som tillträdesdag har 1
december 2016 bestämts.
27

Försäljning av fastigheten Gotland Othem Kilåkern 4
RS 2016/684
•

Köpekontrakt samt försäljning gällande fastigheten Gotland Othem Kilåkern
4 godkänns.

Försäljningen avser fastigheten Othem Kilåkern 4 i Slite tätort, bebyggd med en
byggnad i två våningar, till ett pris av 600 000 kr. Byggnaden har inte använts
såsom verksamhetslokaler på senare år. Markanvändningen är kontor enligt
gällande detaljplan.
Fastigheten Gotland Othem Kilåkern 4 förvaltas av fastighetsförvaltningsavdelningen vid teknikförvaltningen sedan länge. Den har hyrts ut för lite olika
ändamål under en tid för att undersöka förutsättningarna för att kunna
genomföra en detaljplaneändring från användningssättet kontor till
bostadsändamål. bostadsändamål. Med anledning av närheten till Cementas
verksamhet har bostadsändamål inte bedömts som möjligt p g a buller. Sedan
en tid tillbaka står byggnaden tom. Den sista permanenta användningen var
som ungdomsgård (Bubblan). Något behov av att använda fastigheten för
någon regional verksamhet finns inte. Som ett led i uppdraget att effektivisera
regionens användande av sina fastigheter och lokaler föreslås därför att
fastigheten säljs.
28

Motion. Håll Gotland rent
RS 2015/616
•

Med hänvisning till det ekonomiska läget föreslås inga utökade åtaganden
inom den skattefinansierade budgeten.

•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets tjänsteskrivelse om
pågående arbete i motionens anda.

Region Gotland är medlem i Håll Sverige Rent, men enligt motionen görs det
inte tillräckligt för att skolor, civilsamhälle och företag ska engageras i arbetet
mot nedskräpning i naturen. Motionens förslag är Region Gotland tar initiativ till
att alla socknar och samhällen regelbundet tillsammans städar Gotland.
Ledningskontoret hänvisar till de möjligheter som medlemskapet i HSR, men har
hittills i år med hänsyn till personella och ekonomiska resurser inte lyckats nå ut
med dessa. Medlemskapet i HSR kan med ganska små insatser utnyttjas till att
ge effekt till kommande år, men befintliga resurser räcker inte till. Inga nya eller
utökade åtaganden föreslås i nuläget innan nya föreskrifter för kommunernas
avfallsansvar finns, när nya riktlinjer finns antagna för avfallsplanerna och deras
genomförande får frågan tas upp igen.
29

Motion. Kvalificerad vård i livets slutskede
RS 2016/333
•

Motionen avslås med hänvisning till hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
och den redogörelse över tidigare motioner i ärendet samt om allmän och
specialiserad vård i livets slutskede som nämnden lämnat.

Anna Hrdlicka (M) har i en motion till regionfullmäktige yrkat på att det verkliga
behovet av hospiceplatser utreds och redovisas.
Motionen har remitterats till socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.
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Yttrande har lämnats av hälso- och sjukvårdsnämnden som även informerar om
vård som ges i socialnämndens regi. Nämnden refererar tidigare motioner i
ärendet, utvecklingsuppdrag och processkartläggning som gjorts. Vidare
informerar nämnden om hur allmän och specialiserad vård i livets slutskede
bedrivs idag med stöd av det nationella vårdprogrammet för palliativ vård 2012
– 2014.
Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att behovet av särskilda vårdplatser för
avancerad vård i livets slutskede till en till två utöver de som idag tillhandahålls
på onkologavdelning. Detta i kombination med att fortsatt kompetensutveckling
sker på socialnämndens korttidsenhet som har fyra platser vilka kräver beslut
om bistånd.
Någon ytterligare utredning bedömer hälso- och sjukvårdsnämnden inte är
nödvändig eftersom behovet av hospiceplatser är väl utrett sedan tidigare.
30

Motion. Utfasning av mikroplast
RS 2016/331
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets skrivelse.

Ledningskontoret finner att ett förbud mot att köpa in produkter med tillsatt
mikroplast, med hänvisning till innehållsförteckningar i upphandlade
hudvårdsprodukter redan är överflödigt. För andra, större källor till utsläpp av
mikroplast i miljön är det ännu osäkert vilka åtgärder som ger effekt för att
minska utsläppen. Naturvårdsverket har just nu ett regeringsuppdrag att
kartlägga och föreslå åtgärder mot de viktigaste utsläppskällorna av mikroplast.
Det ska redovisas i juni 2017 och ger förhoppningsvis underlag till regionala
åtgärder. Dessa ska då tas fram, för att följa miljöprogrammets intentioner. De
kan finnas såväl inom teknikutveckling t ex vid reningsverk som inom urvalet av
upphandlade artiklar. Åtgärder och återkoppling till politiken sker lämpligtvis
inom ramen för handlingsplaner och uppföljning av miljöprogrammet.
31

Information. God ordning på stan uppföljning 2016
RS 2016/334
Inför sommaren 2016 har flera av Region Gotlands verksamheter, Polisen, andra
myndigheter, näringslivet och ideella organisationer tagit fram en gemensam
målbild för God ordning på stan. Avsikten är att öka förutsättningarna för
trygghet, trivsel och tillgänglighet i Visby för alla besökare främst under
sommarmånaderna. Vid ett uppföljningsmöte den 17 oktober summerades
sommaren av aktörerna ovan utifrån målbilden.
Den allmänna bedömningen är att sommaren 2016 har varit bra. Antalet
besökare har ökat med 10 procent under sommarperioden. Det medför bland
annat att fler bilar och husbilar ska samsas om vägar, p-platser,
uppställningsplatser etc. Nedskräpningen har ökat. Östercentrum upplevs som
lugnare. Färre har klagat på höga ljudnivåer. Vissa stråk är mer utsatt för
händelser och ljud än andra. Det gäller främst Stora Torget – Östercentrum –
Hästbacken. Även i hamnområdet har aktiviteter och båtar(dels Gotlandsbåten
och dels småbåtar till gästhamnen) ökat och därmed vistas många besökare i
hamnen. Berusningsnivån är fortfarande för hög, rökning på vissa
uteserveringar ifrågasätts och ökad tillgång av narkotika bekymrar. Ett ökat
antal besökare till ön kräver en bred samverkan mellan många olika
verksamheter för att Gotland och Visby ska vara en plats som är tillgänglig och
trygg och som människor gärna återvänder till. Den gemensamma målbilden för
God ordning på stan är värdefull för de inblandade. Den har skapat en förståelse
för varandras uppdrag och öppnat upp för snabba dialog- och
informationsvägar.

32

Information. Integration - en dialog kring framtagandet av integrationsstrategin
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RS 2016/146

Ärendet redovisas muntligt vid arbetsutskottets sammanträde.
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Information. Hållbara Gotland - förstudier
RS 2015/568

Ärendet redovisas muntligt vid arbetsutskottets sammanträde.

Björn Jansson
Ordförande
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/401
26 oktober 2016

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Etablering ny förvaltning - namnförslag
Förslag till beslut

•

Namnet på regionstyrelsens nya förvaltning fastställs till regionstyrelseförvaltningen.

Regionstyrelsen beslutade, 2016-06-16 §172, att serviceförvaltningen och
ledningskontoret slås ihop och bildar en ny förvaltning med ansvar för
koncernstyrning, stöd och gemensam service fr o m 1 januari 2017. Vid den
tidpunkten föreslogs inget namn på den nya förvaltningen. Under arbetets gång med
etableringen av den nya förvaltningen har namnet regionstyrelseförvaltningen
utkristalliserats.
Bedömning

Av de namnförslag som varit aktuella förordas regionstyrelseförvaltningen (RSF).
Regionstyrelseförvaltningen har under de senaste månaderna använts som
arbetsnamn för den nya förvaltningen.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
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Ledningskontoret

Ärende RS 2015/546
26 oktober 2016

Therese Kullåker

Regionstyrelsen

Strategiskt partnerskap mellan Region Gotland och Uppsala
universitet
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till strategiskt partnerskap
mellan Region Gotland och Uppsala universitet.

•

Förslaget till strategiskt partnerskap överlämnas för beslut i
Regionfullmäktige.

Bakgrund

Regiondirektören fick vid regionstyrelsens möte den 17 september 2015 ett uppdrag
att tillsammans med Uppsala universitet Campus Gotlands rektorsråd ta fram en plan
för ett fördjupat samarbete mellan verksamheterna. Under hösten 2015 arbetades en
gemensam målbild fram för ett samarbete mellan organisationerna. Under våren 2016
har sedan ett gemensamt arbete pågått, framförallt genom tre workshops där
deltagare från både Region Gotland och Uppsala universitet deltagit för att diskutera
och identifiera vilka gemensamma och möjliga samarbetsområden som finns. En
gemensam studieresa har arrangerats till Campus Helsingborg för kunskapshöjning
och inspiration till samarbetet. De områden man avser att samarbeta kring och på
vilket sätt samarbetet ska ske finns presenterat i bifogat dokument. Under arbetets
gång har begreppet ”strategiskt partnerskap” arbetats fram som förslag till
benämning av samarbetet.
Till det strategiska partnerskapet arbetas årligen en aktivitetsplan fram där det
specificeras mer konkret vilka insatser som ska prioriteras för det kommande året.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att det framtagna strategiska partnerskapet och ett
fördjupat samarbete med Uppsala universitet kan leda till kvalitetshöjande effekter i
Region Gotlands verksamheter vilket har både direkt och indirekt effekt hos de
gotländska medborgarna, att ett samarbete kan understödja att fler studenter bosätter
sig på ön efter sina studier och att utveckling av vissa arenor där även näringslivet
deltar stärks. Förhoppningen är också att arbetsgivare till än större del ska kunna
rekrytera den kompetens de efterfrågar, vilket innefattar Region Gotlands egna
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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
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2015/546

verksamheter, och att medvetandegraden hos de gotländska medborgarna om högre
utbildning höjs.
Samarbeten med exempelvis följeforskare kan bidra till att identifiera och synliggöra
arbetssätt som leder till en större medvetenhet kring exempelvis tillgänglighet,
jämställdhet och övrigt som innefattas av hållbarhetsperspektiv. Det strategiska
partnerskapet kan komma att inverka på barn och ungdomar utifrån en ambition att
höja utbildningsnivån på Gotland.
Ett utvecklat samarbete kan leda till att Region Gotlands medarbetare utvecklas i sin
roll och höjer sin kunskap inom olika sakområden men skulle kunna uppfattas som
belastande om resurserna för samarbete är små. En ökning av fler studenter som
studerar på Campus kan inverka på bostadsmarknaden.
Beslutsunderlag

Rs §289 Uppsala universitet - Campus Gotland 2015-09-17
Bilaga 1 ”Strategiskt partnerskap mellan Uppsala universitet och Region Gotland”

Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Stefan Persson, Ledningskontoret
Therese Kullåker, Ledningskontoret
Alla Region Gotlands förvaltningar och nämnder
Uppsala universitet Campus Gotland

2 (2)

Dnr: UFV 2016/1536

Dnr: RS 2015/546

Strategiskt partnerskap mellan Uppsala universitet och Region
Gotland 2017-2020
Bakgrund
Uppsala universitets uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för
en bättre värld. Uppsala universitet är en lokal, nationell och internationell mötesplats för
kunskap, kultur och kritisk dialog. Universitetets internationellt framstående ställning stärks
genom att verksamheten ständigt utvecklas och finner nya vägar. I gränsöverskridande
samarbeten uppstår nya kunskapsområden. Uppsala universitet är öppet gentemot det omgivande
samhället. Forskning görs tillgänglig och kommer till nytta. Utbildning tillgodoser individernas
och samhällets behov av bildning och professionell kunskap. Aktiv samverkan bidrar både till att
utbildningen och forskningen utvecklas och till att hållbara lösningar på samhällets utmaningar
nås. Uppsala universitet etablerade sig på Gotland den 1 juli 2013. Vid Campus Gotland erbjuder
Uppsala universitet ett brett utbildningsutbud inom de tre vetenskapsområdena. Ambitionen är
att utveckla en fullvärdig akademisk miljö för utbildning, forskning och samverkan. Den mångoch tvärvetenskapliga miljön ska utvecklas och antalet lärare, forskare och studenter ska öka med
ett mål om minst 1500 helårsstudenter på campus senast år 2020.
Region Gotlands vision är att vara Östersjöns mest kreativa och magiska plats präglad av närhet
och hållbar tillväxt. I visionen formuleras ett antal övergripande mål som beskriver att Gotland
ska ha minst 65 000 invånare, att Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet och att
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen. Gotland strävar också efter att vara en
världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor. Region Gotlands verksamhetsidé är att utifrån
sitt ansvar som kommun, landsting och region leverera kostnadseffektiv välfärd och rättssäker
service med hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet till fast boende, besökare och näringsliv
på Gotland. Region Gotland ska vara drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över
hela ön.
Uppsala universitets verksamhet är viktig för Region Gotland. Universitetet erbjuder utbildningar
som är relevanta för den regionala arbetsmarknaden och studenterna bidrar till
samhällsutveckling och ökad mångfald. Den forskning som bedrivs vid Campus Gotland stärker
både näringslivet och samhällets utveckling i stort.

1

En väl fungerande samverkan mellan Uppsala universitet och Region Gotland är viktig för både
regionens och universitetets utveckling. Att Region Gotland och Uppsala universitet har
identifierat varandra som viktiga samverkanspartners avspeglas i den avsiktsförklaring som
tecknades mellan organisationerna 2013. Med ett strategiskt partnerskap höjer organisationerna
ambitionerna med sin samverkan.
Samverkan mellan Uppsala universitet och Region Gotland pågår inom en rad olika områden.
Några exempel är verksamheten vid Almedalsbiblioteket, Science Park Gotland,
forskningsstationen i Ar, arbetsplats förlagd utbildning och boendeförmedling för studenter. Det
strategiska partnerskapet ska stödja pågående men även initiera nya samverkansaktiviteter samt
öka och förenkla kontakterna mellan organisationernas olika verksamheter och medarbetare.

Målbild

Universitetsön Gotland
Tillsammans skapar vi en attraktiv och framstående universitets- och
utvecklingsmiljö utifrån de unika förutsättningar som Gotland erbjuder. Det
strategiska partnerskapet bildar en arena för ömsesidigt utbyte av kunskap och
erfarenhet som ger ett mervärde för båda parter och bidrar till samhällsnytta.
Med syfte att gemensamt och i samverkan bidra till samhällsnytta och stödja utvecklingen av det
regionala näringslivet tillämpas en trippel helix- modell där universitetet bidrar med
kunskapsinfrastruktur, Region Gotland med stödjande struktur och det regionala näringslivet
med produktionsstruktur. För att utveckla partnerskapet är organisationerna överens om att
kontinuerligt bedriva omvärldsbevakning för att få kunskap om och inspiration från andra
liknande samarbeten. Partnerskapet lägger en grund för att kunna stärka Gotlands
konkurrenskraft och attraktivitet.

Fokusområden 2017-2020
För varje fokusområde formuleras ett övergripande mål. Dessa kompletteras med detaljerade mål
och aktiviteter i den handlingsplan som upprättas årligen.

1. En attraktiv universitets- ö och utvecklingsmiljö
Övergripande mål

Campus Gotland ska vara en attraktiv plats att arbeta och vistas på för både studenter,
forskare och lärare vid Uppsala universitet och de gotländska invånarna känner en
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stolthet över Campus Gotland. Fler studenter väljer att bo kvar på ön efter avslutade
studier och bidrar därmed till Gotlands utveckling och målet om att bli fler invånare.
För att utveckla Gotland till en stark och attraktiv universitets- och utvecklingsmiljö behöver
kontakterna mellan universitetets medarbetare och studenter öka i relation till Region Gotlands
medarbetare och förvaltningar. För studenten utgör till exempel sommarjobb,
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och uppsatsskrivande möjligheter till kontaktytor med det
Gotländska samhället. Även fritidsaktiviteter och boende utgör viktiga förutsättningar för att
locka nya bofasta till Gotland.
Partnerskapet ska stödja integrationen i det gotländska samhället för såväl studenter som
medarbetare. Ett gemensamt arbete för att göra Campus Gotland till en framstående
universitetsmiljö är också viktigt för att universitetet ska kunna rekrytera nya medarbetare till
Gotland.
Region Gotland och Uppsala universitet ser också att det finns stora möjligheter att utveckla en
struktur för hur studenter kan bidra till att stärka företag, organisationer och offentlig sektor
genom till exempel verksamhetsförlagda examensarbeten.
I Vision Gotland 2025 pekas Gotland ut som den naturliga mötesplatsen i Östersjön. Campus
Gotland har ett unikt läge vid Visby hamn och har potential att bli en attraktiv mötesplats för alla
delar av samhället där studenter, lärare och forskare kan mötas och interagera med bofasta,
besökare, internationella gäster och näringsliv. En positiv utveckling av hamnområdet kan
understödjas genom inkludering av Uppsala universitet i arbetet med den fysiska planeringen.
Genom att samarbeta kring utveckling av campusområdet kan flera olika intressen tas tillvara.
Förutom att vara en viktig mötesplats kan en attraktiv campusmiljö fungera attraherande för
forskare och näringsliv. Detta går väl i linje med visionsmålet om att Gotland ska vara en naturlig
mötesplats i Östersjön. Närheten mellan universitetet och det gotländska samhället är viktig.
Uppsala universitet har en ambition att vara öppet och inkluderande gentemot det omgivande
samhället. En ökad kunskap bland allmänheten om vad Uppsala universitet kan erbjuda skapar på
sikt förutsättningar till en sammantaget högre utbildningsnivå i regionen och fler företag med
forsknings- och evidensbaserade arbetsmetoder. Detta kan över tid inverka på gotlänningarnas
välstånd och hälsa som anges som mål i såväl Vision Gotland 2025 som i målen i för Tillväxtplan
2020.

2. Ömsesidigt kunskapsutbyte
Övergripande mål

En formaliserad struktur för samverkan ska etableras och leda till ett ökat antal
samverkansprojekt mellan parterna inom såväl utbildning som forskning samt bidra till
att höja kvalitén inom organisationernas verksamhetsområden.
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Båda organisationerna ser positivt på möjligheten att använda forskningskompetens i
utredningsarbeten, vid processutveckling och i projekt inom Region Gotland. Dialog och möten
som kan leda till utvecklad samverkan uppstår ofta utifrån enskilda medarbetares drivkraft och
initiativ. För att nå resultat i ett partnerskap är det därför nödvändigt med en formaliserad
struktur som stödjer medarbetare i båda organisationerna.
Uppsala universitet erbjuder ett stort utbud av utbildningar. Båda organisationerna ser positivt på
att samverka kring kompetenshöjande utbildningsinsatser för Region Gotlands medarbetare i
form av såväl ordinarie kurser som uppdragsutbildningar.
Region Gotland tar emot studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning, ”VFU”. Detta
sker främst inom hälso- och sjukvårdsområdet och inom skolområdet. Organisationerna är
överens om att försöka öka antalet studenter som gör sin VFU även inom andra delar av Region
Gotlands verksamhet. Att ta emot studenter inom ramen för deras examensarbeten kan också
bidra till att utveckla Region Gotlands verksamheter och utveckla universitetets utbildningar.
På Gotland är utbildningsnivån lägre än genomsnittet i riket. Utbildning påverkar hälsan liksom
möjlighet till arbete och delaktighet i samhället. En hög utbildningsnivå innebär ofta färre
hälsorisker, mindre ekonomisk utsatthet och mer inflytande över den egna livssituationen.
Arbetet för höjd utbildningsnivå är kopplat till målen i Vision Gotland 2025 om att gotlänningar
ska ha bäst hälsa i landet. Förutom individuella aspekter är en hög utbildningsnivå en
förutsättning för en fungerande kompetensförsörjning och en hållbar tillväxt. För att långsiktigt
höja utbildningsnivån på Gotland behöver fler barn och ungdomar bli intresserade av
eftergymnasial utbildning. För att det ska bli möjligt bör Region Gotland och universitetet
samverka kring aktiviteter som bidrar till en sådan utveckling. Detta ligger i linje med Uppsala
universitet intention att bli ett naturligt val av lärosäte för fler gotlänningar.
Utifrån det regionala kompetensförsörjningsbehovet förs en kontinuerlig dialog kring
universitetets utbildningsutbud.

3. Forskning och innovation
Övergripande mål

En nära och tät dialog ska leda till att flera forsknings- och innovationsprojekt kan
genomföras i samverkan mellan parterna. Projekten ska gynna existerande näringsliv och
organisationer samt stimulera till att företag bildas och växer.
Ett tätare samarbete mellan Region Gotland och Uppsala universitet bidrar till att fler
samarbetsområden kan synliggöras. Möjligheten för forskare att, i ett tidigt skede, delta i
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diskussioner av strategisk karaktär ökar möjligheterna för forskningsprojekt som gynnar båda
parter.
Gotland är en plats där forskningsprojekt kan utföras och implementeras i en avgränsad miljö.
Digitala lösningar kan underlätta och främja innovativa och avståndsoberoende lösningar.
Universitetets forskning på Campus Gotland har stärkts under de senaste åren och ambitionen är
att stärka den ytterligare. Campus Gotland utgör i sig en unik miljö inom Uppsala universitet
eftersom alla tre vetenskapsområden finns representerade på en relativt begränsad yta. Närheten
mellan medarbetare och studerande med olika ämnesbakgrund och möjligheten till spontana
möten mellan dessa är en viktig parameter för att lyckas med tvärvetenskapliga satsningar. Även
Region Gotland rymmer nationellt sett unika organisatoriska lösningar och kombinationer av
verksamheter. Det kan skapa förutsättningar för lyckosamma samarbeten. Ett exempel är Visby
Lasarett, ett akutsjukhus betydligt mindre än Akademiska sjukhuset i Uppsala, vilket skulle kunna
ge förutsättningar för ett effektivt samarbete. Här skulle universitetets kompetens inom
medicinteknik, e-hälsa men även speldesign kunna bidra till nya lösningar på de utmaningar som
finns inom vården. Sol- och vindenergi är andra områden där universitetet har stark forskning
och där gemensamma projekt kan möjliggöras.
Science Park Gotland har en viktig roll som mötesplats mellan forskning, näringsliv och offentlig
sektor. Forskare, studenter och personer från näringslivet som vill utveckla en idé, tjänst eller
produkt är den främsta målgruppen för Science Park. För att ytterligare stärka innovationskraften
och bli en prioriterad mötesplats för forskning, näringsliv och offentlig sektor är det viktigt med
projekt som kan engagera flera parter. Den typ av projekt som har ett fokus på både forskning
och nyttogörande kan engagera såväl forskare vid universitetet som andra regionala aktörer.
Science Park Gotland har goda förutsättningar för att driva denna typ av projekt.
Mer tillämpad forskning och projekt i nära samverkan mellan Region Gotland, Uppsala
universitet och näringsliv bidrar till ökat kunskapsutbyte och nya perspektiv. Detta i sin tur
möjliggör innovativa lösningar och en vitalisering av berörda näringar.

Organisation, uppföljning och ekonomi
Det strategiska partnerskapets tidsram är 2017-2020. Parternas avsikt är att, efter utvärdering,
förnya överenskommelsen. Partnerskapet styrs och följs upp av en styrgrupp som leds av
rektorsrådet vid Uppsala universitet Campus Gotland samt regiondirektören i Region Gotland.
Ordförandeskapet växlar årsvis mellan rektorsrådet och regiondirektören. Styrgruppens funktion
är att i enlighet med partnerskapets ambitioner skapa goda förutsättningar i respektive
organisation för fördjupad samverkan. Regiondirektören ansvarar för att löpande informera och
förankra arbetet inom partnerskapsarbetet i den politiska organisationen. Rektorsrådet ansvarar
för att löpande informera och förankra arbetet inom partnerskapet i universitetsledningen och i
Planeringsrådet för Campus Gotland. Styrgruppen träffas två gånger per termin.
Varje organisation utser en partnerledare. Dessa har uppdraget att koordinera arbetet inom
partnerskapet. Partnerledarna har täta avstämningar och håller ihop arbetet, ser till att hinder kan
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överbryggas och utgör kontaktväg in i respektive organisation. Partnerledarna understödjer och
initierar dialog mellan organisationerna på olika nivåer.
Styrgruppen och partnerledarna ansvarar gemensamt för att ta fram en aktivitetsplan som utgår
från de tre identifierade fokusområdena och som följs upp årligen. Aktivitetsplanen beslutas av
styrgruppen. Den statistik som inhämtas vid uppföljning ska vara könsuppdelad där så är möjligt.
Regiondirektören för Region Gotland och rektorsrådet för Campus Gotland ska årligen enas om
omfattningen för partnerledarnas arbete samt finansiering för partnerskapets genomförande.
Avsatta medel kan användas av arbetsgrupper för t.ex. forskartid, resor, arrangemang och
seminarier. Vid diskussion gällande nya gemensamma initiativ ska möjligheten till extern
finansiering undersökas. Vid ansökan om externa medel ska formell ansökan först godkännas av
styrgruppen innan den lämnas in. Respektive organisation upplåter vid behov
kommunikationsstöd i syfte att stödja partnerskapet.
Parterna är överens om att ordna ett årligt möte då Universitetsledningen träffar såväl
Regionstyrelsen som Gotlands Riksdagsledamöter. Detta för att kunna diskutera strategiskt
viktiga utvecklingsfrågor som är angelägna för universitetet respektive Region Gotland.

Uppsala den X 2016

Visby den X 2016

Uppsala universitet

Region Gotland

Eva Åkesson

Björn Jansson

Rektor

Regionstyrelsens ordförande
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2015/682
24 oktober 2016

ASB-enheten, Christer Stoltz

Regionstyrelsen

Förlängning av nuvarande handlingsprogram 2014-2015 enligt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Nuvarande handlingsprogram för skydd mot olyckor (operativa insatser och
förebyggande insatser) för perioden 2014-2015 förlängs till att gälla till och med
2017-05-01.

Sammanfattning

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ett nytt handlingsprogram för
räddningstjänst och förebyggande verksamhet fastställas av regionfullmäktige eller av
ansvarig nämnd för varje mandatperiod.
Det nu gällande handlingsprogrammet fastställdes av regionfullmäktige 2013-12-18
och gällde t o m 2015-12-31. Arbetet med framtagande av ett nytt program för
perioden inleddes i början av 2015.
Under 2015 inkom ett antal faktorer som på olika sätt bedömdes påverka utformning
och innehåll i det kommande programmet.
Därav föreslog ledningskontoret 2015-11-02 att det nuvarande handlingsprogrammet
skulle förlängas att gälla t o m 2016-06-30. Det var den förlängning som utifrån de då
gällande förutsättningarna bedömdes vara rimlig och realistisk och då även med
beaktade av tillsynsmyndighetens krav.
Regionstyrelsen tillstyrkte ledningskontorets förslag (2015-11-25 §361) och
regionfullmäktige beslutade i enlighet med detta förslag (2015-12-14 Rf §309).
Vid tekniska nämndens extra arbetsutskott 2016-02-15 (Au §14) beslöts att:
- förvaltningschef SBF och räddningschef får i uppdrag att till tekniska nämndens
arbetsutskott den 10 mars ta fram ett förslag på uppdrag för att se över
räddningstjänstens organisation.
- en arbetsgrupp med politiker och tjänstemän skall utses för att ta fram förslag till ny
organisation
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- information lämnas till krisgrupp/regionstyrelsen gällande räddningstjänsten om att
tekniska nämnden kommer under mars månad att tillsätta en arbetsgrupp som ser
över hela räddningstjänstens organisation och bemanning. Syftet är att få en hållbar
organisation som också är ekonomisk anpassad för framtiden.
Planerad tidplan:
- förvaltningschef i augusti
- samråd i oktober
- tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden i oktober
- regionstyrelsen i november
- regionfullmäktige i december
Regionstyrelsen tillstyrkte ledningskontorets förslag (2016-04-07,§57) och
regionfullmäktige beslutade i enlighet med detta förslag (2016-04-25, §60).
Sedan detta beslut fattades så har processen genomförts, enligt ovan, dock med några
tidsmässiga förändringar/framskjutningar. Dessutom framförde Länsstyrelsen vid det
senaste tillsynsbesöket att man önskar en längre remiss- och samrådstid än ovan
redovisad.
Det nya handlingsprogrammet planeras att behandlas av regionfullmäktige den
27 februari 2017.
Bedömning

Med hänvisning till ovanstående så föreslår ledningskontoret att det nuvarande
handlingsprogrammet förlängs att gälla t o m 2017-05-01.
Beslutsunderlag

- Handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor –
Rf 2013-12-16 § 171.
- Förlängning av nuvarande handlingsprogram – Rf 2015-12-14 § 309.
- TN au 2016-02-15 § 14
- Förlängning av nuvarande handlingsprogram – Rf 2016-04-25 § 60
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
Internt: Tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/581
26 oktober 2016

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Policy för gatukonst
Förslag till beslut för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige, att regionfullmäktige ger kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att inom ramen för tilldelade resurser utreda och
återkomma med förslag till en klar och tydlig policy för gatukonst. Följande
minimidirektiv gäller för utredningen.
 Utredningen skall redovisa förslag till områden – i rummet, i tiden och
ämnesmässigt – för gatukonst.
 Utredningen skall redovisa vilka tillstånd som kan krävas och i övrigt de
begränsningar plan- och bygglagen, miljöbalken, ordningslagen,
upphovsrättslagen o.dyl. kan innebära för gatukonst.
 Utredningen skall redovisa förslag på ansvarig nämnd i förhållande till frågor
om brott skett eller om anspråk på skadestånd eller annan ersättning väcks.
 Utredningen skall redovisa förslagens ekonomiska, jämställdhetsmässiga och
miljömässiga konsekvenser samt hur trygghetsaspekter avvägts.
 Utredningen skall samråda med byggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Utredningen skall redovisa hur samrådet genomförts.
 Utredningen skall redovisa sitt uppdrag till fullmäktige senast utgången av år
2018. Har inte så skett, förfaller uppdraget.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att policy för gatukonst antas.
Byggnadsnämnden och tekniska nämnden har tillstyrkt en utredning.
Ledningskontoret anser att frågan behöver utredas vidare.
Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden hade den 15 september 2015, § 55 p. 2 beslutat att
föreslå fullmäktige att en policy antas som tydligt tar avstånd från klotter och
skadegörelse, samt ställer sig positiv till att, när möjlighet erbjuds, upplåta väggar och
platser över vilka regionen har rådighet, för konstnärlig gestaltning.
Kultur- och fritidsnämndens förslag remitterades till byggnadsnämnden och tekniska
nämnden.
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Byggnadsnämnden har i beslut den 12 maj 2016, § 93 bl.a. yttrat att den i grunden är
positiv till förslaget, att gatukonst kan vara bygglovpliktig eller kräva andra tillstånd,
att själva framtagandet av en policy i samverkan mellan förvaltningar och allmänhet
kan vara en vitaliserande och engagerande process och att policyn tydligt bör
redovisa ansvarsfördelning och beslutsprocesser för hur gatukonsten kan ta plats i
det offentliga rummet.
Teniska nämnden har avhörts genom teknikförvaltningen som i likhet med
byggnadsnämnden förordar ytterligare utredning om ansvarsfrågor m.m.
Bedömning

Ledningskontoret läser kultur- och fritidsnämndens beslut som en önskan om att en
policy antas för gatukonst. För det behövs svar på ett antal frågor som
remissinstanserna lyft fram. Ledningskontoret tillstyrker därför en vidare utredning.
Utredningen bör ha som minimikrav att redovisa ett antal ställningstaganden. Dessa
har formulerats som direktiv i förslaget till beslut. Syftet med dessa är att policyn skall
vara så tydlig att en ansvarig handläggare direkt kan svara på en fråga om
målningsaktiviteter får ske eller inte ske på en angiven plats. För att ge kultur- och
fritidsnämnden en ventil föreslås uppdraget vara tidsbegränast.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 september 2015, § 55
Byggnadsnämndens beslut den 12 maj 2016, § 93
Teknikförvaltningens e-post den 7 oktober 2016
BRÅ, https://www.bra.se/bra/forebygga-brott/klotter-skadegorelse.html
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
KFN
BN
TN

2 (2)

Ärendenr KFN 2015/112

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 21 augusti 2015

Ärende nr 3
Kultur- och fritidsnämnden

Region Gotlands policy för gatukonst
Förslag till beslut




Kultur- och fritidsnämndens inställning är att gatukonst är en
konstnärlig uttrycksform.
Att till regionfullmäktige föreslå att en policy antas som tydligt tar
avstånd från klotter och skadegörelse och samtidigt erkänner gatukonst
som konstform, samt ställer sig positiv till att, när möjlighet erbjuds,
upplåta väggar och platser över vilka regionen har rådighet, för
konstnärlig gestaltning.

Bakgrund

Under flera år har gamla betongväggar på det f.d. A7-området använts för
graffiti. I samband med att området blev aktuellt för exploatering i form av
bostadsbebyggelse inkom till regionen 2011-12-19 ett medborgarförslag som
syftade till att behålla dessa betongväggar för fortsatt användning som öppna
väggar för graffiti. Kultur- och fritidsnämnden gav 2012-11-13, § 73, i uppdrag
till konstkommittén att i samråd med andra förvaltningar utarbeta ett förslag
till Region Gotlands inställning till gatukonst. Frågan har diskuterats i
kommittén och med andra förvaltningar och kommittén gav vid möte
2015-03-19, § 9, förvaltningen förtroendet att presentera ett beslutsunderlag
för nämnden.
Frågan har sedan återigen aktualiserats i form av ett förslag att dekorera
betongväggar vid återvinningscentralen i Visby. Förslaget var ställt till
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen och bedöms av kulturoch fritidsförvaltningen som mycket väl underbyggt. Den lyfter en ansvarsfull
attityd där förslagsställaren även föreslår lösningar på eventuella problem med
nedskräpning.
Renhållningskontoret har dock inte ansett sig kunna ta ställning i frågan innan
Region Gotland har uttalat sin policy (övergripande syn/inställning) på
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2015/112

Region Gotland

fenomenet gatukonst och möjligheten för Regionen att upplåta ytor för
ändamålet.
Frågan om s.k. lagliga väggar har varit livligt omdebatterad. Några kommuner i
landet, däribland Stockholm, har haft en nolltolerans mot klotter, som till stora
delar omöjliggjort en saklig debatt om graffiti och andra uttrycks värden som
gatukonst. På andra orter har man istället etablerat öppna väggar, t.ex.
Botkyrka och Helsingsfors, och här har man tvärtom kunnat konstatera att
klottret de facto har minskat. Förvaltningen menar dock att frågan i grunden
handlar om huruvida graffiti/gatukonst betraktas som ett ungdoms- och
ordningsproblem eller som en konstform. Och hur vi skiljer på klotter och
gatukonst?
Bedömning

Debatten har ofta kommit att handla om just denna fråga, huruvida
lagliga/öppna väggar för graffiti minskar eller ökar klottret. Förvaltningen
menar att en sådan frågeställning inte är relevant att jämföra med, som att
konstatera att tillgången till breda vägar ökar buskörning och fortkörning.
Snarare handlar det, som förvaltningen ser det, om att byggnader, tunnlar och
stela betongväggar ofta uppförs som visserligen är rena, men som inte erbjuder
betraktaren någon som helst inspiration. Sällan eller aldrig ses något klotter på
en vacker plats! Däremot förekommer ofta gatukonst i olika former i mera
slitna och anonyma delar av det offentliga gaturummet. Verk som på olika sätt
roar, förvånar eller skapar förundran för den som vistas på platsen. I en
bildbilaga till detta utlåtande presenteras ett antal verk som belyser hur
gatukonst kan förändra, berika och påverka en offentlig miljö. Fler bilder och
information finns på www.streetartutopia.com eller www.gatukonst.se
I en i efterhand mycket kritiserad rapport från Stiftelsen Tryggare Sverige, som
presenterades tidigare i år, anförde stiftelsen att s.k. lagliga väggar leder till ökad
skadegörelse i form av ungdomar som klottrar. Görs en bredare analys än
texterna i den rapporten och tar del av Brottsförebyggande Rådets rön så
finner man dock inga belägg för att så är fallet.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig

Björn Ahlsén

kultur- och fritidsdirektör

avdelningschef kultur och ungdom
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Ärende nr 4, bilaga

The settet of

Tekniska nämnden

Region Gotlandspolicy för gatukonst
Förslag till beslut

TKF önskar se en fördjupad utredning från KFF innan yttrande kan avläggas
Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden gac 2012-11-23, § 73 i uppdrag till
konstkommittén att i samråd med andra förvaltningar utarbeta ett förslag till
Region Gotlands inställning till gatukonst. Förslag till beslut är att
regionfullmäktige antar en policy som tar avstånd från klotter och samtidigt
erkänner gatukonst som en konstform.
TKF har fått i uppdrag att yttra sig i ärendet RS 2015/581 policy gatukonst.
Bedömning

Som bakgrundbeskrivningen meddelar i ovanstående ärende kan det vara svårt
att göra bedömningen på vad som är konst respektive klotter, vilket inte heller
är en diskussion att ta i detta skede.
Synpunkter från TKF är av mer praktiskt karaktär då det kan finnas svårigheter
i att avgöra vem som äger ansvaret för ett konstverk, som sedan blir
skadegörelse, på Regionens fastigheter. Frågeställningar växer i mängd och
omfång men ett axplock är således följande; Vem äger ansvaret för
återställning? Vilka platser kan tänkas vara lagliga/öppna väggar? Hur görs
lämplighetsbedömningen på dessa platser? Vem är betalningsskyldig om
förstörelse uppkommer som följd av gatukont?
Ur en fastighetssynpunkt är fastighetsförvaltningens uppgift att förvalta
fastigheter, inte förminska värdet. Ur en trafiksynpunkt måste det beaktas att
konstverk längst en trafikled som upptar fordonsförarens uppmärksamhet
utgör en trafikfara.
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Ledningskontoret

RS 2016/632
2016-10-25

HR-enheten/Lotta Israelsson

Regionstyrelsen

Revidering av Riktlinjer för representation, uppvaktning och
minnesgåvor samt regler för flaggning
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

•

Riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor samt regler för flaggning
revideras gällande riktlinjer för uppvaktning och minnesgåva, enligt förslag.
Revideringen innebär att värdet av gåvan blir neutralt utifrån ett
genusperspektiv.
Reviderade riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor samt regler för
flaggning gäller från och med 2017-01-01.

Ärendebeskrivning

I riktlinjerna för representation, uppvaktning, minnesgåvor samt regler för flaggning finns ett
avsnitt kring riktlinjer för uppvaktning och minnesgåvor. Idag är det möjligt att
efter 25 års anställning erhålla en gåva från Region Gotland. Det finns möjlighet
att välja mellan herr- och damur i guld eller ett konstföremål. Över tid har det
uppkommit stora skillnader i värdet av de olika minnesgåvorna. För att få en mer
likvärdig nivå på gåvans värde är förslaget att från och med 2017-01-01 erbjuda
konstföremål för en fastställd summa. Samtidigt föreslås att benämning ändras
från minnesgåva till jubileumsgåva.
− Nuvarande riktlinjer rörande uppvaktning och minnesgåvor:
Uppvaktning vid årsdagar och högtidsdagar. Förvaltningen uppvaktar med en
jubileumsgåva vid 50-årsdag. Den anställde får ledigt med lön på 50-årsdagen.
Minnesgåvor, arbete i Region Gotland under sammanlagt 25 år
uppmärksammas med en minnesgåva. Minnesgåva utges som en guldklocka
(herr eller damur) eller ett konstföremål. Minnesgåvans värde får inte
överstiga det värde som anges i Skatteverkets regler. Minnesgåvan skall ha en
inskription och Region Gotlands logotyp och kan inte bytas ut mot
kontanter. Region Gotland inbjuder dessutom medarbetare till en gemensam
middag, där regionstyrelsens presidium står som värd. Förvaltningschefer,
som har jubilarer inbjudes att delta för att överlämna minnesgåvan. Reglerna
för beräkning av anställningstid som berättigar till minnesgåva görs enligt
Lagen om anställningsskydd (LAS).
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− Förslag till reviderade riktlinjer rörande uppvaktning och jubileumsgåvor:
Uppvaktning vid årsdagar och högtidsdagar. Förvaltningen uppvaktar vid 50årsdag. Medarbetaren får ledigt med lön på 50-årsdagen.
Jubileumsgåvor, arbete i Region Gotland under sammanlagt 25 år
uppmärksammas med en jubileumsgåva. Gåvan utges som ett konstföremål
och värdet överstiger inte det värde som anges i Skatteverkets regler. Gåvan
skall märkas med Jubileumsgåva 25 år och Region Gotlands logotyp och kan
inte bytas ut mot kontanter. Region Gotland inbjuder dessutom medarbetare
till en gemensam middag, där regionstyrelsens presidium står som värd.
Förvaltningschefer, som har jubilarer inbjuds att delta för att överlämna
jubileumsgåvan. Reglerna för beräkning av anställningstid som berättigar till
jubileumsgåva görs enligt Lagen om anställningsskydd (LAS).
Bedömning

Ledningskontorets bedömning och motivering är att nuvarande riktlinjer i delen
som avser uppvaktning och minnesgåvor bör upphävas och ersättas med
reviderade riktlinjer innebärande att värdet av gåvan är neutralt utifrån ett
genusperspektiv.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/601
1 november 2016

Per-Eric Edlund

Regionstyrelsen

Riktlinjer försäljning av regionens fordon
Förslag till beslut
•
•

Regionstyrelsen antar riktlinjer för försäljning av Region Gotlands fordon,
släpvagnar och motorredskap.
Regionstyrelsen uppdrar till fordonsorganisationen att tillämpa
direktavyttring, kommissionsförsäljning eller auktion utifrån vad som är mest
gynnsamt för Region Gotland vid olika avyttringstillfällen.

Sammanfattning

Serviceförvaltningen har i samråd med teknikförvaltningen tagit fram gemensamma
riktlinjer för försäljning av leasade fordon.
Ärendebeskrivning

Principerna för försäljning av regional egendom har sin grund i kommunallagens
kapitel 8 om ekonomisk förvaltning där det bl.a. sägs att ”kommuner och landsting
skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. Enligt kommunallagen ska
således försäljning av Region Gotlands egendom ske på affärsmässiga grunder, vilket
jämställs med att försäljning ska ske till marknadspris. Att beakta är att lag (1999:271)
om handel med begagnade varor eventuellt kan bli aktuell om försäljningen får en
viss omfattning och varaktighet.
Region Gotlands fordonsorganisation genom serviceförvaltningen ansvarar
endast för leasade personbilar och lätta lastbilar, resterande fordon
ansvarar TKF maskinstation för. Nedanstående sammanställning baseras på
uppgifter i CBR (centrala bilregistret) per 2016-09-30. Fordonen som kallas miljöbilar
är miljöbilar per statlig miljöbilsdefinition 2007 och 2013, merparten är 2013. Tunga
lastbilar är bilar över 3500 kg och bussar är för fler än nio passagerare. Fordon som
är avställda får inte köras i trafik. Orsaken till avställda fordon är sannolikt fordon
som huvudsakligen används under sommaren för att sedan bli avställda under
vinterhalvåret.
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Totalt
20160930
Personbil
Lätta last
Tunga last
Bussar
Mc
Moped
Motorredskap
Släp
Terrängfordon
Traktor

Köpta
778
323
205
58
5
3
1
21
131
9
22

65
127
56
5
3
1
21
131
9
22

Leasade

Miljöbil

258
78
2
0
0
0
0
0
0
0

218
34
0
0
0
0
0
0
0
0

Gasdrift

143
32
1
0
0
0
0
0
0
0

Eldrift

Avställda

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

26
24
6
3
0
0
1
7
1
1

Bedömning

De möjligheter som står till buds för avyttring av fordon är
1. Direktavyttring: Region Gotland gör en direktupphandling och frågar vilka
intressenter som vill lägga bud på regionens fordon. Därefter utför regionen
en detaljerad beskrivning och intressenter får lägga bud på varje enskilt
fordon.
2. Kommissionsförsäljning (lokalt): Region Gotland tecknar ett ramavtal
alternativt utförs en direktupphandling om värdet underskrider regelverket
för direktupphandling med en part som sköter regionens försäljningar av
fordon. I avtalet regleras ersättningsnivåer per uppdrag. Fordonet kommer då
att ägas av Region Gotland men står till försäljning hos avtalspartner tills
försäljning är avslutad.
3. Auktion (KVD, BCA eller liknande organisationer). Som ovan men
kostnader för rekonditionering, frakt- och transportkostnader till fastlandet
tillkommer.
Alternativ 1 innebär att Region Gotland säljer och alternativ 2 och 3 innebär att
Region Gotland köper en tjänst som innefattas av lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling (LOU). I alternativ 1 tillämpas ett nettopris och i övriga alternativ
tillämpas marknadspris. Ledningskontoret bedömer att fordonsorganisationen
ges möjlighet att välja mellan ovanstående alternativ utifrån vad som är mest
gynnsamt för Region Gotland vid olika avyttringstillfällen.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anders Yllipää SF, Ronny Larsson SF, Per-Eric Edlund LK.
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RIKTLINJER
Riktlinjer för
försäljning av
Region Gotlands
fordon, släpvagnar och
motorredskap
Fastställd av regionstyrelsen
Framtagen av serviceförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Ärendenr RS 2016/601
Version [1.0]

1. Bakgrund
Principerna för försäljning av regional egendom har sin grund i kommunallagens kapitel 8
om ekonomisk förvaltning där det bl.a. sägs att ”kommuner och landsting skall ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. Enligt kommunallagen ska således försäljning av
Region Gotlands egendom ske på affärsmässiga grunder, vilket jämställs med att försäljning
ska ske till marknadspris.
2. Tillämpningsområde
Följande rekommendationer gäller för försäljning av fordon, släpvagnar och motorredskap
(fortsättningsvis kallat fordon) som antingen organisationen själv inte längre har behov av
eller av annan anledning ska göra sig av med, t.ex. leasingfordon där leasingperioden löpt
ut. Försäljning av fordon som omfattas av leasing handhas av serviceförvaltningens
fordonsorganisation, försäljning av resterande fordon handhas av teknikförvaltningens
maskinstation. Försäljning får under inga omständigheter göras till egen personal.
3. Fordon som bedöms som skrot
Fordon som bedöms som skrot, eller har ett bedömt försäljningsvärde som underskrider
samtliga kostnader för en försäljning lämnas in till skrotning genom teknikförvaltningens
försorg hos t. ex Skrotfrag. Detta gäller endast köpta fordon. Om man önskar hjälp med
bedömning kontaktas teknikförvaltningens maskinstation. Fordon som bedöms som skrot
får under inga omständigheter skänkas eller säljas till egen personal.
Anledning till skrotning av fordon ska dokumenteras.

4. Fordon med ett lågt värde
Har fordonet ett ekonomiskt värde som överstiger kostnaderna för en eventuell försäljning,
kan försäljning ske vid t.ex. en marknad för begagnade varor. Detta under förutsättning att
försäljningen annonserats så att regionens invånare fått kännedom om försäljningen, t.ex. i
lokaltidning samt på Region Gotlands hemsida. Att beakta är att lag (1999:271) om handel
med begagnade varor eventuellt kan bli aktuell om försäljningen får en viss omfattning och

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland

Riktlinjer för försäljning av
Region Gotlands
fordon, släpvagnar och motorredskap

varaktighet. Med lågt värde avses egendom med ett samlat ekonomiskt värde understigande
ett basbelopp (2017- 44 800 SEK).

5. Egendom av stort ekonomiskt värde
Har egendomen stort ekonomisk värde, såsom nyare fordon och maskiner, ska ett
anbudsförfarande användas. Det finns, i motsats till upphandling, inga tvingande lagregler
men för att säkerställa marknadspris ska ett anbudsförfarande användas. Med stort
ekonomiskt värde avses egendom med ett samlat ekonomiskt värde överstigande ett
basbelopp (2017- 44 800 SEK).
6. Leasingfordon
Avveckling ska ske löpande efter avtalstidens slut. Det bästa säljalternativet ska identifieras.
Fordonsorganisationen beslutar om försäljning.
7. Beräkning av värde
För hjälp med detta kontakta fordonsorganisationen eller teknikförvaltningens
maskinstation

Ärendenr RS 2016/601 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

8. Övrigt
Beslut om försäljning av köpta fordon fattas av förvaltningschef eller av tjänsteman på
delegation.
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/181
28 oktober 2016

Patrik Pettersson och Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Program med mål och riktlinjer för privata utförare
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen förklarar att befintliga policys och riktlinjer för upphandling och
konkurrensutsättning får anses tillgodose kraven på program med mål och
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
Förslag till beslut i regionfullmäktige

2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige, att fullmäktige antar regionstyrelsens
förklaring.
Sammanfattning

För varje mandatperiod skall fullmäktige anta ett program med mål och riktlinjer för
sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Dessa mål och
riktlinjer kan finnas samlade i ett beslut eller finnas i olika beslut. Ledningskontoret
gör bedömningen att befintliga regelverk får anses tillgodose kraven på ett program
med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata
utförare.
Ärendebeskrivning

Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand
om vården av en kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 16 § KL. Med en privat
utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag och inte heller en sådan
stiftelse eller förening som avses i 3 kap. 18 b § KL. Sedan den 1 januari 2015 gäller
enligt 3 kap. 19 b § kommunallagen (KL) att fullmäktige för varje mandatperiod skall
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som
utförs av privata utförare. I programmet skall det också anges hur fullmäktiges mål
och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området skall följas upp och hur
allmänhetens insyn skall tillgodoses.
Nämnderna skall enligt 6 kap. 7 § KL var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet
med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. När enskilda kan välja
mellan olika utförare av nämndens tjänster, skall nämnden enligt 6 kap. 8 a § KL
lämna information om samtliga utförare om inte annat är särskilt föreskrivet. Sådan
information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.
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I förarbetena till lagstiftningen om program och riktlinjer (prop. 2013/14:118 s. 51 f.)
anförs bl.a.
Regeringens förslag innebär visserligen en formell styrning av de kommunala
beslutsprocesserna men det måste betonas att förslaget likväl innebär en stor frihet för
kommuner och landsting att utarbeta sina egna program såväl till utformning som till
innehåll. Utöver kravet på beslut i fullmäktige varje mandatperiod anser regeringen inte
att några andra formkrav bör ställas på de föreslagna programmen. Det bör stå
fullmäktige fritt att formulera mål och riktlinjer i ett eller flera program uppdelat efter
exempelvis verksamhetsområde och med den utformning som bedöms som lämplig för
den enskilda kommunen eller landstinget. Regeringen bedömer att det inte vore
ändamålsenligt eller proportionerligt att genom lagstiftning detaljstyra detta arbete.
Utformningen av dessa program bör kunna skifta, exempelvis utifrån storleken på
kommuner och landsting och beroende på i vilken omfattning privata utförare används,
såväl vad avser antalet utförare som inom vilka verksamhetsområden de förekommer.

Bedömning

Fullmäktige antog redan den 23 juni 2004, § 87 riktlinjer för konkurrensutsättning (se
http://www.gotland.se/49153). Av dessa framgår övergripande hur en nämnd skall
gå tillväga, utarbeta kvalitetsmål och vad den skall beakta vid anlitande av privata
utförare. Av dessa riktlinjer framgår också att vid avtal om överlämnande av vården
av en kommunal angelägenhet till privat utförare, skall nämnden i avtalet tillförsäkra
sig möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten. Nämnden skall även beakta
intresset av att det genom avtalet tillförsäkras information som gör det möjligt för
allmänheten att få insyn i hur angelägenheten. Fullmäktige har även antagit
upphandlingspolicy (se http://www.gotland.se/45571) och regionstyrelsen riktlinjer
till den (http://www.gotland.se/72506). Policyn innehåller bl.a. målformuleringar av
ekonomisk karaktär och har mål för miljö, etiska och sociala krav. Policyn klarar ut
ansvarsfrågor mellan styrelsen och nämnderna. I riktlinjerna förtydligas policyn inte
minst vad gäller styrning och uppföljning. Till detta kan läggas mål från styrkort och
verksamhetsplaner, liksom årliga beslut om budget med mål för verksamheten.
Nämnderna ansvarar för uppföljningen av måluppfyllelse för utförare i både privat
och egen regi inom sitt ansvarsområde. Utöver uppföljning av måluppfyllelse ska
varje nämnd även följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare.
Regionstyrelsen ansvarar för uppföljning och helhetsbedömning av de övergripande
målen i styrkortet.
Ledningskontoret gör bedömningen att befintliga policys och riktlinjer för
upphandling och konkurrensutsättning får anses uppfylla kraven på övergripande
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av
privata utförare. Med hänsyn till besparingarna inom administrationen bör därför
framtagande av ett särskilt styrdokument inte prioriteras.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
Regionfullmäktiges slutliga beslut skall skickas till samtliga nämnder
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/634
21 oktober 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för ombyggnad av busstationen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag för busstationen, Visby, med
2 995 000 kronor.

•

Medel anvisas via anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Ärendebeskrivning

Ny busstation har byggts i Visby och den totala investeringsutgiften uppgår till
15 280 000 kronor. Dessutom har periodiskt underhåll utförts med 2 000 000
kronor och OVK-åtgärder med 1 000 000 kronor.
Den totala investeringsbudgeten för projektet har uppgått till 11 000 000 kronor
vilket inkluderar tidigare beviljade 1:1 medel med 2 000 000 kronor samt ett bidrag
från Trafikverket med 500 000 kronor.
Möjligheter finns nu att förfoga över ytterligare 1:1 medel, vilket tidigare beviljats
för investeringar vid Murgrönan med 2 995 000 kronor.
Investeringsprojektet vid Murgrönan kommer inte att genomföras, vilket innebär
att beviljade medel kan disponeras för annat projekt. Enligt ledningskontoret kan
bidraget användas för investeringen vid busstationen, vilket teknikförvaltningen
ställer sig positiv till.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 2 995 000
kronor för ombyggnad av busstationen i Visby.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, serviceförvaltningen, ekonomi
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Protokoll

Tekniska nämnden 2016-09-21

TN §

175

Tilläggsanslag för ombyggnad av busstationen

AU §

101

Dnr TN 2016/1876

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 2 995 tkr för
ombyggnad av busstation i Visby.

•

Finansiering sker med 2 995 tkr via externa 1:1 medel.

Ny busstation har byggts i Visby och den totala investeringsutgiften uppgår till 15 280
tkr. Dessutom har periodiskt underhåll utförts med 2,0 mnkr och OVK-åtgärder med
1,0 mnkr.
Den totala investeringsbudgeten för projektet har uppgått till 11,0 mnkr vilket
inkluderar tidigare beviljade 1:1 medel med 2,0 mnkr samt ett bidrag från Trafikverket
med 500 tkr.
Möjligheter finns nu att förfoga över ytterligare 1:1 medel, vilket tidigare beviljats för
investeringar vid Murgrönan med 2 995 tkr.
Investeringsprojektet vid Murgrönan kommer inte att genomföras, vilket innebär att
beviljade medel kan disponeras för annat projekt. Enligt ledningskontoret kan bidraget
användas för investeringen vid busstationen, vilket teknikförvaltningen ställer sig positiv
till.
___
Protokollsutdrag:
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/668
18 oktober 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Höjning av taxan för protetiska åtgärder
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår för beslut i regionfullmäktige att:
• Mun- och Käkcentrums taxa för protetiska åtgärder ändras till 15 procent högre
pris än referenspriset för allmäntandvården.
• Beslutet ska gälla för protetiska åtgärder utförda från den 1 januari 2017.
• Taxan för protetiska åtgärder utförda på Mun- och Käkcentrum fortsättningsvis
ska vara 15 procent högre än referenspriset för allmäntandvården.

Sammanfattning

Mun- och Käkcentrum är Folktandvården Gotlands remissklinik för
specialisttandvård. Befolkningsunderlaget på Gotland är inte tillräckligt stort för att
bemanna alla odontologiska specialiteter med utbildade specialister. Därför är
kliniken bemannad med specialister i ortodonti, specialistkonsulter och ”nischade”
allmäntandläkare.
Patienterna som remitteras, både från allmäntandvård och från privattandvård,
motsvarar remisser till specialisttandvården i övriga landsting.
Specialistutbildade tandläkare har en egen taxa med högre referenspris än den taxa
som allmäntandvården använder. Folktandvården Gotlands tandvårdstaxa följer det
statliga referenspriset förutom på stora implantatbroar, där det statliga referenspriset
inte ger kostnadstäckning.
När det statliga tandvårdsstödet reformerades i juli 2008 fattade fullmäktige ett beslut
att taxan för bastandvård på Mun- och Käkcentrum skulle vara 15 procent högre än
allmäntandvårdstaxan. Orsaken till detta var den ökade komplexiteten på de patienter
som får sin behandling på kliniken. Detta pålägg gällde bara bastandvård och inte
protetiska åtgärder.

Bedömning

Ledningskontoret har ingen invändning mot höjningen av taxan på Mun- och
Käkcentrum. Enligt hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning kommer denna
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höjning att innebära en bättre kostnadstäckning för de åtgärder som utförs. Det i sin
tur bör ge ett bidrag till att komma i bättre ekonomiska balans inom hälso- och
sjukvården.
Beslutsunderlag

HSN § 272 Höjning av taxan för protetiska åtgärder m bilagor

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
HSN
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REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-09-21

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2016-09-07

HSN § 272 Höjning av taxan för protetiska åtgärder
HSN 2016/406 Tjänsteskrivelse dateras 31 augusti 2016
Underlag höjning av taxan för protetiska åtgärder

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om:
• Ändrade taxor inom mun- och käkcentrum för protetiska åtgärder till 15 %
högre pris än referenspriset för allmäntandvården.
• Den nya beräkningen tillämpas på protetiska åtgärder utförda från den 1
januari 2017.
• Att taxan för protetiska åtgärder utförda på mun- och käkcentrum
fortsättningsvis ska vara 15 % högre än referenspriset för allmäntandvården.

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar om att ärendet innefattar de
åtgärder som görs på mun- och käkcentrum gällande protetiska åtgärder. I underlaget
kring höjning av taxan för protetiska åtgärder kommer förändringarna att tydliggöras
innan beslutet expedieras till regionfullmäktige.
Bakgrund AU § 267

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Arbetsutskottet diskuterade önskemål om delegering från regionfullmäktige inför
kommande revideringar av taxan för protetiska åtgärder. Taxan kopplas till
referensprislista och för anpassning till denna har delegation redan getts.
Sammanfattning

Mun- och käkcentrum är Folktandvården Gotlands remissklinik för
specialisttandvård. Befolkningsunderlaget på Gotland är inte tillräckligt stort för att
bemanna alla odontologiska specialiteter med utbildade specialister. Därför är kliniken
bemannad med specialister i ortodonti, specialistkonsulter och ”nischade”
allmäntandläkare.
Patienterna som remitteras, både från allmäntandvård och från privattandvård,
motsvarar remisser till specialisttandvården i övriga landsting.
Specialistutbildade tandläkare har en egen taxa med högre referenspris än den taxa
som allmäntandvården använder. Folktandvården Gotlands tandvårdstaxa följer det
statliga referenspriset förutom på stora implantatbroar, där det statliga referenspriset
inte ger kostnadstäckning.
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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2016-09-07

När det statliga tandvårdsstödet reformerades i juli 2008 fattade fullmäktige ett beslut
att taxan för bastandvård på mun- och käkcentrum skulle vara 15 procent högre än
allmäntandvårdstaxan. Orsaken till detta var den ökade komplexiteten på de patienter
som får sin behandling på kliniken. Detta pålägg gällde bara bastandvård och inte
protetiska åtgärder.
För att få kostnadstäckning för ett alltmer komplicerat protetiskt
behandlingspanorama motsvarande specialisttandvård görs bedömningen att även de
protetiska åtgärderna utförda på mun- och käkcentrum bör vara 15 procent högre än
allmäntandvårdens referenspris. Detta gäller ej för stora implantatbroar där priset
sedan tidigare är kompenserat utifrån faktisk kostnad.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

Lämnas öppen till nämnden.

Expedieras:
Helen Hultnäs, enhetschef mun- och käkcentrum
Regionfullmäktige

Justeringsman

Utdragsbestyrkande

26

Ärendenr HSN 2016/406

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Helen Hultnäs, enhetschef mun- och käkcentrum

Datum 31 augusti 2016

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Höjning av taxan för protetiska åtgärder
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om:
• Ändrade taxor inom Mun- och Käkcentrum för protetiska åtgärder till
15 % högre pris än referenspriset för allmäntandvården
• Den nya beräkningen tillämpas på protetiska åtgärder utförda från den
1 januari 2017
• Att taxan för protetiska åtgärder utförda på Mun- och Käkcentrum
fortsättningsvis ska vara 15 % högre än referenspriset för
allmäntandvården

Bakgrund

Mun- och Käkcentrum är Folktandvården Gotlands remissklinik för
specialisttandvård. Befolkningsunderlaget på Gotland är inte tillräckligt stort
för att bemanna alla odontologiska specialiteter med utbildade specialister.
Därför är kliniken bemannad med specialister i ortodonti, specialistkonsulter
och ”nischade” allmäntandläkare.
Patienterna som remitteras, både från allmäntandvård och från privattandvård,
motsvarar remisser till specialisttandvården i övriga landsting.
Specialistutbildade tandläkare har en egen taxa med högre referenspris än den
taxa som allmäntandvården använder. Folktandvården Gotlands tandvårdstaxa
följer det statliga referenspriset förutom på stora implantatbroar, där det
statliga referenspriset inte ger kostnadstäckning.
När det statliga tandvårdsstödet reformerades i juli 2008 fattade fullmäktige ett
beslut att taxan för bastandvård på Mun- och Käkcentrum skulle vara 15 %
högre än allmäntandvårdstaxan. Orsaken till detta var den ökade komplexiteten
på de patienter som får sin behandling på kliniken. Detta pålägg gällde bara
bastandvård och inte protetiska åtgärder.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-hsn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Ärendenr HSN 2016/406

Region Gotland

Bedömning

För att få kostnadstäckning för ett alltmer komplicerat protetiskt
behandlingspanorama motsvarande specialisttandvård görs bedömningen att
även de protetiska åtgärderna utförda på Mun- och Käkcentrum bör vara 15 %
högre än allmäntandvårdens referenspris. Detta gäller ej för stora
implantatbroar där priset sedan tidigare är kompenserat utifrån faktisk kostnad.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Maria Dalemar
hälso- och sjukvårdsdirektör

2 (2)
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Höjning av taxan för protetiska åtgärder
•

Specialisttaxa får endast användas av specialisttandläkare, när patienten är remitterad för en
viss behandling inom respektive specialisttandläkares utbildningsområde.

•

Övriga behandlingar utförda av övriga personalkategorier, debiteras enligt Mun- och
Käkcentrums taxa.

•

Enligt beslut i KF 2008-06-18, §76, debiteras bastandvård utförd på Mun- och
Käkcentrum med 15 % utöver fastställt pris.
Förutsatt följande beslut i Regionfullmäktige blir taxan enligt denna bilaga.

•

Regionfullmäktige beslutade 2016 att protetiska åtgärder utförda på Mun- och Käkcentrum
debiteras med 15 % utöver fastställt pris.

Protetiska åtgärder
Åtgärd
800

Laboratorieframställd
krona en per käke

801

Ref pris

Mun- och
Mun- och
käkcentrums
käkcentrums
Taxa
Taxa
+15% på
160115
protetiska åtg
från 170101

Refpris

Specialist
tandvårds
taxa

5 610

5 610

6451

6 455

6 455

Laboratorieframställd
krona fler i samma
käke

4 260

4 260

4899

4 525

4 525

802

Laboratorieframställd
pelare med
intraradikulärt stift

3 025

3 025

3479

3 530

3 530

803

Klinikframställd pelare
med intraradikulärt stift

1 435

1 435

1650

1 730

1 730

804

Hängande broled, per
led
Emaljretinerad
konstruktion, per stöd
Radikulärförankring
vid avtagbar protes

2 150

2 150

2472

2 320

2 320

1 710

1 710

1966

1 965

1 965

3 290

3 290

3783

3 795

3 795

Semipermanent krona/
bro, per led
Innerkrona för
teleskop- och
konuskonstruktioner

2 270

2 270

2610

2 525

2 525

3 225

3 225

3709

3 730

3 730

805
806

807
808

Rutin
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809

Långtidstemporär
laboratorieframställd
krona eller hängande
led
Cementering av
lossad krona/fasad,
per stöd

965

965

1110

1 095

1 095

540

540

621

665

665

1 415

1 415

1627

1 755

1 755

813

Broreparation 1
’
Broreparation 2

4 330

4 330

4979

5 175

5175

814

Broreparation 3

7 480

7 480

8602

8 830

8 830

815

Sadelkrona

5 025

5 025

5779

5 785

5 785

836

Komplicerad lagning
av protes

3 735

3 735

4295

4 155

4 155

Refpris

Specialist
tandvårds
taxa

811
812

Åtgärd

Ref pris

Mun- och
Mun- och
käkcentrums
käkcentrums
Taxa
Taxa
+15% på
160115
protetiska åtg
från 170101

Komplicerad lagning
av protes där
uppvaxning och
gjutning av ny del
utförs vilken svetsas till
befintlig protes
Inmontering av
förankringselement

6 350

6 350

7302

7 110

7 110

2 880

2 880

3312

3 305

3 305

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

1 870

1 870

2150

2 210

2 210

846

Skena för vertikal
platsberedning

5 195

5 195

5974

5 785

5 785

3 745

3 745

4 335

4 335

525

604

650

650

837

839

847
848

Klammerplåt
Betthöjning med
fyllningsmaterial

4307
695
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Implantat protetik
Åtgärd
850
852
853
854
856
874
875
876
877

878

Implantatförankrad krona
en per käke
Implantatförankrad krona
Hängande led vid
implantatförankrad bro
Semipermanent
labframställd krona och
hängande led, per led
Långtidstemporär
labframställd krona och
hängande led, per led
Tillägg för alveolarbar vid
implantat, 2 implantat
Tillägg för alveolarbar vid
implantat, 3 implantat
Tillägg för alveolarbar vid
implantat, 4 implantat
Implantatstödd
täckprotes, exklusive
implantat, implantatkomponenter och
förankringselement
Förankringselement
täckprotes, tillägg per
styck

Ref pris

Mun- och
Mun- och
käkcentrums
käkcentrums
Taxa
Taxa
+15% på
160115
protetiska åtg
från 170101

Ref-pris

Specialist
tandvårds
taxa

7 540
5 815

7 540
5 815

8671
6687

8 555
6 575

8 555
6 575

2 150

2 150

2472

2 320

2 320

2 050

2 050

2357

2 305

2 305

1 135

1 135

1305

1 300

1 300

3 010

3 010

3461

3 265

3 265

3 330

3 330

3829

3 585

3 585

3 925

3 925

4514

4 180

4 180

13 625

13 625

15669

15 440

15 440

270

270

270

270

270

880

av implantatförankrade
konstruktioner på 1 – 2
implantat

2 045

2 045

2352

2 550

2 550

881

Reparation av
implantatförankrad
konstruktion, mindre
omfattande

1 060

1 060

1219

1 315

1 315

883

Reparation av
implantatförankrad bro
med tandtekniker-insats

4 535

4 535

5215

5 295

5 295

10 365

10 365

11920

11 630

11 630

6 505

6 505

7481

7 365

7 365

884

890

Reparation av implantatförankrad bro där
omfattande tandteknikerinsats krävs
Implantat förankrad krona
på befintlig
distans/kopplingsdel
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Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2016/
17 oktober 2016

Martin Ekepil Ringelid

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ny taxemodell för U-verksamheter inom Miljöbalkens områden
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny taxa för
Miljöbalkens U-verksamheter.

Bakgrund

Enligt beslut i MHN ska förvaltningen ta fram förslag på åtgärder för att effektivisera
nämndens verksamheter, för att på så sätt bidra till en sänkt kostnadsnivå för Region
Gotland (RF 181 §). I uppdraget ingår att ta fram ett förslag till ny taxa för
miljöbalkens verksamhetsområden, som följer självfinansieringsprincipen och
likställighetsprincipen.
Utgångspunkt

Nuvarande taxemodell är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Den innebär att verksamheten klassas utifrån miljörisk och därmed tilldelas en
avgiftsklass med viss tillsynstid och tillsynsavgift. För ärenden, anmälningar,
dispenser m.m. debiteras efter tidsåtgång per ärendetyp.
Föreslagen förändring innebär att U-verksamheter (mindre miljöfarliga verksamheter
utan anmälnings- eller tillståndsplikt) får en fast avgift baserad på handläggningstid.
Exempel på U-verksamheter är industrier, verkstäder, jordbruk och bensinstationer.
Syftet med denna komplettering av befintlig taxa är att få en förutsägbar taxa som
täcker nämndens kostnader för tillsyn av U-verksamheter.
Allmänna regler om kommunala avgifter
Kommunallagen

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b §
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller.”
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”För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga att
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet.”
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektor som
regleras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst
eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som
tillhandshålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop.1993/94:188 s, 7980). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig
uppdragsverksamhet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får inte ta ut avgifter för rådgivning och allmän
tillsynsverksamhet eftersom de ska vara skattefinansierade.
Självkostnadsprincipen

För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som
uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen.
”Kommuner och landsting får inte ta ut en högre avgifter än som svarar mot
kostnaden för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget
tillhandahåller (självkostnaden).”
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet.
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av
självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är en målsättningsprincip som
innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst.
Vid beräkning av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta
och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Verksamhetens
eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnad bör
också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).
Likställighetsprincipen

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den s.k.
likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 § kommunallagen.
”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns
sakliga skäl för något annat.”
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för
lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska
betala samma avgifter.
Bedömning

Förslaget är att tillämpa en fast avgift för tillsynen av U-verksamheter. Avgifterna blir
en konsekvens av den faktiska motprestationen. Transparensen ökar och det blir
lättare att budgetera. Taxan kommer att vara rätt, tydlig och säkerställa att den tillsyn
som utförs som följd av att en miljöfarlig verksamhet bedrivs inte belastar
skattekollektivet. Vidare kommer taxan vara lättarbetad och effektiv utan
tveksamheter om vad som ska debiteras. Övergången bedöms inte påverka den
specifika handläggningen av ärenden då moment som risk- och erfarenhetsklassning
och operativ kontroll redan utförs.
Taxan hanterar verksamheter med olika tillsynsbehov genom att tillsynsintervallet
anpassas till storlek och miljörisk.
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Effekterna av den nya taxan bör följas upp, för att säkerställa en långsiktig och trygg
finansiering av tillsynen av U-verksamheter.
Ekonomiska effekter

Nuvarande taxemodell grundar sig på timdebitering, med en uträkning för varje
enskild tillsyn, vilket i genomsnitt gett 4 timmar per tillsyn. Det har dock visat sig att
det ofta bara är handläggartiden som räknats med, inte t.ex. kvalitetssäkring,
registrering och arkivering. När SKL:s beräkningsmodell tillämpas på vår verksamhet
har inspektörerna räknat fram en genomsnittlig handläggningstid på 6 timmar per
tillsyn, vilket ligger till grund för ett fast pris för tillsyn av U-verksamheter.
Tillsyn av U-verksamheter med nuvarande taxemodell:
• debiterbara tid ca 600 timmar per år (150 tillsyner á 4 tim)
• budgeterad årsintäkt 507 000 kr (600 tim á 845 kr/tim)
Tillsyn av U-verksamheter med ny taxemodell:
• debiterbara tid ca 900 timmar per år (150 tillsyner á 6 tim)
• budgeterad årsintäkt 810 000 kr (600 tim á 900 kr/tim)
Detta innebär en ökad årsintäkt på 303 000 kr och att självfinansieringsgraden inom
detta verksamhetsområde ökar från 45 % till 59 %.

Beslutsunderlag

•
•

Ny MB-taxa
Konsekvensanalys – Ny taxemodell för miljöbalkens område

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

Till denna taxa tillhör följande taxebilagor:

1. Taxebilaga 1, där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för olika verksamheter
och prövningar.
2. Taxebilaga 2, placering i avgiftsklass för miljöfarliga verksamheter och
hälsoskyddsverksamheter.
Inledande bestämmelser

1§
Denna taxa gäller avgifter för Region Gotlands kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av
EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och
kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar
miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska
organismer, samt avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till Region Gotland utgå bl.a. enligt 26 kap.
22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.
2§
Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens
eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3§
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser
meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.
4§
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den
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nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som
medför avgiftsskyldighet.
5§
Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens
eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
Timtaxa

6§
Vid tillämpningen av denna taxa är timavgift 900 kronor per hel timme handläggningstid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast
avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten
tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det
enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan.
7§
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt
föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid.
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen avgift
ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan
19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, pingstafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie
timavgift.
8§
Miljö och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s
hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2015.
Avgifter för prövning

9§
Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan
eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
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10 §
Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta
avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare
tillfälle, tas timavgift ut för Region Gotlands kostnader med anledning av den tillkommande
handläggningstiden.
11 §
Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.
12 §
Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Timavgift debiteras för faktisk
nedlagd tid för handläggning av ansökan som återtas innan beslut i ärendet.
13 §
I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av Region Gotland
är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta Region Gotlands kostnader enligt
19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av Region Gotland och för
kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta Region Gotlands kostnader för
kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.
14 §
Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller
åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.
Avgifter med anledning av anmälan

15 §
Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift
genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras
med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift
betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan
av det belopp som anges för högst två övriga verksamheter.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan
avser.
16 §
Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan
av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta
Region Gotlands kostnader för kungörelser i ärendet.
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17 §
Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna
taxa.
Avgift för tillsyn i övrigt

18 §
För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som
anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som miljö och
hälsoskyddsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom
en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en avgiftsklassificering
enligt taxebilaga 2 samt en riskklassificering och erfarenhetsbedömning (placering i
riskkolumn) enligt taxebilaga 3 Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn
framgår av tabell i taxebilaga 3 Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad
tillsynstid multipliceras med timtaxan.
Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska avgift för
denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden multiplicerad med timtaxan. Vid
bestämmandet av avgiften för sådan extra tillsyn tillämpas erfarenhetsbedömningen i enlighet
med taxebilaga 3
19 §
Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den handläggningstid
som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller
i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras
med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot
villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För
sådana åtgärder tas timavgift ut.
20 §
För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad
som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt
taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg
av 25 procent av summan av de belopp som anges för högst två övriga verksamheterna.
21 §
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från
och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har vunnit
laga kraft eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten
har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller
för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
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22 §
Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken,
ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande
eller kostnader.
Nedsättning av avgift

23 §
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet,
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna
taxa sättas ned eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande m.m.

24 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Region Gotland. Betalning ska ske inom tid
som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.

25 §
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken.
26 §
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska
gälla omedelbart även om det överklagas.
27 §
Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.

5 (5)

Taxebilaga 1
Efter RF 2015-09-07

Taxebilaga 1 - Avgifter för olika ärendetyper
SKYDD AV NATUREN ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN

Prövning

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för vattenskyddsområde och jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan
tillstånd enligt föreskrifter för vattenskyddsområde

Anmälan

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom vattenskyddsområde som
kräver anmälan enligt föreskrifter för vattenskyddsområde

Avgift

timavgift
timavgift

timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN

Prövning

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) eller enligt 2 § Lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Region Gotland respektive
handläggning av anmälan enligt 14 § FMH:
1. Prövning av nytt WC-avlopp för ett hushåll - om hela anordningen prövas sam12 x timtaxa
tidigt (gäller alla nytillkomna WC-utsläpp)
2. Prövning av nytt WC-avlopp till gemensam avloppsanläggning för 2-5 hushåll,
20 x timtaxa
om prövning sker samtidigt, eventuell befintlig ändring ingår (gäller alla
nytillkomna avloppsutsläpp).
3. Prövning av nytt BDT-avlopp eller BDT och sluten tank till gemensam
16 x timtaxa
avloppsanläggning för 2-5 hushåll, om prövningen sker samtidigt, eventuellt
befintliga ändringar ingår (gäller alla nytillkomna hushåll).
4. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26 – 200 pe
timavgift
(personekvivalenter) - om prövning sker samtidigt
(per ansökan)
5. Tillståndspliktig ändring av avloppsanordning för ett hushåll med anslutet WC – 9 x timtaxa
om hela anordningen prövas samtidigt
6. Nytt eller tillståndspliktig ändring av avloppsanordning för ett hushåll med an8 x timtaxa
slutet BDT eller BDT och sluten tank – om hela anordningen prövas samtidigt
7. Tillståndpliktig ändring med del i gemensam avloppsanläggning för 2 – 5 hus4 x timtaxa
håll
8. Anordnande av sluten tank (gäller även annan uppsamlingsanordning)
4 x timtaxa
9. Anslutning av nya hushåll till befintlig anläggning, som inte varit avsedd för
8x timtaxa
denna anslutning vid tidigare prövning och där kompletteringar krävs
10. Förlängning av tillstånd (igångsättning eller giltighetstid)
1 x timtaxa
- Tillstånd där avloppsanläggningen inte påbörjats inom två år från beslutsdatum enligt 19 § FMH- kan förlängas ytterligare 1 år (dvs. inom 2 år från beslutsdatum).
- Gäller även förlängning av tidsbegränsade tillstånd enligt 16 kap. 2 § MB
Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten
eller grundvatten enligt vad Region Gotland föreskrivit avseende:
timavgift
- ansökan för värmepumpsanläggning (uttag där borrning krävs)
2 x timtaxa
- ansökan för jordvärme (ytligt uttag där borrning ej krävs)
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Anmälan

Handläggning av anmälan om ändring av avlopp som inte omfattas av tillståndsplikt
enligt ovan, men där åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd
eller sammansättning enligt 14 § FMH
Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning
av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet (FMH) avseende:
- anmälan om bergvärme (uttag där borrning krävs)
- anmälan om jordvärme (ytligt uttag där borrning ej krävs)
Handläggning av ny anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)
Anmälan om ändring av anmälningspliktig och tillståndspliktig verksamhet enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt miljöprövningsförordning (2013:251)

Tillsyn

Avgift för tillsyn - inventering av enskilda avlopp/upprättande av beslut m m
Avgift för tillsyn - inventering av enskilda avlopp med platsbesök
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2
Återkommande eller enstaka tillsynsinsatser över miljöfarlig verksamhet med
prövprövningsnivå U (gäller ej U-verksamheter med årsavgift)
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

4 x timtaxa

4 x timtaxa
2 x timtaxa
timavgift
Ingår i årlig
tillsynsavgift
enligt taxebilga 2. I annat
fall tas timavgift ut.
2 x timtaxa
2,5 x timtaxa
Årlig tillsynsavgift enligt
taxebilaga 2
6 x timtaxa
(per
besök/insats)
timavgift

HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN

Prövning

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad Region Gotland föreskrivit med stöd av 39 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet.
1. Nötkreatur, häst, get, får, eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. Orm
Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Anmälan

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera:
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timavgift
timavgift
timavgift
2 x timtaxa

2 x timtaxa

1 Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller
andra liknande skärande eller stickande verktyg

Taxebilaga 1
Efter RF 2015-09-07

Nivå 1

påtaglig hälsorisk: tatuering, piercning, fotvård, skönhetsbehandling som
innebär silikoninjektioner

4 x timtaxa

Nivå 2

Måttlig hälsorisk; öronhåltagning, akupunktur

3 x timtaxa
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2 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor
3 Skol- och fritidsverksamhet
- Skola med mer än 400 elever
- Skola med mindre än 400 elever
- Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter

4 x timtaxa
6 x timtaxa
3 x timtaxa
3 x timtaxa

Tillsyn

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna
råd om badvatten NFS 2008:8
Avgift för provtagning:
1 Strandbad*
2 Bassängbad*
*Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt.
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2.

Tillsyn i övrigt av hälsoskyddsverksamhet

1 timme/
provtagningstillfälle
1 timme/
provtagningstillfälle
Årlig tillsynsavgift enligt
Taxebilaga 2.
timavgift

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN

Anmälan

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada
i ett mark eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 §
förordningen (1989:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Handläggning enligt 10 kap. 11-13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse om
påträffad förorening som kan innebära skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. att allvarlig miljöskada uppstått
Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått

Tillsyn

Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt
allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

timavgift
timavgift
timavgift

timavgift

JORDBRUK MM ENLIGT 12 KAP. MILJÖBALKEN

Tillsyn

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 §
miljöbalken
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet
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KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN

Prövning

Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om
spridning av kemiska bekämpningsmedel

Anmälan

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om
spridning av kemiska bekämpningsmedel
Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24)
om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Information

Handläggning av information enligt 28 § förordning (2007:846) om flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av anläggning som innehåller CFC, HCFC, halon,
HFC
Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24)
om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att
installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte
anordningar enligt 1:2 § som avses installeras inomhus)

Tillsyn

Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka
ska lämna rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om flourerade växthusgaser (årsrapport)
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

timavgift

timavgift
timavgift

1 x timtaxa
timavgift

1 x timtaxa
timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MILJÖBALKEN

Prövning

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på
fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken samt enligt vad
som föreskrivs i Region Gotlands föreskrifter om avfallshantering

Anmälan

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om kompostering, nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall på
fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen (2001:1063) samt enligt vad som föreskrivs i
Region Gotlands föreskrifter om avfallshantering

Tillsyn

Tillsyn över transportörer av farligt avfall för vilka tillstånds- eller anmälningsplikt föreligger enligt 36 respektive 42 §§ avfallsförordningen (2011:927)
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar
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1 x timtaxa

1 x timtaxa

timavgift
timavgift

Reviderad 150225

Taxebilaga 2
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter
I denna taxebilaga anges både verksamhetskod och i förekommande fall klassningskod
(med kursiv stil) för sådana verksamheter som omfattas av bestämmelserna i miljöprövningsförordningen (2013:251). Övriga verksamheter har fått behålla sina koder angivna
på samma sätt som i tidigare taxebilaga. När det gäller information om ändrade lydelser
och översättning av tidigare koder till nya verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen hänvisas till den översättningsnyckel som Naturvårdsverket har tagit fram.
För de verksamheter där årligt tillsynsbesök kan krävas enligt 1 kap 10 a § miljötillsynsförordningen (2011:13) anges aktuell IED-kod.
Följande förkortningar används i tabellen:
MPF

Miljöprövningsförordning (2013:251)

VK/KK Verksamhetskod/Klassningskod
IED

IED-kod (anges när sådan finns)

AK

Avgiftsklass

PN

Prövningsnivå

A och B = tillståndsplikt C = anmälningsplikt U = utan prövnings-/anmälningsplikt

LagVK/
rum i
KK
MPF

Beskrivning
IED AK PN
JORDBRUK
Djurhållning

2 kap
1§

1.10

6.6ac

7

B

2 kap
2§

1.11

-

7

B

Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta
gyltor som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för
produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor.
Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en
månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders
ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till
åtta månaders ålder och avelshannar.
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LagVK/
rum i
KK
MPF
2 kap
3§

1.20

Beskrivning
IED AK PN
-

C

Anläggning med stadigvarande djurhållning med
mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en
månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders
ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar,
tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till
åtta månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton
veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive
kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller
nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders
ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har
en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100
kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck
eller urin.
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket
16 ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som
ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller
2 §.
- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter

-

1.20-1
1.20-2
1.2001

-

4
3
1

U

Anläggning med stadigvarande djurhållning med
mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter
under året) men högst 100 djurenheter, dock inte
inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
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LagVK/
rum i
KK
MPF

Beskrivning
IED AK PN

-

1.2002

-

1

U

2 kap
4§

1.30

-

1

C

Anläggning med stadigvarande djurhållning med
minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta antalet
djurenheter under året), dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion.
Odling

-

1.3001

-

1

U

Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter.

-

1.3002

-

1

U

Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter.

-

1.3003

-

1

U

Anläggning för torkning av gödsel.

-

1.3004

1

U

Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan
liknande jordbruksproduktion.

-

1.3005

1

U

Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar
men högst 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

-

1.3006

1

U

Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1
hektar.

3 kap
1§
3 kap
2§

5.10

-

7

B

5.20

-

3

C

5.2001

-

1

U

FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV
FISK
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40
ton foder förbrukas per kalenderår.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5
ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5
ton foder förbrukas per kalenderår.

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM,
MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
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LagVK/
rum i
KK
MPF

Beskrivning
IED AK PN
Berg, naturgrus och andra jordarter

4 kap
4§
-

10.30

-

1

C

10.3001

-

1

U

10.40

-

1

C

10.4001

-

1

U

4 kap
6§

10.50

-

1

C

-

10.5001

-

1

U

4 kap
9§

11.20

-

7

B

Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 §.

4 kap
10 §

11.30

-

1

C

Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
Annan utvinningsindustri

4 kap
17 §

13.70

-

1

C

Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8
eller 9 §.

4 kap
5§

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10
000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).

Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd
torv.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen
mängd).
Anläggning för sortering eller krossning av berg,
naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på
samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånaders-period.
Anläggning för sortering eller krossning av berg,
naturgrus eller andra jordarter utanför område som
omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser,
om verksamheten bedrivs på samma plats under
högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Råpetroleum, naturgas och kol
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LagVK/
rum i
KK
MPF

Beskrivning
IED AK PN

LIVSMEDEL OCH FODER
Animaliska råvaror
5 kap
1§

15.10

6.4a

15.10-1
15.10-2

B

19
11

5 kap
2§

15.20

-

8

B

5 kap
3§

15.30

-

4

C

-

15.3001

-

1

U

5 kap
4§

15.40

6.4bi

20

B

5 kap
5§

15.41

-

20

B

5 kap
6§

15.50

-

C

15.50-1

12

15.50-2

10

15.50-3

11

15.50-4

9

Slakteri för en produktion baserad på mer än
12 500 ton slaktvikt per kalenderår.
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per
kalenderår.
Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500
ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 1 §.
Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton
slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton
slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.10 eller 15.20. Punkten
gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18
500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten
innebär annat än endast frysning eller paketering.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 18 §.
Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt ursprung baserad på mer än 40 000
ton råvara per kalenderår, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4 eller 9 §.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av
mer än 400 ton men högst 18 500 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 9 §.
-Chark och styckning - för en produktion av mer än
10 000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår.
- Chark och styckning - för en produktion av mer än
400 ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår.
- Beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av
mer än 10 000 ton men högst 18 500 ton produkter
per kalenderår.
- Beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av
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LagVK/
rum i
KK
MPF

Beskrivning
IED AK PN

-

15.5001

-

1

U

-

15.5002

-

1

U

5 kap
7§

15.60

-

-

B

15.60-1

19

15.60-2

11

15.60-3

19

15.60-4

11

15.6001

-

1

U

mer än 400 ton men högst 10 000 ton produkter per
kalenderår.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av animaliska råvaror chark och styckning - för en produktion av högst 400
ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte
är anmälningspliktig enligt 15.80.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av
högst 400 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk
eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl,
fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad
på
1. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning,
torkning eller saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 4 eller 9 §.
- Mer än 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Minst 500 ton men högst 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1
§.
- Mer än 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton fisk eller
skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk
eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl,
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LagVK/
rum i
KK
MPF

Beskrivning
IED AK PN

5 kap
8§

15.70

-

3

C

-

15.7001

-

1

U

5 kap
9§

15.80

-

C

15.80-1

5

15.80-2

3

fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad
på högst 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk
eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl,
fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad
på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte hållbarhetsbehandling
genom endast frysning, torkning eller saltning eller
om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 7 eller 9 §.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk
eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl,
fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad
på högst 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men
högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter
per kalenderår.
Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår.
Vegetabiliska råvaror

-

15.8001

-

1

U

5 kap
10 §

15.90

6.4bi
i

17

B

Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av vegetabiliska
råvaror för en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i
drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 18 § eller endast innebär paketering.

-

15.9001

-

1

U

Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av vegetabiliska råvaror
för en produktion av högst 75 000 ton produkter per
kalenderår, eller högst 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär
paketering. Punkten gäller inte heller restauranger,
butiker, caféer och liknande med huvudsaklig ser-
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LagVK/
rum i
KK
MPF

Beskrivning
IED AK PN
vering eller försäljning till allmänheten.

5 kap
11§

15.100

-

6

C

-

15.10001

-

1

U

5 kap
12 §

15.110

-

5 kap
13 §

B

15.110-1

16

15.110-2

15

15.110-3

16

15.110-4

15

15.120

-

9

Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50
ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 10 §.
Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50
ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 15.90.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för beredning eller konservering av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en
produktion baserad på
1. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §, eller
2. mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Tillståndsplikten gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning,
eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 §.
- Mer än 75 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.
- Minst 25 000 ton men högst 75 000 ton råvara per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av
vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton råvara per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

C

Anläggning för beredning eller konservering av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en
produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,
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LagVK/
rum i
KK
MPF

Beskrivning
IED AK PN

-

15.12001

-

1

U

5 kap
14 §

15.130

-

4

C

-

15.13001

-

1

U

5 kap
15 §

15.140

-

15.140-1
15.140-2

C

9
5

-

15.14001

-

1

U

-

15.14002

-

1

U

2. beredning genom endast tvättning eller rensning,
eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 eller
12 §.
Anläggning för beredning eller konservering av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för endast tvättning eller rensning av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Anläggning för endast tvättning eller rensning av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som
inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för
en produktion av mer än 1 000 ton per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 10 §.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för
en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring
av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10
000 ton.
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LagVK/
rum i
KK
MPF
5 kap
16 §

15.150

Beskrivning
IED AK PN
-

B

15.150-1

16

15.150-2

15

15.150-3

16

15.150-4

15

Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av
1. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
28 kap. 1 §, eller
2. mer än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.
- Mer än 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
28 kap. 10 §.
- Mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28. kap 1 §.
- Mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 10 §.
- Mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28. kap 1 §.
Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 10 eller 16 §.
Kombinerade råvaror

5 kap
17 §

15.160

-

8

C

5 kap
18 §

15.165

6.4bi
ii

18

B

Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, både i separata och kombinerade
produkter, för en produktion av
1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om
slutprodukternas innehåll av animaliskt material
uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller
2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som
motsvarar 75 000 minskat med det tal som bestäms
genom att multiplicera 5 625 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukternas
innehåll.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.
Mjölk, oljor och fetter

5 kap
19 §

15.170

6.4c

12

B

5 kap

15.180

-

Anläggning för framställning av mjölkprodukter
baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn
som kalenderårsmedelvärde.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter

C
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20 §

(utom glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 §.
15.180-1
15.180-2

9
8

15.180-3

5

-

15.18001

-

5 kap
21 §

15.190

-

1

U

B

15.190-1
15.190-2

18
15

15.190-3

11

5 kap
22 §

15.200

-

5

C

-

15.20001

-

1

U

5 kap
23 §

15.210

-

5 kap

B

15.210-1
15.210-2

15
13

15.210-3

11

15.220

-

3

C

- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
(med undantag av glass) för en produktion baserad
på en invägning av högst 500 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4, 10 eller 19
§.
- Mer än 100 000 ton per kalenderår.
- Mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4, 10,
19 eller 21 §.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Glass
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 15 000 ton per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10
eller 19 §.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 15 000 ton per kalenderår men högst 25
000 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glass för en produk-
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24 §

-

15.22001

-

1

U

5 kap
25 §

15.230

-

19

B

5 kap
26 §

15.240

-

C

15.240-1

9

15.240-2

7

15.240-3

5

-

15.24001

-

1

U

-

15.24002

-

1

U

tion av mer än 10 ton per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10,
19 eller 23 §.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Drycker
Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller
destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 10 ton ren etanol per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 25 §.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per
kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per
kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per
kalenderår.
Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning,
blandning eller tappning av vin, cider eller andra
fruktviner.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
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-

B

15.250-1
15.250-2

12
11

15.250-3
15.250-4
15.250-5

10
11
10

15.250-6

9

15.250-7
15.250-8

12
11

-

15.250-9
15.25001

-

10
1

U

-

15.25002

-

1

U

5 kap
28 §

15.260

-

8

C

-

15.26001

-

1

U

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
1. malt,
2. mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår, eller
3. mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller endast om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
28 kap. 1 §.
- Mer än 50 000 ton malt per kalenderår.
- Mer än 2 500 men högst 50 000 ton malt per kalenderår.
- Högst 2 500 ton malt per kalenderår.
- Mer än 20 000 m³ läskedryck per kalenderår.
- Mer än 5 000 men högst 20 000 m³ läskedryck per
kalenderår.
- Mer än 1 000 men högst 5 000 m³ läskedryck per
kalenderår.
- Mer än 20 000 m³ maltdryck per kalenderår.
- Mer än 5 000 men högst 20 000 m³ maltdryck per
kalenderår.
- Mer än 1 000 men högst 5 000 m³ maltdryck per
kalenderår.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
högst 1 000 m³ läskedryck per kalenderår.
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
högst 1 000 m³ maltdryck per kalenderår.
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
malt eller mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av
vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
högst 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds
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Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Annan livsmedelstillverkning

5 kap
29 §

15.270

-

19

B

-

15.27001

-

1

U

5 kap
30 §

15.280

-

C

15.280-1

9

15.280-2

9

15.280-3

5

15.280-4
15.280-5
15.280-6

5
9
5

-

15.28001

-

1

U

-

15.28002

-

1

U

-

15.28003

-

1

U

5 kap
31 §

15.290

-

B

Anläggning för tillverkning av
1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en
sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.
Anläggning för tillverkning av
1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter.
Anläggning för
1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår,
2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter
per kalenderår, eller
3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.
- Mer än 20 000 ton choklad eller konfektyr per
kalenderår.
- Mer än 5 000 men högst 20 000 ton choklad eller
konfektyr per kalenderår.
- Mer än 500 men högst 5 000 ton choklad eller
konfektyr per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår.
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton
kaffe per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton
livsmedel per kalenderår, om verksamheten
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1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av 1–30 §§, och
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.

15.290-1

5 kap
32 §

15.290-2
15.300

20
15
-

C

15.300-1

12

15.300-2

8

15.300-3

8

-

15.30001

-

1

U

-

15.30002

-

1

U

- Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår.
- Mer än 15 000 ton andra livsmedel per kalenderår.
Anläggning för framställning av
1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av 1–31 §§, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
28 kap. 1 §, eller
2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av 1–31 §§, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 15 000 ton andra livsmedel, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 1 000 ton men högst 15 000 ton livsmedel,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Anläggning för framställning av högst 15 000 ton
livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för framställning av högst 1 000 ton
livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
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34 §
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3

6,5

15.320-1
15.320-2

C

B

20
11

-

15.32001

-

1

U

5 kap
35 §

15.330

6.4bi

11

B

5 kap
36 §

15.340

-

-

C

15.340-1

9

15.340-2

5

15.34001

-

1

U

liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning
av animaliska eller vegetabiliska produkter
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–32 §§.
Foder
Anläggning för framställning av produkter som kan
användas som djurfoder genom bearbetning
av animaliska biprodukter som är kategori 3material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009
om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter
och där av framställda produkter som inte är avsedda
att användas som livsmedel och om upphävande av
förordning (EG) nr 1774/20022, om produktionen
baseras på mer än 2 500 ton råvara per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton råvara per kalenderår.
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton råvara per
kalenderår.
Anläggning för framställning av produkter som kan
användas som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och där av
framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/20022, om produktionen baseras
på högst 2 500 ton råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18
500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten
innebär annat än endast paketering.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 34 eller 39 §.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av mer än
500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten
innebär annat än endast paketering.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 34, 35 eller
39 § eller 29 kap. 30, 31 eller 32 §.
- Mer än 5 000 ton men högst 18 500 ton produkter
per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per
kalenderår.
Anläggning för framställning av foder med bered-
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5 kap
37 §

15.350

6.4bi
i

9

B

5 kap
38 §

15.360

-

5

C

-

15.36001

-

1

U

5 kap
39 §

15.370

6.4bi
ii

10

B

6 kap
1§

17.10

6,2

6 kap

B

17.10-1

24

17.10-2

22

17.20

-

B

ning och behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av högst 500
ton produkter per kalenderår, om verksamheten
innebär annat än endast paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror
för en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i
drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 39 § eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror
för en produktion av mer än 5 000 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.
Anmälningsplikten gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor
eller fetter, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 37
eller 39 §.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror
för en produktion av högst 5 000 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska
råvaror, både i separata och kombinerade produkter,
för en produktion av
1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om
slutprodukternas innehåll av animaliskt material
uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller
2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som
motsvarar 75 000 minskat med det tal som bestäms
genom att multiplicera 5 625 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukternas
innehåll.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.
TEXTILVAROR
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer
än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår.
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår.
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer
eller textilier per kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer
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2§

än 200 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår eller för annan beredning av mer än 200
ton textilmaterial per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller
2. består av en beredningsprocess som inte medför
utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av mer
än 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår.
17.20-1

14

17.20-2

13

17.20-3

11

- Annan beredning än förbehandling eller färgning

6 kap
3§

17.30

-

5

C

-

17.3001

-

1

U

-

17.3002

-

1

U

-

17.3003

-

1

U

av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton
men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår eller för annan beredning av mer än 1000
ton men högst 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton
men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår eller för annan beredning av mer än 200
ton men högst 1 000 ton textilmaterial per kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer
än 10 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår
eller för annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Anläggning för förbehandling eller färgning av
högst 10 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår
eller för annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.
Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per
år.
Linberedning för en produktion av högst 1 ton per
år.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER

7 kap
1§
7 kap
2§

18.10

6,3

18

B

18.20

-

18

B

7 kap
3§

18.30

-

C

Garveri för en produktion av mer än 4 000 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn per kalenderår.
Anläggning för
1. kromgarvning för en produktion som baseras på
mer än 100 ton råvara per kalenderår, eller
2. garvning för en produktion som baseras på mer än
1 000 ton råvara per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 § eller 29 kap. 30 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning av
läder eller pälsskinn för en produktion av
mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2
§ eller 29 kap. 30 §.
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18.30-1
18.30-2

7
5

- Mer än 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn.
- Mer än 2 ton men högst 100 ton färdigt läder eller
färdigt pälsskinn.
Anläggning för garvning eller annan beredning av
läder eller pälsskinn för en produktion av högst 2 ton
färdigt läder eller färdigt pälsskinn.
Anläggning för beredning eller konservering av
djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för
en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per
kalenderår.

-

18.3001

-

1

U

-

18.3002

-

1

U

-

18.3003

-

1

U

Anläggning för beredning eller konservering av
djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för
en produktion baserad på högst 1 ton hudar per kalenderår.
TRÄVAROR

8 kap
1§

20.05

6.10

10

B

8 kap
2§

20.10

-

8

C

8 kap
3§

20.20

-

Anläggning för behandling av trä och träprodukter
med träskyddsmedel för en produktion av
mer än 18 500 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår, om verksamheten inte endast
består av behandling mot blånadssvamp.
Anläggning för yrkesmässig behandling av trä och
träprodukter med träskyddsmedel, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § eller
19 kap. 1 eller 2 §.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår.

8 kap
4§

-

B

20.20-1
20.20-2

17
14

20.20-3

11

20.30

-

C

20.30-1

9

20.30-2

7

20.3001

-

1

- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000
kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000
kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 ku-

U

bikmeter per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning
för en produktion av högst 6 000 kubikmeter per
kalenderår.
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8 kap
5§

20.40

Beskrivning
IED AK PN
-

C

20.40-1

8

20.40-2

7

20.40-3

4

20.40-4

8

20.40-5

7

20.40-6

4

20.40-7

5

-

20.4001

-

1

U

-

20.4002

-

1

U

-

20.4003

-

1

U

8 kap
6§

20.50

6.1c

18

B

8 kap
7§

20.60

-

9

C

Anläggning för framställning eller bearbetning av
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter,
i form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på
mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår,
eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100
000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10
000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått
råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst 150
000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20
000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än
5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är
baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form
av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad
på högst 1 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är
baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form
av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad
på högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är
baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form
av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 150 000 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
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-

20.6001

-

8 kap
8§

20.70

-

20.70-1

8 kap
9§

-

1

B

8

20.70-3

7

-

C

20.80-1

7

20.80-2

5

20.80-3

3

20.80-4

7

20.80-5

5

20.8001

-

1

Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub) i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 10 §.
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjut-

9

20.70-2

20.80

U

2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 6 §.
Anläggning för tillverkning av högst 500 kubikmeter
OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
produkter av spån per kalenderår.

U

ning av vatten, eller
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000
kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000
kubikmeter i vatten.
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000
kubikmeter med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000
kubikmeter i vatten.
Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §,
eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter
timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått under
bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning.
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-

20.8002

-

1

U

Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter
timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

8 kap
10 §

20.90

-

3

C

-

20.9001

-

1

U

Anläggning för lagring av timmer som inte sker i
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än
sex veckor, behövs med anledning av storm eller
orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än
sex veckor, behövs med anledning av storm eller
orkan och omfattar
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) i vatten.
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR

9 kap
3§

21.40

-

9

B

-

21.4001

-

1

U

Anläggning för framställning av papper, papp eller
kartong i industriell skala, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 2 §.
Anläggning för framställning av papper, papp eller
kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 21.30 eller 21.40.
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION

10 kap
1§

22.10

-

9

C

10 kap
2§
10 kap
3§

22.20

-

5

C

22.30

-

8

B

10 kap
4§

22.40

-

C

Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.
Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material
i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.
Anläggning
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår,
eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5
000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än
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22.40-1

3

22.40-2

6

50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än
15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter
framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5
000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter
framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 15 000 kvadratmeter men högst
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film
eller papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i
form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film
eller papperskopior framkallas per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt material i
form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.
KEMISKA PRODUKTER

-

22.40-3
22.4001

-

4
1

U

-

22.4002

-

1

U

-

22.4003

-

1

U

-

22.4004

-

1

U

-

22.4005

-

1

U

12 kap
2§

24.20

14

B

Anläggning för att genom biologiska reaktioner i
industriell skala tillverka organiska ämnen.

12 kap
3§

24.40

4.1ak,
4.2ae,
4.4,
4.5,
4.6
4.1a,
4.1b,
4.1d,
4.1f,
4.1h,
4.1i,
4.1k

B

Anläggning för att genom kemiska eller biologiska
reaktioner i industriell skala tillverka
1. ytaktiva ämnen (tensider),
2. bindemedel för färg och lack, eller
3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.

24.40-1

25

24.40-2

24

- Mer än 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per
kalenderår.
- Högst 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per
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12 kap
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Beskrivning
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24.40-3

24

24.40-4
24.40-5
24.50

23
22
14

24.60

-

4.2ae,
4.3

B

B

24.60-1

27

24.60-2

25

24.60-3

11

24.60-4

11

12 kap
6§

24.81

-

8

C

12 kap
7§

24.90

-

8

C

12 kap
8§

24.100

-

7

C

kalenderår.
- Bindemedel för färg och lack i form av basplastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpolymerer.
- Bindemedel för färg och lack - övriga ämnen.
- Bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.
Anläggning för tillverkning i industriell skala
1. genom biosyntetiska reaktioner av
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål,
b) organiska syror, eller
c) biopolymerer, eller
2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.
Anläggning för tillverkning i industriell skala genom
kemiska eller biologiska reaktioner av
fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel, kemiskt eller biologiskt framställd gas eller
andra oorganiska ämnen.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i
anslutning till bassängbad,
2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med
högst 2 procent aktiv klorhalt för desinfektion i den
verksamhet där tillverkningen sker,
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §
eller 21 kap. 1 eller 2 §, eller
4. om verksamheten är anmälningspliktig enligt 21
kap. 3 §.
- Fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel.
- Sprängämnen, fotokemikalier och bekämpningsmedel.
- Acetylengas, lustgas och annan kemiskt framställd
gas.
- Andra oorganiska ämnen än de som nämns i 24.601, 24.60-2 eller 24.60-3.
Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk
eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för att genom kemiska eller biologiska
reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i
denna förordning.
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12 kap
9§

24.110

Beskrivning
IED AK PN
-

B

24.110-1
24.110-2

15
13

24.110-3

11

24.110-4

11

24.110-5

10

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår,
om det i verksamheten inte används eller tillverkas
någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen
har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår
i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen
uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter,
om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per
kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter
genom destillation, eller
5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap.
2 §.
- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton färg och
lack per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 2 000 ton per kalenderår
(utom färg och lack).
- Högst 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten används eller tillverkas någon kemisk produkt
som, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras
med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”.
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12 kap
10 §

24.120

Beskrivning
IED AK PN
-

C

24.120-1

9

24.120-2

8

24.120-3

6

24.120-4

5

-

24.12001

-

1

U

-

24.12002

-

1

U

-

24.12003

-

1

U

12 kap
11 §

24.130

-

8

C

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
9 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter
per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 9 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per
kalenderår genom destillation, eller tillverkning av
andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller
lack per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter
per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
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-

24.13001

-

12 kap
12 §

24.140

-

24.140-1
24.140-2
24.140-3
24.140-4
24.150

12 kap
14 §
-

12 kap
13 §

1

U

C

-

11
8
6
3
8

C

24.160

3.1c

10

B

24.16001

-

1

U

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19
kap. 2 §.
- Mer än 100 ton kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.
- Högst 500 kg per kalenderår.
Anläggning för behandling av mellanprodukter, om
verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i
1–12 §§.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton
magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton
magnesiumoxid per kalenderår.

GUMMI OCH PLASTVAROR
13 kap
1§

25.10

-

B

25.10-1

16

25.10-2

12

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
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25.11-1

10

25.11-2
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6

25.11-4

4
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25.1101

-

13 kap
3§

25.20

-

1

U

B

25.20-1

9

25.20-2

10

25.20-3

8

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19
kap. 2 eller 3 §.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på högst 1 ton
ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation
tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än
20 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 20 ton men
högst 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan
plast om produktionen baseras på mer än 20 men
högst 500 ton plastråvara per kalenderår.

13 kap
4§

25.30

-

4

C

-

25.3001

-

1

U

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation
tillverka produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara
per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
3 §.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation
tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.
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25.40

-

25.50

-

8

25.50-1
25.50-2

7
4

25.50-3

3

25.50-4

9

25.50-5

7

25.50-6

5

25.50-7

4

25.50-8

3

B

Anläggning för flamlaminering med plast.

C

Anläggning där produktionen baseras på mer än 1
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast
mekanisk montering eller mekanisk bearbetning,
eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19
kap. 2 eller 3 §.

-

25.5001

-

1

U

-

25.5002

-

1

U

14 kap
1§

26.10

3.3,
3.4

14

B

-

26.1001

-

1

U

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per
kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av
plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
Glas, glasvaror och keramiska produkter
Anläggning för
1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per kalenderår, eller
2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, inklusive tillverkning av mineralull.
Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
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Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror
som omfattar blandning av glasråvaror (mäng),
smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av blyeller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med
tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per
kalenderår.
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med
tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per
kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror
som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om
verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår,
eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror
som omfattar blandning av glasråvaror (mäng),
smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår,
eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för att genom bränning
1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter
per kalenderår, eller
2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som överstiger fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet som överstiger 300 kilogram per kubikmeter.
Anläggning för att genom bränning tillverka mer än
50 ton keramiska produkter per kalenderår, om
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Anläggning för att genom bränning tillverka högst
50 ton keramiska produkter per kalenderår, om
glasyr med tillsats av tungmetaller används.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 5 eller
6 §.
Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per kalenderår.
Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per
kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än
12 500 ton kalk per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk,
krita eller kalkprodukter per kalenderår, om inte
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 10
§.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor
av gips per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor
av gips per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.
Anläggning för behandling eller omvandling av
asbest, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 14 § eller 4 kap. 16 §.
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Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan
eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför
område med detaljplan eller områdesbestämmelser i
högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
29 kap. 9 eller 10 §.
STÅL OCH METALL
Anläggning för gjutning för en produktion av mer än
10 ton järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 6,
7 eller 14 §.
Anläggning för gjutning för en produktion av högst
10 ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium
per kalenderår.

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING
16 kap
1§

-

28.10

2,6

B

28.10-1

13

28.10-2

11

28.10-3

8

28.10-4

7

28.1001

-

1

U

Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling av metall
eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd
volym som överstiger 30 kubikmeter.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast,
om behandlingsbaden har en sammanlagd volym
som är högst 30 kubikmeter.
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Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som
överstiger 1 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
1 §.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller
stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall
som sker med vakuummetod.
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för annan beläggning med metall än
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling,
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
3 §.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom
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16 kap
7§

28.70

-

C

kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller
stål, om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för termisk ytbehandling i form av
varmdoppning eller termisk sprutning med en
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst
10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1
000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100
ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst
10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1
000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100
ton per kalenderår med uppsamling och filter.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten
ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte
1. betning med betpasta, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller
2 §.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer
än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om
verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §,
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per
kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per
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kalenderår,
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning
av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per
kalenderår.
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-
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3§

31.30

-

5

C

- Anläggning för produktion som omfattas av flera
än två punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av högst
två punkter ovan.
Anläggning, som omfattas av någon eller några av
följande punkter, för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår,
om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i
39.10-39.50,
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår
eller härdning av högst 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning
av högst 50 kilogram per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram per
kalenderår.
Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamheten inte är anmälningspliktig
enligt 7 §.
Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter
yta.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än
50 ton metallgods per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2 eller 4 §.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 § eller 19
kap. 1, 2 eller 4 §.

ELEKTRISKA ARTIKLAR
Anläggning för tillverkning eller reparation av
kvicksilverinnehållande ljuskällor.
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7
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Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller
elektrisk kabel.

METALLBEARBETNING
Motorer, turbiner och reaktorer
18 kap
1§
18 kap
2§

34.10

-

7

C

34.1001

-

1

U

34.20

-

4

C

Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Järnvägsutrustning och flygplan

18 kap
5§

34.50

-

18 kap
7§

34.70

-

34.70-1

34.80

C

Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning

B

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor,
processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller
6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast
centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
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34.70-2

18 kap
8§

9

14

-

C

34.80-1

9

34.80-2

6

hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 75 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor,
processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 1–10 §§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 §
andra stycket.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter.
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34.80-3

4

-

34.8001

-

1

U

18 kap
10 §

35.20

-

4

C

19 kap
1§

39.10

6,7

19

B

-

39.1001

-

1

U

19 kap
2§

39.20

-

B

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor,
processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 liter men högst 1 kubikmeter.
Med total tankvolym avses det samma som i 34.70
andra stycket.
Skeppsvarv
Skeppsvarv.
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Anläggning för ytbehandling av material, föremål
eller produkter med en förbrukning av organiska
lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till mer än
150 kilogram per timme eller 200 ton per kalenderår.
Med förbrukning avses lösningsmedelstillförseln
minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning, där
även återanvändning av lösningsmedel som bränsle
ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.
Anläggning för ytbehandling av material, föremål
eller produkter med en förbrukning av organiska
lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till högst
150 kilogram per timme eller högst 200 ton per
kalenderår.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
1. med mer än 25 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett
eller raffinering av vegetabilisk olja,
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2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av
farmaceutiska produkter, eller
3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning
av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra
stycket.

39.20-1

17

39.20-2

15

39.20-3

14

- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
200 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett
eller raffinering av vegetabilisk olja.
- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
50 ton men högst 200 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett
eller raffinering av vegetabilisk olja.
- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
25 ton men högst 50 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screen-
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39.20-4

17

39.20-5

15

39.20-6

17

39.20-7

15

-

39.2001

-

1

U

-

39.2002

-

1

U

-

39.2003

-

1

U

19 kap
3§

39.30

-

5

C

tryck, laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett
eller raffinering av vegetabilisk olja.
- 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
200 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.
- 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
50 ton men högst 200 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.
- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
200 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
100 ton men högst 200 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
Anläggning där mindre än 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår i
a) djuptryck av publikationer,
b) bandlackering, eller
c) träimpregnering.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
med högst 50 ton per kalenderår i tillverkning av
farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
med högst 100 ton per kalenderår i tillverkning av
lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
per kalenderår med
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar,
flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet
innehåller någon kemisk produkt, som enligt före-
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-

1

U

skrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat,
är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att
klassificeras med riskfraserna ”misstänks kunna ge
cancer”, ”kan ge cancer”, ”kan ge ärftliga genetiska
skador”, ”kan ge cancer vid inandning”, ”kan ge
nedsatt fortplantningsförmåga” eller ”kan ge fosterskador”,
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,
9. mer än 10 ton i läderbeläggning,
10. mer än 5 ton i skotillverkning,
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. mer än 5 ton i limbeläggning,
13. mer än 5 ton i annan beläggning,
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller
animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra
stycket.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
per kalenderår med
1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
3. högst 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet
innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat,
är klassificerad som ”misstänks kunna ge cancer”,
"kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador",
"kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador",
4. högst 2 ton i annan ytrengöring,
5. högst 500 kilogram i fordonslackering,
6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. högst 15 ton i beläggning av träytor,
8. högst 1 kilogram i kemtvätt,
9. högst 10 ton i läderbeläggning,
10. högst 5 ton i skotillverkning,
11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. högst 5 ton i limbeläggning,
13. högst 5 ton i annan beläggning,
14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller
animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
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19 kap
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39.40

-

19 kap
5§

39.50

-

15

B

C

39.50-1

5

39.50-2

7

-

39.50-3
39.5001

-

5
1

U

-

39.5002

-

1

U

-

39.5003

-

1

U

1

U

39.5004

20 kap
1§

39.60

-

B

Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra
stycket. Vid tillämpningen av första stycket ska inte
sådana organiska lösningsmedel medräknas som
omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av
föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikten enligt första stycket gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte
sjukhus.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som 1 § andra
stycket.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3 eller
4 §.
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1
ton halogenerade organiska lösningsmedel. Med
förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än
2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än
0,5 ton men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst
500 kg organiska lösningsmedel. Med förbrukning
avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA
KEMISKA PRODUKTER
Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av
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mer än 500 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter
om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än 5
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer
än 50 000 ton per kalenderår, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2,
om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid
ett och samma tillfälle.

39.60-1

16

- Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av
mer än 5 000 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter
om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än
50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras
mer än 500 000 ton per kalenderår, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2,
om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton
vid ett och samma tillfälle.

39.60-2

12

- Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250
000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 ton men
högst 5 000 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter
om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än
25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton men högst
500 000 ton per kalenderår, eller
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3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2,
om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton
men högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.

39.60-3

20 kap
2§

39.70

8

-

6

C

- Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50
000 ton men högst 250 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton men
högst 2 500 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter
om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än
5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton men högst
250 000 ton per kalenderår, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2,
om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton
men högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett
och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, och
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma
tillfälle, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2,
om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid
ett och samma tillfälle.
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39.7001
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3§

39.80

-

7

B

-

39.8001

-
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U

20 kap
4§

39.90

-

3

C

-

39.9001

-

1

U

21 kap
1§

40.05

1.4b

15

B

21 kap
2§

40.10

-

11

B

21 kap
3§

40.20

-

7

C

21 kap
6§

40.50

1,1

40.50-1

B

17

Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och
samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig",
"giftig", "frätande", ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, och
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma
tillfälle, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2
om det i anläggningen lagras mindre än 50 000 ton
vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv
eller bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.
Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv
eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN,
EL, VÄRME OCH KYLA
Gas- och vätskeformiga bränslen
Anläggning för överföring av bränslen till gas- eller
vätskeform med en total installerad tillförd
effekt av 20 megawatt eller mer, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 §.
Anläggning för framställning av mer än 150 000
kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
1 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.
Anläggning för framställning av gasformigt bränsle,
om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 1 eller 2 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av 50 megawatt eller mer, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 §.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 me-
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40.50-2

12

21 kap
7§

40.51

-

21 kap
8§

40.60

-

11

B

C

40.60-1

5

40.60-2

3

40.60-3

5

gawatt men högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller 6 §.
Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än
enbart eldningsolja eller bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5, 6, 7 eller 9 §.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat
bränsle än eldningsolja eller bränslegas används.
Anläggning för förgasning med en total installerad
tillförd effekt av högst 10 megawatt.

-

40.6001

-

1

U

21 kap
9§

40.70

-

9

C

Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd
effekt av högst 20 megawatt.
Vindkraft

21 kap
10 §

40.90

-

4

B

21 kap
11 §

40.95

-

4

B

Verksamhet med
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken
inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre
än 150 meter och står tillsammans med en sådan
gruppstation som avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre
än 150 meter och står tillsammans med ett annat
sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas
efter att verksamheten med det andra vindkraftverket
påbörjades.
Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken
inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre
än 120 meter och står tillsammans med en sådan
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gruppstation som avses i 1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk
att gruppstationen sammanlagt består av minst sju
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det
att verksamheten eller verksamheterna med de andra
vindkraftverken påbörjades.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre
än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter
det att verksamheten med det andra vindkraftverket
påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 eller 11 §.
Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive
rotorblad är lägre än 50 meter.
Värme- och kylanläggningar

21 kap
12 §

40.100

-

1

C

-

40.10001

-

1

U

21 kap
13 §

40.110

-

4

C

21 kap
14 §

40.120

-

3

C

-

40.12001

-

1

U

-

41.9001

-

1

U

Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 personer.

-

41.9002

-

1

U

-

41.9003

-

1

U

Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer
men högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för
mer än 5 000 personer men högst
50 000 personer.
Vattenverk för högst 5 000 personer.

Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde,
grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller
tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel
genom vattentäkt.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd
av mer än 3 000 megawattimmar.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd
av högst 3 000 megawattimmar.
VATTENFÖRSÖRJNING

FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
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50.10
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-

C

50.10-1

8

50.10-2

4

-

50.1001

-

1

U

-

50.1002

-

1

U

-

50.1003

-

1

U

23 kap
2§

50.20

-

C

50.20-1

4

50.20-2

3

50.20-3

4

Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per
kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per
kalenderår, eller
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 personbilar per kalenderår
2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. högst 250 personbilar per kalenderår,
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle,
eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd
som motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2
eller 3 §.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än
5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än
1 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än
5 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
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50.20-4

3

-

50.2001

-

1

U

-

50.2002

-

1

U

-

50.2003

-

1

U

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än
1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1
000 kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1
miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning.
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.

-

50.2004

-

1

U

Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.

-

50.2005

-

1

U

Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400
platser för motorfordon.
HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Hamnar

24 kap
1§

63.10

-

B

63.10-1

29

63.10-2

24

63.10-3
63.10-4
63.10-5
63.20

-

16
8
7
4

C

-

63.2001

-

1

U

-

63.2002

-

1

U

24 kap
2§

Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en
bruttodräktighet på mer än 1 350.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per
kalenderår.
- Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår.
- Allmän hamn med 2 000 - 5 000 anlöp per kalenderår.
- Allmän hamn med 50 - 2 000 anlöp per kalenderår.
- Allmän hamn med 10 - 50 anlöp per kalenderår
- Allmän hamn med högst 10 anlöp per kalenderår.
Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 50
fritidsbåtar eller liknande.

Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 50
fritidsbåtar eller liknande.

Flygplatser
24 kap
4§

63.40

-

13

B

Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur
för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är läng-
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re än 1 200 meter.

-

63.4001

-

1

U

24 kap
5§

63.50

-

2

C

-

63.5001

-

1

U

-

63.10001

-

1

U

Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 miljoner1 fordonskilometer per kalenderår.

-

63.10002

-

1

U

Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner2 fordonskilometer per kalenderår.

-

63.10003

-

1

U

Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner3 fordonskilometer per kalenderår.

-

63.10004

-

1

U

Långtidsparkering med mer än 2000 platser.

-

63.10005

-

1

U

Långtidsparkering med mer än 500 platser.

-

63.10101

-

1

U

Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med
en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer.

-

63.10102

-

1

U

Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik
eller nationell person och/eller godstrafik med en
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.

-

63.10103

-

1

U

Övriga spåranläggningar.

Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur
för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500
flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500
flygrörelser per kalenderår äger rum.
Annan trafikinfrastruktur

LABORATORIER
25 kap
1§

73.10

-

7

C

Kemiska eller biologiska laboratorier med en total
golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.

1

Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn
Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn
3
Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn
2
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Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna
förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13
kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total
golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.

-

73.1001

-

1

U

-

73.1002

-

1

U

Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning
med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.

-

73.1003

-

1

U

Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning
med en total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.
TANKRENGÖRING

26 kap
1§

26 kap
2§

74.10

-

B

74.10-1

9

74.10-2

7

74.20

-

6

C

Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller
fat som i annan verksamhet än den egna
används för förvaring eller transport av kemiska
produkter och där någon kemisk produkt, enligt
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har
meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna
för att klassificeras med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan
verksamhet än den egna används för förvaring eller
transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan
verksamhet än den egna används för förvaring eller
transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller
fat som används för förvaring eller för transport av
kemiska produkter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

27 kap
1§
-

85.10

-

9

C

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

85.1001

-

1

U

Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
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85.20

-

5

C

85.3001

-

1

U

Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om
etylenoxid används som steriliseringsmedel.
Tandläkarmottagning.

RENING AV AVLOPPSVATTEN
28 kap
1§

28 kap
2§

90.10

-

B

90.10-1

20

90.10-2

16

90.10-3

12

90.20

-

90.20-1

C

6

-

90.20-2
90.2001

-

6
4

U

-

90.2002

-

3

U

-

90.2003

-

1

U

Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler
än 2 000 personer eller som tar emot avloppsvatten
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2
000 personekvivalenter.
- Anslutning av fler än 100 000 personer eller mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer
än 100 000 personekvivalenter.
- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst
100 000 personer eller mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20
000 personer eller mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad
för mer än 200 personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.
- Dimensionerad för mer än 500 personekvivalenter.
- Dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter
men högst 500 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad
för mer än 100 personekvivalenter men högst 200
personekvivalenter. Gäller ej avloppsreningsanläggning för enbart BDT-spillvatten.
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad
för mer än 25 personekvivalenter men högst 100
personekvivalenter. Gäller ej avloppsreningsanläggning för enbart BDT-spillvatten.
Avloppsreningsanläggning för enbart BDTspillvatten som är dimensionerad för mer än 25
personekvivalenter men högst 200 personekvivalenter.
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90.25
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6,11

B

90.25-1

20

90.25-2

16

90.25-3

10

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses
i 2 kap. 1 §, 4 kap. 12 eller 16 §, 5 kap. 1, 4, 10, 18,
19, 34, 35, 37 eller 39 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8
kap. 1 eller 6 §, 9 kap. 1 eller 2 §, 11 kap. 2 eller 4 §,
12 kap. 1, 2, 3, 5 eller 14 §, 14 kap. 1, 5, 8, 10 eller
14 §, 15 kap. 1, 3, 6, 9, 10, 13 eller 14 §, 16 kap. 1 §,
17 kap. 4 §, 19 kap. 1 §, 21 kap. 1, 5 eller 6 §, 28
kap. 3 § eller 29 kap. 3, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30,
35, 36, 38, 39, 49, 50, 54 eller 58 § men som drivs
av en annan verksamhetsutövare.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §
eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
- Mottagande av avloppsvatten från mer än tio sådana anläggningar som drivs av en eller flera andra
verksamhetsutövare.
- Mottagande av avloppsvatten från mer än en men
högst tio sådana anläggningar som drivs av en eller
flera andra verksamhetsutövare.
- Mottagande av avloppsvatten från en sådan anläggning som drivs av en annan verksamhetsutövare.
AVFALL
Mellanlagring

29 kap
1§

90.30

-

B

90.30-1

11

90.30-2

9

90.30-3

8

Anläggning för mellanlagring av annat avfall än
farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid
något enskilt tillfälle utgörs av
1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 30 000 ton avfall, om anläggningen inte är
tillståndspliktig enligt 1.
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring
av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
- 1. Mer än 100 000 ton avfall som inte är avsett för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen inte är
tillståndspliktig enligt 1.
- 1. Mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton avfall
som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton avfall
om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.
- 1. Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton avfall
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29 kap
2§

90.40

-

6

C

-

90.4001

-

1

U

29 kap
3§

90.45

5,5

12

B

som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton avfall
om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än
farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid
något enskilt tillfälle är större än 10 ton.
Anmälningsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid
än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det
återvinns eller behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
1 §.
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än
farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något
enskilt tillfälle är högst 10 ton.
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om
mängden avfall vid något tillfälle uppgår till mer än
totalt 50 ton farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring
av farligt avfall under längre tid än ett år innan det
bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
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90.50
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-

B

90.50-1

11

90.50-2

9

90.50-3

8

90.50-4

6

Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om
mängden avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan
det återvinns eller behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
3 §.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
5. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 25 ton men högst 50 ton oljeavfall, eller
5. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 15 ton men högst 25 ton oljeavfall, eller
5. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 ton men högst 15 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä,
eller
5. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.
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29 kap
5§

90.60

-

29 kap
6§

90.70

-

3

C

B

90.70-1

11

90.70-2

10

29 kap
7§

90.80

-

6

C

-

90.8001

-

1

U

29 kap
8§

90.90

-

6

C

Anläggning för mellanlagring av farligt avfall
1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där
mängden avfall inte uppgår till mer än totalt 50 ton
farligt avfall, eller
2. om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle
uppgår till
a. mer än 5 ton oljeavfall,
b. mer än 30 ton blybatterier,
c. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,
d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
e. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Anmälningsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan
det återvinns eller behandlas, eller
2. anläggning för lagring som en del av insamling
om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till
mer än 1 ton elektriska eller elektroniska produkter,
1 500 kilogram blybatterier eller 200 kilogram annat
farligt avfall, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
3 §.
Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt
avfall, om den hanterade avfallsmängden är
större än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte sortering av avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
75 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt
avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än
1 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 6 §.
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt
avfall, om den hanterade avfallsmängden är högst 1
000 ton per kalenderår.
Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall
som utgörs av elektriska eller elektroniska
produkter, med undantag för förbehandling som
består av ingrepp i komponenter eller utrustning som
innehåller isolerolja.
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11 §

90.100
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-

B

90.100-1

20

90.100-2

12

90.110

-

C

90.110-1

8

90.110-2

7

90.119

-

14

90.119-2

8

29 kap
12 §

90.120

-

29 kap
13 §

90.130

-

6

C

B

90.130-1

11

90.130-2

10

- Den hanterade avfallsmängden är större än
50 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning
yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall,
om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9, 30, 31, 32 eller 50 §.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton
avfall per kalenderår.
Uttjänta motordrivna fordon

B

90.119-1

Anläggning för att genom mekanisk bearbetning
återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk
bearbetning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30
eller 50 §.

Anläggning för återvinning av avfall genom sådan
lagring, tömning, demontering eller annat
yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta
motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton
per kalenderår.
Anläggning för återvinning av avfall genom sådan
lagring, tömning, demontering eller annat
yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som
omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186).
Användning för anläggningsändamål
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett
sätt som kan förorena mark, vattenområde
eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast
är ringa.
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en
och samma sammanhängande plats.
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande
plats.
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90.130-3

9

90.130-4

8

90.130-5

7

29 kap
14 §

90.140

-

29 kap
16 §

90.160

-

16

90.160-2

10

90.160-3

7

90.16001

-

29 kap
17 §

90.170

-

1

5

90.170-2

4

90.170-3

3
-

U

C

90.170-1

90.17001

C

B

90.160-1

-

-

3

1

U

- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande
plats.
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda
massor på en och samma sammanhängande plats.
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och
samma sammanhängande plats.
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett
sätt som kan förorena mark, vattenområde
eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.
Biologisk behandling
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall
än farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är större än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 30,
49 eller 50 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än
50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 500 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall
än farligt avfall om den tillförda mängden avfall är
högst 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150
eller 90.240.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall
än farligt avfall, om
1. den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är större än 10 ton per kalenderår,
eller
2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är
större än 50 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15, 16, 49 eller 50 §.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är större än 100 ton men högst 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 100 ton
per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är
större än 50 ton per kalenderår.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall
än farligt avfall, om den tillförda mängden park- och
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trädgårdsavfall är högst 50 ton per kalenderår.
Förbränning

29 kap
24 §

90.210

5.2a

29 kap
26 §

90.220

-

29 kap
27 §

20

B

90.220-1

10

90.220-2

8

90.220-3

7

90.221

B

-

B

90.221-1

10

90.221-2

8

90.221-3

7

29 kap
28 §

90.230

-

3

C

-

90.23001

-

1

U

Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om
den tillförda mängden avfall är större än
18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 22 §.
Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om
den tillförda mängden avfall är större än 50 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 22 eller 24 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns,
om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton
per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 23 eller 25 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.
Samförbränningsanläggning där annat avfall än
farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22, 24 eller 26 §.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns
och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
Samförbränningsanläggning där annat avfall än
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29 kap
29 §

90.231

-

3

C

-

90.23101

-

1

U

29 kap
30 §

90.240

6,5

B

90.240-1

16

90.240-2

10

29 kap
31 §

90.250

-

6

C

29 kap
32 §

90.260

-

6

C

29 kap
33 §

90.270

-

B

farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.200,
90.210, 90.220 eller 90.230.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns
och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än
farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23, 25 eller 27 §.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns
och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än
farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.201,
90.211, 90.221 eller 90.231.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns
och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
Animaliska biprodukter
Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 2 500
ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt förordning
(EG) nr 1069/2009, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 34 § eller 7 kap. 1 §.
- På annat sätt än genom förbränning per kalenderår
bearbeta mer än 10 000 ton animaliska biprodukter.
- På annat sätt än genom förbränning per kalenderår
bearbeta mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton animaliska biprodukter.
Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller
kategori 3-material enligt förordning (EG) nr
1069/2009, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 30 § eller 5 kap. 34 §.
Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter, om verksamheten inte är tillståndseller anmälningspliktig enligt 30 eller 31 § eller 5
kap. 34 §.
Uppläggning
Uppläggning av muddermassa
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde
eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast
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är ringa, eller
2. i större mängd än 1 000 ton.

90.270-1

10

90.270-2

7

29 kap
34 §

90.280

-

3

C

-

90.28001

-

1

U

- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i
större mängd än 2 500 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i
större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton.
Uppläggning av
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken endast är ringa, eller
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.
Uppläggning av snö från gaturenhållning.

Deponering
29 kap
36 §

29 kap
37 §

29 kap
41 §

29 kap

90.300

5,4

B

90.300-1

15

90.300-2

10

90.300-3

8

90.310

-

B

90.310-1

12

90.310-2

9

90.310-3

7

90.341

90.350

-

3

C

-

26

A

Anläggning för deponering av annat avfall än inert
eller farligt avfall, om
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton
per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i
anläggningen är större än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35 eller 41
§.
- Den tillförda mängden avfall är större än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
Anläggning för deponering av inert avfall eller annat
avfall än farligt avfall, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35,
36 eller 41 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per
kalenderår.
Sluttäckt anläggning för deponering av avfall där
sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen
(2001:512) om deponering av avfall, fram till dess
åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.
Annan återvinning eller bortskaffande
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt
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42 §

29 kap
43 §

90.360

-

B

90.360-1

10

90.360-2

8

90.360-3

8

- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton uppgrävda massor per år.
- Mer än 500 ton men högst 10 000 ton uppgrävda
massor per kalenderår.
- Högst 500 ton uppgrävda massor per kalenderår.

29 kap
44 §

90.370

-

7

C

29 kap
45 §

90.375

-

7

C

29 kap
46 §

90.380

-

29 kap
47 §

29 kap
48 §

29 kap
49 §

90.380-1
90.380-2
90.390

-

90.400

-

90.400-1
90.400-2
90.405

5.3ai
-iv

B

14
8
4

C

B

11
9
12

avfall som består av uppgrävda massor,
om den tillförda mängden avfall är större än
20 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38 eller 44
§.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt
avfall som består av uppgrävda massor.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38, 39, 40,
42 eller 44 §.

B

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall
som består av uppgrävda förorenade massor från den
plats där anläggningen finns, om
1. anläggningen finns på platsen under högst en
tolvmånadersperiod, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 36,
37, 38, 39 eller 40 §.
Anläggning för avvattning av avfall eller farligt
avfall som uppkommer vid platsen, eller som förts
till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är
högst sextio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod och mängden avfall som behandlas är högst 2
000 ton.
Anläggning för behandling av farligt avfall, om
avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns.
Tillståndsplikten gäller inte behandling som leder till
materialåtervinning eller om verksamheten är anmälningspliktig enligt 45 §.
- Mer än 25 000 ton farligt avfall per kalenderår.
- Högst 25 000 ton farligt avfall per kalenderår.
Anläggning för behandling av farligt avfall, om
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där
anläggningen finns, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.
Anläggning för destruktion eller annan bearbetning
av kasserade produkter som innehåller fullständigt
eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner
eller halon.
- Mer än 75 000 behandlade enheter.
- Högst 75 000 behandlade enheter.
Anläggning för att bortskaffa annat avfall än farligt
avfall genom
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29 kap
50 §

90.406

5.3a
v,
5.3bi
-iv

14

B

29 kap
51 §

90.410

-

24

A

29 kap
52 §

90.420

-

B

90.420-1

20

90.420-2

14

90.420-3

10

90.420-4

8

90.420-5

7

1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. förbehandling av avfall för förbränning, eller
4. samförbränning eller behandling av slagg eller
aska.
Tillståndsplikten gäller endast om den tillförda
mängden avfall är större än 12 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 50 § eller 28
kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Anläggning för att återvinna, eller en anläggning att
återvinna eller bortskaffa, annat avfall än farligt
avfall genom biologisk behandling, förbehandling av
avfall för förbränning eller samförbränning, behandling av slagg eller aska eller fragmentering av metallavfall, om
1. den tillförda mängden avfall är större än
18 500 ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden avfall är större än
25 000 ton per kalenderår och verksamheten består
av endast anaerob biologisk behandling.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 28 kap. 1
eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat
avfall än farligt avfall, om den mängd avfall som
tillförs anläggningen är större än
100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1,
2, 6–10, 13–17, 22–37, 44 och 45 §§.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat
avfall än farligt avfall, om den mängd avfall som
tillförs anläggningen är större än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1,
2, 6–10, 13–17, 22–37 och 44–51 §§.
- Den tillförda mängden avfall är större än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1 000 ton
men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 500 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.

67

Reviderad 150225

LagVK/
rum i
KK
MPF

Beskrivning
IED AK PN

29 kap
53 §

90.430

-

29 kap
56 §

90.450

-

3

B

90.450-1

15

90.450-2

12

90.450-3

8

30 kap
1§

92.10

-

30 kap
2§

92.20

-

C

7

B

C

92.20-1
92.20-2

1
1

92.20-3

1

-

92.2001

-

1

U

30 kap
3§

92.30

-

2

C

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat
avfall än farligt avfall, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37, 44, 45 och 49–52
§§.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt
avfall, om huvuddelen av det avfall som avses att bli
behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.
Tillståndsplikten gäller inte
1. förorenade uppgrävda massor, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 4, 5, 8, 11–14,
18–26, 30–34, 38–48, 54 och 55 §§.
- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än
1 000 ton men högst 2 500 ton farligt avfall per
kalenderår, om huvuddelen av det avfall som avses
att bli behandlat i anläggningen kommer från andra
inrättningar.
- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än
50 ton men högst 1 000 ton farligt avfall per kalenderår, om huvuddelen av det avfall som avses att bli
behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.
- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa högst
50 ton farligt avfall per kalenderår, om huvuddelen
av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen
(kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter)
för mer än 5 000 skott per kalenderår.
- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per
kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per
kalenderår.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga
vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000
skott per kalenderår.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.

68

Reviderad 150225

LagVK/
rum i
KK
MPF

Beskrivning
IED AK PN

-

92.10001

-

1

U

Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.

-

92.10002

-

1

U

Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.

-

92.10003

-

1

U

Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.

TEXTILTVÄTTERIER
31 kap
1§

93.10

-

5

C

-

93.1001

-

1

U

-

93.1002

-

1

U

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt
19 kap. 3 §.
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn
om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET
32 kap
1§

93.20

-

7

B

Krematorium.
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
Lackering m.m.

-

100.1001

-

1

U

Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller
mer än 10 ton pulver per kalenderår.

-

100.1002

-

1

U

Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller
lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår.
Hantering av brom- eller fluorkarboner

-

101.1001

-

1

U

Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.

-

101.1002

-

1

U

-

101.1003

-

1

U

-

101.1004

-

1

U

Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner
per år.
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
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-

101.1005

-

1

U

-

101.1006

-

1

U

Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner
per år.
Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER4
Utbildningsverksamhet och liknande

-

200.10-2

-

5

C

-

200.10-3

-

4

C

-

200.10-4

-

4

C

Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än
50 elever.
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50
elever.
Internationell skola.

-

200.10-5

-

4

C

Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola.

-

200.10-6

-

4

C

Förskola.

-

200.10-7

-

1

C

Förskoleklass, öppen förskola.

-

200.10-8

-

1

U

Familjedaghem.
Samlingslokaler och liknande

-

200.20-1

-

1

U

-

200.20-2

-

1

C

Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och högskolor.
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

-

200.20-3

-

1

U

Fritidsgård och liknande.
Skönhetsvård och liknande

-

200.30-1

-

1

U

Solarium.

-

200.30-2

-

1

U

Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.

-

200.30-3

-

1

U

Frisersalong.
Vård och hälsa
Lokaler för vård5 eller annat omhändertagande >5
boende.
Fotvård.

-

200.40-1

-

1

U

-

200.40-2

-

2

C

-

200.40-3

-

3

C

-

200.40-4

-

1

U

Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet.
Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.

-

200.40-5

-

1

U

Övriga alternativa behandlingar.
Idrott och liknande

4

Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter istället för fasta årliga avgifter.
5
Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning
behöver göras. Vi bedömer att miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i
hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har
tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer.
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-

200.50-1

-

1

U

Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.

-

200.50-2

-

3

C

-

200.50-3

-

1

U

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor.
Strandbad.
Boende

-

200.60-1

-

1

U

-

200.60-2

-

1

U

-

200.60-3

-

1

U

-

200.60-4

-

1

U

-

200.60-5

-

1

U

-

200.60-6

-

1

U

Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma
bostadsområde.
Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter inom samma bostadsområde.
Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom samma bostadsområde.
Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma
bostadsområde.
Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, vandrarhem, kriminalvård.
Camping/stuganläggning.

-

200.60-7

-

1

U

Bed & breakfast.

-

200.60-8

-

1

U

Övrigt tillfälligt boende.
Förvaring av djur

-

200.70-1

-

1

U

Lokaler för förvaring av djur.
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Sammanfattning
Denna konsekvensanalys utgör underlag för ett beslut att antingen behålla eller
frångå nuvarande taxemodell inom miljöbalkens område gällande tillsyn av Uverksamheter (mindre miljöfarliga verksamheter utan anmälnings- eller
tillståndsplikt). Exempel på U-verksamheter är industrier, verkstäder, jordbruk
och bensinstationer.
Nuvarande taxemodell är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). Den innebär att verksamheten klassas utifrån miljörisk och därmed
tilldelas en avgiftsklass med viss tillsynstid och tillsynsavgift. För ärenden,
anmälningar, dispenser m.m. debiteras efter tidsåtgång per ärendetyp.
Föreslagen förändring innebär att U-verksamheter får en fast avgift baserad på
handläggningstid. Syftet med denna komplettering av befintlig taxa är att få en
förutsägbar taxa som täcker nämndens kostnader för tillsyn av Uverksamheter.
Införandet av den nya modellen bedöms få följande effekter:
Fördelar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rätt taxa – likställighetsprincipen följs bättre
än idag.
Förbättrad transparens – det framgår vad
man som verksamhetsutövare betalar för
Tydligare – enhetlig taxa
Minskad handläggningstid– tydligare taxa
minskar administrationen
Riskminimering – minskar antalet enskilda
bedömningar
Lättare att budgetera tid, personal och andra
resurser
Minskar risken för underfinansiering –
verksamheten bär kostnaden för tillsynen
Ökad debiterbar tid
Möjlighet till digitalisering av taxeunderlag

Nackdelar
•
•
•

Nya rutiner när man frångår en taxa
man är van arbeta med
Oro för oförutsedda nackdelar
Kräver en informationsinsats i
startskedet, extern och internt

Att fortsätt tillämpa det nuvarande avgiftssystemet innebär att ett inövat
arbetsätt och referensramar bibehålls. Det är svårt att med nuvarande taxa se
att intäkterna för tillsynen av U-verksamheter motsvarar den kontroll som
utförs. Dagens taxemodell är otydlig för verksamhetsutövaren och kräver en
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administrativ insats av inspektörerna. Taxan baseras på en bedömning i det
enskilda fallet. Föreslagna förändringar av taxan innebär en förbättring inom
dessa områden samt att tillsynstiden ökar, vilket innebär positiva effekter för
miljön på Gotland. Verksamheten kommer stå för sina egna kostnader och inte
belasta skattekollektivet.
För övriga prövningsnivåer (B- och C-verksamheter) föreslås inga
förändringar.

Nuvarande taxemodell
Under 2015 genomfördes tillsyn av ca 150 U-verksamheter. Tidigare hade
tillsynen varit lågt prioriterad. Tillsynen omfattade gödselhantering, växtodling,
bekämpningsmedel, hantering av döda djur samt avfallshantering. Inom
hälsoskyddsområdet införlivades tillfälliga boenden och asylboenden i
tillsynsverksamheten.
Verksamheterna har sedan miljöbalkens införande legat under miljö- och
hälsoskyddsnämndens tillsynsansvar. I samband med behovsutredningen 2010
utökades resurserna för tillsyn av U-verksamheter och då främst inom
lantbrukssektorn. Enligt den hittills gällande taxan timdebiteras
verksamheterna efter genomförd tillsynsinsats.

Ny taxemodell
Ledorden för den nya taxemodellen är – enkel, transparent och likvärdig.
Föreslagen taxa grundas på ett timpris och en genomsnittlig handläggningstid,
medan tillsynsfaktorer, risk- och erfarenhetssystemet tas bort. Genom att få
betalt för den tid som respektive inspektör lägger ner per ärende eller
tillsynsobjekt säkrar vi upp att skattepengar inte går till privata aktörers
etablering av verksamheter. Taxan ska vara rätt och förutsägbar, samt enkel
och effektiv att hantera. Taxan följer Region Gotlands ambition och
målsättning att stärka transparensen och att förtydliga den motprestation som
invånarna erhåller av Regionen.
Förvaltningen har genomfört en tidsanalys enligt SKL:s modell för tidsstudier.
I modellen ingår alla moment som krävs för att tillsynen ska uppfylla lagkraven
enligt miljöbalken. Av analysen framgår att ett tillsynsbesök tar i genomsnitt 6
timmar att genomföra.
Förslaget är att miljö- och hälsoskyddsnämnden debiterar 6 timmar för tillsyn
av en U-verksamhet. I tiden ingår alla moment som utförs vid tillsynen, som
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att registrera ärende, läsa in verksamheten och tidigare beslut, ta fram och
kommunicera dokumentation i samband med tillsyn, kvalitetssäkra utgående
handlingar, restid, besök, rådgivning, arkivering och fakturering. Hänsyn tas till
den geografiska placeringen, så att restiden beräknas lika oavsett var på
Gotland verksamheten är placerad.
För att likställa tillsynskostnaden kommer tillsynsintervallet sättas med
avseende på verksamhetens storlek och miljörisk. Detta kan innebära att en Uverksamhet kan få ett tillsynsbesök en gång på 10 år medan en annan får besök
en gång på 3 år.
Taxemodellen kommer också underlätta punktinsatser i branscher där det
normalt inte bedrivs tillsyn. MHN kan t ex prioritera en bransch för ett enstaka
tillsynsprojekt och verksamhetsutövaren får då endast ett tillsyns besök och då
endast en avgift.

Bedömning
Förslaget är att tillämpa en fast avgift för tillsynen av U-verksamheter.
Avgifterna blir en konsekvens av den faktiska motprestationen. Transparensen
ökar och det blir lättare att budgetera, genom att man arbetar med ett fast pris
per tillsyn. För verksamhetsutövaren betyder detta också en enkelhet att lägga
sin budget då man vet det exakta priset. Taxan kommer att vara rätt, tydlig och
säkerställa att den tillsyn som utförs som följd av att en miljöfarlig verksamhet
bedrivs inte belastar skattekollektivet. Vidare kommer taxan vara lättarbetad
och effektiv utan tveksamheter om vad som ska debiteras, vilket ökar
tydligheten ut emot verksamhetsutövarna.
Taxan hanterar verksamheter med olika tillsynsbehov genom att
tillsynsintervallet anpassas till verksamhetens storlek och miljörisk. Exempelvis
kan konsekvensen bli att ett litet jordbruk får en tillsyn var 10:e år. Om
parallellen dras till systemet med årsavgifter skulle detta innebära en mycket låg
årskostnad.
Effekterna av den nya taxan bör följas upp, för att säkerställa en långsiktig och
trygg finansiering av tillsynen av U-verksamheter.
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Ekonomiska effekter
Nuvarande taxemodell grundar sig på timdebitering, med en uträkning för
varje enskild tillsyn, vilket i genomsnitt gett 4 timmar per tillsyn. Det har dock
visat sig att det ofta bara är handläggartiden som räknats med, inte t.ex.
kvalitetssäkring, registrering och arkivering. När SKL:s beräkningsmodell
tillämpas på vår verksamhet har inspektörerna räknat fram en genomsnittlig
handläggningstid på 6 timmar per tillsyn, vilket ligger till grund för ett fast pris
för tillsyn av U-verksamheter.
Tillsyn av U-verksamheter med nuvarande taxemodell:
• debiterbara tid ca 600 timmar per år (150 tillsyner á 4 tim)
• budgeterad årsintäkt 507 000 kr (600 tim á 845 kr/tim)
Tillsyn av U-verksamheter med ny taxemodell
• debiterbara tid ca 900 timmar per år (150 tillsyner á 6 tim)
• budgeterad årsintäkt 810 000 kr (900 tim á 900 kr/tim)
Detta innebär en ökad årsintäkt på 303 000 kr och att självfinansieringsgraden
inom detta verksamhetsområde ökar från 45 % till 59 %.
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Handlingsplan besparingar
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
Efter uppdrag i Regionfullmäktige (Rf § 90 160620) Byggnadsnämnden och miljöoch hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att redovisa förutsättningarna att minska sin
skattefinansiering med 10 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019. I uppdraget
ska principerna för och nivån på olika taxor ses över liksom möjligheterna till effektivisering
av myndighetshanteringen.
Efter beslut av förvaltningschef har en projektplan upprättats för arbetet med
besparingar för SBF. Under tre år ska förvaltningen spara motsvarande 10
miljoner kronor och denna besparing är fördelad enligt:
2017 – 1.5 miljoner MHN och 2.5 miljoner BN
2018 – 3 miljoner förvaltningsövergripande oavsett nämndtillhörighet
2019 – 3 miljoner förvaltningsövergripande oavsett nämndtillhörighet
I projektplanen finns sju delprojekt med ansvariga för respektive del. Där
specificerad tidsplan finns är den beskriven i respektive delprojekt. Möten har
genomförts i delprojekten och arbetet fortsätter under hösten.
Delprojekt

1. Översyn timtaxor (timpris/taxor)
Ekonomichefen har tillsammans med enhetscheferna tagit fram
underlag för nya timpriser för olika delar av tjänster inom nämndernas
områden. I arbetet ingår både en översyn av timpris och
taxekonstruktion.
Tidsplan: Se bilaga 1.
Ansvarig: Martin Ekepil-Ringelid
2. Ambitionsnivå service – generellt
En kartläggning pågår angående vilken service verksamheterna
levererar externt och internt. Utifrån kartläggning kommer en plan med
åtgärder att tas fram för ambitionsnivåer för förvaltningens service som
främjar kostnadseffektivitet och tillgänglighet.
Tidsplan: Ej tidsatt.
Ansvarig: Andreas Larsson
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3. Strategier Klart Vatten
En rapport har tagits fram som beskriver Klart Vattens verksamhet för
att kunna analysera konsekvenser av eventuell förändring av
servicenivån.
Tidsplan: Konsekvensanalys presenteras i MHN 25 oktober.
Ansvarig: Mattias Edsbagge.
4. Interna överskridande processer – hur effektivisera former för
kommunikation, remisser och möten
För att kunna dra nytta av att SBF är en förvaltning kan de interna
gränsöverskridande processerna effektiviseras. En kartläggning
kommer att göras om gränssnitten mellan nämnderna som blir ett
underlag för nämndsamordning, effektiva gränssnitt och att
förvaltningen levererar ”En ståndpunkt” i gränsöverskridande frågor.
Tidsplan: Ej tidsatt. Frågan har lyfts i SBF:s ledningsgrupp.
Ansvarig: Johan Åberg.

5. Hur ser planenhetens uppdrag ut mot bemanningen – hur styrs
”tvärfunktionernas” roller
En genomlysning av alla funktioner som arbetar med planfrågorna ska
göras för att öka den yttre och inre effektiviteten tillsamman med TKFLK-SBF. Stadsarkitektens ansvar för samordningen mellan Plan och
Bygg förtydligas. Utveckla samarbete med miljö i tidiga skeden i
planarbetet.
Tidsplan: Ej tidsatt.
Ansvarig: Anders Rahnberg.
6. Styrning och finansiering av världsarvsfrågor
Världsarvsfrågorna ses ligga inom regionstyrelsens ansvarsområde och
där inom regional utveckling för att bedriva ett tvärsektoriellt och
offensivt arbete kring världsarvet. Förslag till beslut i RS är:
Tjänsten som världsarvsamordnare överförs från byggnadsnämnden till
regionstyrelsen från och med 2017-01-01. Medel 724 tkr, motsvarande tjänsten
och kringkostnader, överförs samtidigt. Beslut tas under förutsättning att
byggnadsnämnden godkänner överföringen.
Tidsplan: Ärendet kommer upp till budgetberedningen 13-14/10.
Ansvarig: Christian Hegardt.
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7. Styrning och finansiering av energirådgivning
Energirådgivning har fått en ökad statlig finansiering. En diskussion
om kopplingarna till LK behöver diskuteras.
Tidsplan: Ej tidsatt.
Ansvarig: Bo Eriksson
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Reviderat timpris för verksamheter inom Miljöbalkens områden
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till nytt
timpris inom Miljöbalkens verksamhetsområden.

Bakgrund

Enligt beslut i MHN ska förvaltningen ta fram förslag på åtgärder för att
effektivisera nämndens verksamheter, för att på så sätt bidra till en sänkt
kostnadsnivå för Region Gotland (RF § 181), se bifogad rapport. I uppdraget
ingår att genomföra en analys av hur självfinansieringsgraden kan öka i de olika
enheternas verksamheter med hänsynstagande till självfinansieringsprincipen
och nationella jämförelser av taxenivåer.
Utgångspunkt
Allmänna regler om kommunala avgifter
Kommunallagen

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b§
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller.”
”För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga att
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet.”
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektor som
regleras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en
tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter”
som tillhandshålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-mhn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (3)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr MHN 2016/497

Martin Ekepil Ringelid

prop.1993/94:188 s, 79-80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta
ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får inte ta ut avgifter för rådgivning och
allmän tillsynsverksamhet eftersom de ska vara skattefinansierade.
Självkostnadsprincipen

För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen
som uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen.
”Kommuner och landsting får inte ta ut en högre avgifter än som svarar mot
kostnaden för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget
tillhandahåller (självkostnaden).”
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet.
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av
självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är en målsättningsprincip som
innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst.
Vid beräkning av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med.
Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och
administrationskostnad bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s.
85).
Likställighetsprincipen

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den
s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2§ kommunallagen.
”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte
finns sakliga skäl för något annat.”
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå
för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i
motsvarande läge ska betala samma avgifter.

Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning och motivering av förslaget till beslut.
Förvaltningen har beräknat timpriset, för att ge kostnadstäckning för de delar
av verksamheten som är avgiftsfinansierade. Beräkningen har gjorts med hjälp
av en modell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram. I
bilaga 2 redogörs för hur beräkningen gått till och i bilaga 3 finns även en
jämförelse av taxenivåerna i andra kommuner.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr MHN 2016/497

Martin Ekepil Ringelid

För att avgiftsfinansierade områden inom Miljöbalken ska få kostnadstäckning,
föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att timpriset höjs till 900 kr/tim (nu
845 kr/tim). Information och rådgivning samt klagomål ska liksom tidigare
finansieras via skattemedel.
Beslutsunderlag

•
•
•

Rapport förslag på åtgärder för att sänka nettokostnaderna 2017-2018.
SKL beräkningsmodell för timtaxor inom MB och PBL.
Jämförelse taxa i andra kommuner.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Per Lindskog
Förvaltningschef
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Region Gotland, Miljöbalken, 2016

6. Resultat handläggningskostnad per timme
Genomsnittlig årslön per handläggare inkl po-tillägg

548 245 kr Från fliken"Lönekostnad och årsarbetskraft"

Gemensam kostnad per handläggare (OH)
Myndighetsspecifik kostnad handläggare
Summa kostnader per handläggare

304 130 kr Från fliken "Gemensamma kostnader"
Från fliken "Gemensamma kostnader"
852 375 kr

Handläggningstid (tim)

946 tim Från fliken "Genomsnittlig tid"
Kostnader:
Handläggningstimmar:

852 375 kr
= 901 kr/tim
946 tim

Resultatet av modellen ger följande handläggningskostnad

Handläggningskostnad per timme

901 kr

Indexuppräkning
Indexuppräkning år
Indexuppräkning %
Index (kronor)
Indexuppräknad handläggningskostnad
per timme

2016
0 kr

2017
3,00%
27 kr

2018
3,00%
28 kr

2019
3,00%
29 kr

901 kr

928 kr

956 kr

985 kr

Åter till översikten

kostnadsfördelning (kr/tim)
1Myndighetsspecifika
000
kostnader

Gemensamma kostnader
Lönekostnader

322
580

800

600

580

400

200

-

322

Lönekostnader
Gemensamma kostnader
Myndighetsspecifika kostnader
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Plan- och bygglovstaxa

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

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

Beräkning av avgift
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna A-U. Beloppen är beräknade genom att en
framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en
genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.

Ärendenr BN 2016/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den
framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet.
Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller sänkning av avgift, får nämnden besluta det i det enskilda fallet. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild ärendetyp i taxan kan nämnden besluta om skälig avgift grundad på tidersättning.
Tidsdebitering görs för varje påbörjad kvart (15 min) nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av
ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme är 920 kronor.
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
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Om en ansökan/anmälan avslås, eller ett ärende/anmälan avskrivs eller avvisas tas avgift ut
för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet.
Höjning/sänkning av avgift
I de fall nämnden finner skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, ska
nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta.
Indexreglering
Byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta om att höja timpriserna med den procentsatsen för innevarande kalenderår som fastställts i ”Prisindex för kommunal verksamhet” (PKV).
Betalning av avgift

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura när sökande/beställare blivit delgiven byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.
För avräkning av i förskott inbetalade avgifter gäller att, om sökande så begär, ska nämnden
återbetala avgifter för åtgärder som inte har vidtagits. De åtgärder som då kan bli aktuella är
erlagd avgift för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och utfärdande
av slutbesked. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, vilket innebär att preskription sker efter tio år.

Ärendenr BN 2016/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Denna taxa gäller från 2017-01-01.
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Taxetabeller
A. Bygglov för en- eller tvåbostadshus, fritidshus och komplementbyggnader
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A 10
A 11
A 12
A 13
A 14
A 15
A 16
A 17
A 18
A 19
A 20
A 21
A 22
A 23
A 24
A 25

Ärendenr BN 2016/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

A 26

A 27

A 28
A 29

Planenligt
Nybyggnad av ett enbostadshus, tvåbostadshus Liten avvikelse
eller fritidshus med högst två bostäder
Utanför planlagt område
Med positivt förhandsbesked
Nybyggnad av komplementbyggnad, med krav Planenligt
på kontrollansvarig
Liten avvikelse
Exempelvis garage, carport, förråd eller gäststuga större än 30 kvm
Utanför planlagt område

21 620 kr
25 760 kr
25 760 kr
19 780 kr
16 100 kr
18 400 kr
16 100 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan krav
på kontrollansvarig
Exempelvis garage, carport, förråd eller gäststuga 30 kvm eller mindre

Planenligt

6 440 kr

Liten avvikelse

8 740 kr

Utanför planlagt område

6 440 kr

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

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

19 320 kr
21 620 kr
19 320 kr
8 280 kr
10 580 kr
8 280 kr
19 320 kr
24 380 kr

Utanför planlagt område

24 380 kr

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

7 820 kr
10 120 kr
8 280 kr

Tillbyggnad, utan krav på kontrollansvarig
Utökning av byggyta med 30 kvm eller mindre
Ändrad användning, med krav på kontrollansvarig
Exempelvis ändra del av ladugård till bostadshus
Ändrad användning, utan krav på kontrollansvarig
Exempelvis ändra garage till förråd
Fasadändring, med krav på kontrollansvarig
Större ändring av exempelvis fasad-, takmaterial, fönster eller dörrar

Planenligt

7 360 kr

Liten avvikelse

8 740 kr

Fasadändring, utan krav på kontrollansvarig
Planenligt
Mindre ändring av exempelvis fasad-, takmateLiten avvikelse
rial, fönster eller dörrar

5 060 kr

Nybyggnad av gruppbebyggelse
Fler likartade enbostadshus, tvåbostadshus
eller fritidshus, utöver det första, i en och
samma ansökan.
Komplementbyggnader (max2), exempelvis
garage, i samma ansökan som bygglov för huvudbyggnad
Mindre ändring av inlämnad bygglovsansökan

6 440 kr
50 % av full
avgift
50 % av full
avgift
Timdebitering
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B. Bygglov för övriga byggnader –
som inte är en- eller tvåbostadshus, komplementbyggnad eller flerbostadshus
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
B 16
B 17
B 18
B 19
B 20
B 21

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

B 22

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

Planenligt

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

Planenligt

5 980 kr

Liten avvikelse

7 360 kr

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

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

B 23
B 24

Ärendenr BN 2016/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

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

Nybyggnad 101-1000 kvm

Nybyggnad 1001-5000 kvm

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

Ändrad användning, utan krav på kontrollansvarig
Exempelvis ändra verkstad till lager
Reduktion av bygglovsavgiften när den sökande har
ett positivt förhandsbesked
Angivna kvadratmeter avser bruttoarea + öppenarea

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

Liten avvikelse

18 400 kr
22 540 kr
22 540 kr
9 660 kr
13 800 kr
13 800 kr
23 460 kr
28 520 kr
28 520 kr
37 720 kr
42 780 kr
42 780 kr
52 440 kr
57 500 kr
57 500 kr
17 940 kr
21 160 kr
21 160 kr
7 820 kr
10 120 kr
10 120 kr
8 280 kr
10 580 kr

19 780 kr
23 920 kr
23 920 kr
7 820 kr
10 120 kr
10 120 kr
75 % av full
avgift
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C. Bygglov för flerbostadshus
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C 10
C 11
C 12

Nybyggnad av flerbostadshus 0-100 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus 101-1000 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus 1001-5000 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus större än 5000 kvm

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

21 160 kr
25 300 kr
25 300 kr
33 580 kr
38 640 kr
38 640 kr
78 200 kr
83 260 kr
83 260 kr
113 160 kr
118 220 kr
118 220 kr

Angivna kvadratmeter är bruttoarea + öppenarea

D. Bygglov för skyltar och ljusanordningar
D1

Skylt eller ljusanordning - sätta upp, flytta eller väsentligt ändra

5 520 kr

D2

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

1 380 kr

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

Ärendenr BN 2016/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

E1

E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E 10








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

Timdebitering

6 440 kr
8 280 kr
8 280 kr
6 440 kr
8 280 kr
8 280 kr
7 360 kr
9 660 kr
9 660 kr
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F. Marklov, rivningslov och tidsbegränsat bygglov
F1

Marklov

F2

Rivningslov

F3

Tidsbegränsat bygglov (även säsongslov)

F4

Förlänga tidsbegränsat bygglov

6 440 kr
8 740 kr
75 % av full avgift
50 % av full avgift

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

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

G2

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

Avgift som motsvarande åtgärd
Timdebitering

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

Ärendenr BN 2016/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

H 14

Riva byggnad eller del av en byggnad utanför detaljplan
Ändra en byggnads bärande konstruktion eller avsevärt ändra planlösning,
med krav på kontrollansvarig
Ändra en byggnads bärande konstruktion eller avsevärt ändra planlösning,
utan krav på kontrollansvarig
Hiss - installera eller väsentligt ändra
Eldstad och rökkanal - installera eller väsentligt ändra
Ventilation - installera eller väsentligt ändra
Vatten och avlopp - installera eller väsentligt ändra
Brandskydd - ändra byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
Vindkraftverk - bygga eller väsentligt ändra, med krav på kontrollansvarig
Vindkraftverk - bygga eller väsentligt ändra, utan krav på kontrollansvarig
Attefallshus - bygga som komplementbyggnad
Attefallshus - bygga som komplementbostadshus
Attefallshus - ändra från komplementbyggnad till komplementbostadshus
Anmälningspliktig tillbyggnad, takkupa eller inredande av ytterligare en bostad

4 600 kr
8 970 kr
3 910 kr
4 140 kr
3 220 kr
4 370 kr
3 220 kr
4 370 kr
7 360 kr
3 220 kr
3 910 kr
4 370 kr
3 220 kr
3 450 kr

I. Förhandsbesked
I1

Förhandsbesked, positivt eller negativt

12 420 kr
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J. Villkorsbesked och ingripandebesked
J1

Villkorsbesked

Timdebitering

J2

Ingripandebesked

Timdebitering

K. Extra möten och beslut
K1

Extra arbetsplatsbesök

2 760 kr

K2

Extra tekniskt samråd eller slutsamråd

1 840 kr

K3

Extra startbesked eller slutbesked

1 840 kr

K4

Byte av kontrollansvarig

Timdebitering

K5

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

L. Avslag
L1

Avslag

Timdebitering

M. Avskrivning
M1

Avskrivning

Timdebitering

N. Avvisning
N1

Avvisning

Timdebitering

O. Återkallat ärende

Ärendenr BN 2016/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

O1

Återkallat ärende

Timdebitering
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P. Nybyggnadskarta
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

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

8 510 kr
11 040 kr
8 050 kr
9 430 kr
1 380 kr
Timdebitering
Timdebitering

Q. Utstakning och lägeskontroll

Q1
Q2

Q3

Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

Ärendenr BN 2016/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Q9

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

Grov- och finutstakning
Finutstakning

25 % moms tillkommer
8 740 kr
6 440 kr

Grov- och finutstakning

2 070 kr

Grov- och finutstakning

690 kr

Grovutstakning

Timdebitering
Timdebitering
Timdebitering
3 220 kr
2 760 kr
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R. Planbesked
R1

Positivt planbesked

15 000 kr

R2

Negativt planbesked

9 000 kr

R3

Återkallande av ansökan om planbesked

5 000 – 10 000 kr

Ärendenr BN 2016/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

S. Detaljplan
S1

Detaljplan

Timdebitering

S6

Grundkarta till detaljplan (25 % moms tillkommer)

Timdebitering

S7

Fastighetsförteckning till detaljplan (25 % moms tillkommer)

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

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

25 % moms tillkommer

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

Timdebitering

Ärendenr BN 2016/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

U. Övriga kart- och mättjänster
U1

Mät- och karttjänster
25 % moms tillkommer på
dessa tjänster

Timdebitering
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Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2016/9604
17 oktober 2016

Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Ny taxemodell för verksamheter inom plan- och bygglagen
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny taxa för plan- och
bygglagens verksamhetsområden.

Bakgrund

Enligt beslut i BN ska förvaltningen ta fram förslag på åtgärder för att effektivisera
nämndens verksamheter, för att på så sätt bidra till en sänkt kostnadsnivå för Region
Gotland (RF 1915-06-15, 181 §). I uppdraget ingår att ta fram ett förslag till ny taxa
för plan- och bygglagens verksamhetsområden, som följer självkostnadsprincipen
och likställighetsprincipen.
Utgångspunkt

Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen
kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller
anmälan. Även arbete med detaljplanering kan finansieras genom avgifter. En avgift
kan tas ut i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt
nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller
kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för
planbesked, villkorsbesked, ingripandebesked, tekniska samråd, slutsamråd och
tillsynsbesök på byggarbetsplatser samt kungörande av beslut om lov eller
förhandsbesked. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnaden för
program om ett sådant behövs.
Allmänna regler om kommunala avgifter
Kommunallagen

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b§
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller.”
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”För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga att
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet.”
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektor som
regleras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst
eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som
tillhandshålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop.1993/94:188 s, 7980). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig
uppdragsverksamhet.
Byggnadsnämnden får inte ta ut avgifter för rådgivning och allmän tillsynsverksamhet
eftersom de ska vara skattefinansierade.
Självkostnadsprincipen

För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 § PBL att en avgift inte får
överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller
handläggning som avgiften avser.
För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som
uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen.
”Kommuner och landsting får inte ta ut en högre avgifter än som svarar mot
kostnaden för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget
tillhandahåller (självkostnaden).”
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet.
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av
självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är en målsättningsprincip som
innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst.
Vid beräkning av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta
och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Verksamhetens
eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnad bör
också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).
Likställighetsprincipen

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den s.k.
likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 § kommunallagen.
”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns
sakliga skäl för något annat.”
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för
lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska
betala samma avgifter.

Administrativa rutiner
Regionfullmäktiges beslut om taxa

Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är regionfullmäktige
som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska beräknas och att avgifterna ska
anges i en taxa som även den beslutas av regionfullmäktige.
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Ärendebeskrivning

Revideringen innebär att varje ärendetyp debiteras utifrån en genomsnittlig
handläggningstid, som beräknas utifrån ärendets komplexitet.
Bedömning

Taxan blir rätt utifrån självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen, vilket
innebär att förvaltningen kan arbeta mer rätt, både strategiskt och långsiktigt utifrån
ett ekonomiskt perspektiv.
Taxan blir en konsekvens av faktisk nedlagd handläggningstid, det vill säga
motprestationen, istället för att som tidigare vara en konsekvens av olika faktorer för
olika ärendetyper. Förslaget till taxa innebär att varje enskilt ärende får rätt taxa.
Transparensen ökar och det blir tydligare för såväl den sökande som för
handläggarna. Det blir dessutom lättare att budgetera i och med det nya systemet.
Den totala effekten av den nya taxan, beräknas ge ökade intäkter på cirka 10 procent.
De ökade intäkterna beror till största delen på att timpriset höjs från 810 kr till 920 kr
och att den debiterbara tiden ökar. Jämförelsen av andelen ärenden bygger på
samtliga ärenden under 2015 och i jämförelsen av intäktsklasser bygger på ett
representativt urval ärenden.

Beslutsunderlag

•
•

Ny PBL-taxa
Konsekvensanalys – Ny taxemodell för plan- och bygglagens område

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2016/8842
23 augusti 2016

Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Reviderad timtaxa för verksamheter inom PBL
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny timtaxa om 920 kr
per timme.

Bakgrund

Enligt beslut i BN ska förvaltningen ta fram förslag på åtgärder för att effektivisera
nämndens verksamheter, för att på så sätt bidra till en sänkt kostnadsnivå för Region
Gotland (RF § 181), se bifogad rapport. I uppdraget ingår att genomföra en analys av
hur självfinansieringsgraden kan öka i de olika enheternas verksamheter med
hänsynstagande till självfinansieringsprincipen och nationella jämförelser av
taxenivåer.
Utgångspunkt

Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att
kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden
om lov eller anmälan. Även arbete med detaljplanering kan finansieras genom
avgifter. En avgift kan tas ut i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan
samt nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tidseller kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för
planbesked, villkorsbesked, ingripandebesked, tekniska samråd, slutsamråd och
tillsynsbesök på byggarbetsplatser samt kungörande av beslut om lov eller
förhandsbesked. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnaden för
program om ett sådant behövs.
Allmänna regler om kommunala avgifter
Kommunallagen

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b§
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller.”
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”För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga att
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet.”
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektor som
regleras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst
eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som
tillhandshålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop.1993/94:188 s, 7980). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig
uppdragsverksamhet.
Byggnadsnämnden får inte ta ut avgifter för rådgivning och allmän tillsynsverksamhet
eftersom de ska vara skattefinansierade.

Självkostnadsprincipen

För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 § PBL att en avgift inte får
överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller
handläggning som avgiften avser.
För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som
uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen.
”Kommuner och landsting får inte ta ut en högre avgifter än som svarar mot
kostnaden för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget
tillhandahåller (självkostnaden).”
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet.
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av
självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är en målsättningsprincip som
innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst.
Vid beräkning av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta
och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Verksamhetens
eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnad bör
också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).
Likställighetsprincipen

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den s.k.
likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2§ kommunallagen.
”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns
sakliga skäl för något annat.”

Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för
lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska
betala samma avgifter.
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Administrativa rutiner
Regionfullmäktiges beslut om taxa

Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är regionfullmäktige
som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska beräknas.
Ärendebeskrivning

Revideringen innebär att varje ärendetyp debiteras utifrån en genomsnittlig
handläggningstid, som beräknas utifrån ärendets komplexitet.
Bedömning

Förvaltningen har beräknat timpriset, för att ge kostnadstäckning för de delar av
verksamheten som är avgiftsfinansierade. Beräkningen har gjorts med hjälp av en
modell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram. I bilaga 2
redogörs för hur beräkningen gått till och i bilaga 3 finns även en jämförelse av
taxenivåerna i andra kommuner.
För att avgiftsfinansierade områden inom PBL ska få kostnadstäckning, föreslår
samhällsbyggnadsförvaltningen att timpriset höjs till 920 kr/tim (nu 810 kr/tim).
Information och rådgivning samt klagomål ska liksom tidigare finansieras via
skattemedel.

Beslutsunderlag

•
•
•

Rapport förslag på åtgärder för att sänka nettokostnaderna 2017-2018.
SKL beräkningsmodell för timtaxor inom MB och PBL.
Jämförelse taxa i andra kommuner.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Per Lindskog
Förvaltningschef
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Region Gotland, Bygglov, 2016

6. Resultat handläggningskostnad per timme
Genomsnittlig årslön per handläggare inkl po-tillägg

575 542 kr Från fliken"Lönekostnad och årsarbetskraft"

Gemensam kostnad per handläggare (OH)
Myndighetsspecifik kostnad handläggare
Summa kostnader per handläggare

294 132 kr Från fliken "Gemensamma kostnader"
Från fliken "Gemensamma kostnader"
869 674 kr

Handläggningstid (tim)

946 tim Från fliken "Genomsnittlig tid"
Kostnader:
Handläggningstimmar:

869 674 kr
= 920 kr/tim
946 tim

Resultatet av modellen ger följande handläggningskostnad

Handläggningskostnad per timme

920 kr

Indexuppräkning
Indexuppräkning år
Indexuppräkning %
Index (kronor)
Indexuppräknad handläggningskostnad
per timme

2016
0 kr

2017
0,00%
0 kr

2018
3,00%
28 kr

2019
3,00%
28 kr

920 kr

920 kr

947 kr

976 kr

Åter till översikten

kostnadsfördelning (kr/tim)

Myndighetsspecifika kostnader
Gemensamma kostnader
1 000
Lönekostnader

311
609

800

600

609

400

200

-

311

Lönekostnader
Gemensamma kostnader
Myndighetsspecifika kostnader

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/633
20 oktober 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Förslag till ny hamntaxa 2017 för Region Gotlands hamnar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa fastställs.

•

Ny hamntaxa gäller från och med 2017-01-01.

Ärendebeskrivning

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2016. Då genomfördes en generell höjning
av taxorna med 2 % och en fortsatt anpassning av kryssningstaxorna till
”branschen”. Hamnverksamheten har som helhet en ekonomi i balans. Det har dock
under flera år varit en obalans mellan den skattefinansierade och den affärsdrivande
hamnverksamheten, där den skattefinansierade är underfinansierad. Det är viktigt att
notera att de olika hamnverksamheterna särredovisas.
För att behålla nuvarande nivå på den skattefinansierade hamnverksamheten 2017
har förvaltningen gjort bedömningen att hamntaxorna kommer behöva justeras så att
intäkten ökar med ca 200 tkr.
Hamntaxan har för 2017 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar
har i huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. För att nå målsättningen på ökad
intäkt med ca 200 tkr föreslås framför allt en höjning av fartygsavgiften med ca 4 %.
Kryssningstaxorna fortsätter att anpassas till ”branschen” och en förändring föreslås
av det avgiftsmaximerat gross tonnage (GT). På sikt kommer denna begränsning tas
bort helt och ett steg i detta är att för revideringen 2017 höja denna med 5 000 GT
till 40 000 GT. Rabattstegen för antal anlöp justeras även något.
Använder man statistiken för 2015 i beräkningsmodellen kommer intäkterna för
2017 att öka med ca 200 000 kr.
Det bör också framhållas att stora investeringar görs samt att underhållsbehovet i
hamnarna framöver medför allmänt ökade kostnader.
Bedömning

Ledningskontoret är positiva till tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa 2017
och de prisjusteringar som framgår av dokument ”Hamntaxa 2017”.
Ledningskontoret tillstyrker nämndens begäran.
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Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 172 2016-09-21 – förslag till ny hamntaxa 2017 (bilaga)
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, serviceförvaltningen, ekonomi

2 (2)

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-09-21

TN §

172

Förslag till ny hamntaxa 2017 för Region Gotlands hamnar

AU §

98

Dnr TN 2016/1866

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden antar förslaget till ny hamntaxa 2017 och överlämnar till
regionfullmäktige för beslut.

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2016. Då genomfördes en generell höjning av
taxorna med 2 % och en fortsatt anpassning kryssningstaxorna till ”branschen”.
Hamnverksamheten har som helhet en ekonomi i balans Det har dock under flera år varit
en obalans mellan den skattefinansierade och den affärsdrivande hamnverksamheten, där
den skattefinansierade är underfinansierad. Det är viktigt att notera att de olika
hamnverksamheterna särredovisas.
För att behålla nuvarande nivå på den skattefinansierade hamnverksamheten 2017 har
förvaltningen gjort bedömningen att hamntaxorna kommer behöva justeras så att intäkten
ökar med ca 200 tkr.
Hamntaxan har för 2017 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar har i
huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. För att nå målsättningen på ökad intäkt med ca
200 tkr föreslås framförallt en höjning av fartygsavgiften med ca 4 %. Vi fortsätter också
att anpassa kryssningstaxorna till ”branschen” och föreslår en förändring av det
avgiftsmaximerat grosstonnage (GT). På sikt kommer denna begränsning tas bort helt och
ett steg i detta är, att för revideringen 2017, höja denna med 5 000 GT. Rabattstegen för
antal anlöp justeras även något.
Använder man statistiken för 2015 i beräkningsmodellen kommer intäkterna för 2017 att
öka med ca 200 000 kr.
Det bör också framhållas att stora investeringar görs samt att underhållsbehovet i
hamnarna framöver medför allmänt ökade kostnader.
___
Protokollsutdrag: RS+handlingar
Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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HAMNTAXA 20162017
gällande
Region Gotlands hamnar

Att gälla från och med 1 januari2016 januari 2017 tills vidare
Fastställd av regionfullmäktige i Region Gotland 14 december 2015, § 310

Taxan finns även tillgänglig på www.visbyport.com
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GENERELL INFORMATION
Avgifter anges i SEK, inklusive/exklusive moms anges under kapitelrubrik.
Dygn räknas klockan 00 - 24.
Godsuppläggning i samband med lastning och lossning längre tid än
24 h endast efter godkännande av hamnavdelningen
Fartygsgenererat avfall
Avgifter för fartygsgenererat avfall från föregående hamn ingår som ett generellt tillägg i fartygsavgiften.
Avgiftsbefriade fartyg enligt pkt. 1.7 nedan, erlägger avfallsavgift enligt servicetaxa.
ISPS
Följande hamnar är ISPS-klassade: Visby, Klintehamn, Slite, Kappelshamn och Ronehamn.
Säkerhetsavgiften ingår i hamnavgiften. Gäller inte reguljär linjetrafik.
Trossföring
Beställs och faktureras av Gotlands Stuveri AB, enligt deras gällande taxa.
För beställning: info@gotlandsstuveri.se eller 0498-21 02 07.

Kontaktuppgifter
Hemsida: www.visbyport.com
E-post: visby.port@gotland.se
Besöksadress: Färjeleden 2, Visby
Postadress: Färjeleden 2, 621 57 Visby
Telefon: 0498- 26 94 70
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1 FARTYGSAVGIFTER
Gäller för 1 dygn24 h, därefter liggetidsavgift, se pkt.
1.5 Nedanstående avgifter exklusive moms i kronor
(kr).
Hamnavgift skall, där ej nedan annorlunda sägs, utgå med följande belopp för varje
anlöp till hamn.
1.1. Normaltariff
1.1.1

Fartyg till kaj
per enhet av fartygets GT
(lägsta avgift 250 kr)

3,55 kr 3,70 kr

1.1.2 Yacht per meter av LOA och dygn
<40 m

3 265 kr

40-60 m

4 130 kr

60-80 m

5 000 kr

>80 m

5 865 kr

Om bevakning erfordras enligt ISPS-koden, debiteras en avgift om
510 kr/tim och bevakningsperson.
1.1.3

Fartyg som lastar eller lossar mellan gotländska hamnar
betalar endast en hamnavgift.

1.2. Pråm- och bogserbåtstariff Bogserbåt och pråmtariff
Pråm- och bogserbåt/pusher till kaj

6,15 kr/GT. När GT saknas 102 kr/meter Loa.

1.2.1 Bogserbåt och pråm till kaj 6,15 kr
När GT saknas 102 kr/ meter LOA
1.2.2 Pusher och pråm erlägger avgift enligt 1.1.1 Saknas uppgifter om GT tillämpas 1.2.1
1.3. Linjetariff
1.3.1

1.3.2

Med fartyg i linjetrafik avses fartyg i regelbunden för allmänheten tillgänglig
färje- och passagerartrafik i huvudsaklig överensstämmelse med turlista,
som godkänts av hamnägaren med anlöp minst en gång per vecka, även
som för fartyg vilket insättes i sådant fartygs ställe, erlägger de i
punkt 1.1 angivna avgifterna med

20 %

Fartyg i linjetrafik enligt pkt 1.3.1 ovan, med anlöp minst en gång per vecka
för tid understigande 6 månader per kalenderår,
erlägger de i punkt 1.1 angivna avgifterna med

45 %

1.4. Kryssningstariff
3 (11)

Avgiftsmaximerad till 35 000 GT.40 000 GT
Kryssningsfartyg, som bokat kajplats i hamn, erlägger fartygsavgift enligt taxa om
inte avbeställning sker senast en vecka före ankomst, såvida inte väderlekseller andra förhållanden utanför rederiets kontroll lägger hinder i vägen för anlöp.
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Kryssningsfartyg tillhöriga ett och samma rederi erlägger, under förutsättning att
hamnanlöpen sker samma kalenderår, de i punkt 1.1 angivna avgifterna med ev. nedsättning för uppfylld miljörabatt och med procentsatser enligt nedanstående tabell:
Anlöp nr.
1
2-4
5-6
37>7

Procent av normaltariff
9095
7585
6570
5060

1.4.2

Kryssningsfartyg, som anlöper hamn under tiden 1/10 - 30/4, erlägger från
första anlöpet de i punkt 1.1 och avgifterna med. (Lägsta fartygsavgift 50 %)

1.4.3

För kryssningsfartyg som erfordrar bevakning enligt ISPS-koden, debiteras
en avgift om 510 kr/tim och bevakningsperson, för de timmar som överstiger
anlöpets första 12 timmar.

1.5.

50%

Specialtariff
Fartyg, som ligger i hamn mer än ett dygn24 h, erlägger ett
tillägg till avgift under 1.1 – 1.7 per meter Loa och påbörjat
dygn

7,15 kr

1.6.1

För fartyg i reguljär linjetrafik, per på- eller avstigande passagerare

5,35 kr

1.6.2

För fartyg i reguljär linjetrafik, till Karlsöarna och , Gotska Sandön och övriga
gotländska öar, per betalande passagerare

5,35 kr

1.6.3

För passagerare på kryssningsfartyg som lägger till vid
kaj, per passagerare

24,00 kr

1.6.4

För kryssningsfartyg, på redden, per passagerare

30,60 kr

1.6.

I avgiften enligt punkt 1.6.3 och 1.6.4 ingår ISPS avgift med 15,00 kr/pass.
1.7. Befrielse från fartygsavgift
Befrielse från fartygsavgift enligt pkt 1.7.3 t.o.m. 1.7.6 gäller efter hamnmyndighetens medgivande och i max 24 timmar. Därefter fartygsavgift enligt ordinarie taxa pkt 1.5
1.7.1

Statsfartyg och sjöräddningsfartyg samt fartyg Sjöfartsverket utnyttjar för sitt ändamål.

1.7.2

Fartyg som tillhör hamnen eller utnyttjas i dess tjänst.

1.7.3

Registrerade Skol- eller museifartyg som ej bedriver charter eller
annan kommersiell verksamhet, utanför sin ordinarie
(exempelvis visning ombord), under hamnanlöpet.

1.7.4

Pusher och bogseringsfartyg vid omedelbar färd efter in- eller utbogsering av annat
fartyg/pråm.

1.7.5

Fartyg i nöd.
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1.7.5.1 Väderleksförhållande som i rimlig grad äventyrar fartygets säkerhet.
1.7.5.2 Vid sjukdom eller olycksfall ombord som kräver skyndsam sjuk- eller
tandläkarvård.
1.7.5.3 För reparation av fartyget eller dess utrustning som oundgängligen
krävs för fartygets säkerhet.
1.7.6

Fartyg på prov- eller besiktningsresa.

1.8. Fiskefartyg
1.8.1

För VY-registrerade fiskefartyg, som innehar giltig yrkesfiskelicens,
erlägges årsavgift räknat för kalenderår:
Fartyg < 5m Loa

918 kr

tillägg >5m Loa/m

306 kr

Årsavgiften inkluderar även varuavgift för landad fisk.
2 VARUAVGIFTER
Nedanstående avgifter exklusive moms.
Avgift erläggs med nedan angivna belopp för varor som lossas eller lastas
från eller till fartyg i hamnen.
Uppkommer under löpande taxeperiod synnerliga skäl för komplettering/revidering i
varubenämning eller avgifter får tekniska nämnden, med giltighet tills ny taxa
fastställts, göra erforderliga ändringar.
Avgift beräknas per 1000 kg, såvida ej annat finnes angivet i taxan.
Avgift räknas efter varans bruttovikt.
För gods, som i fartygets handlingar tas upp i annan enhet än vad som taxan anger omräknas
detta efter rådande evalveringstal.
Vid behov tillämpas tullverkets lista för tulltaxenummer.
Varubenämning

Fryst fisk samt sStål och betongelement och
varor som ej är specificerade nedan

Avgift per 1000 kg
ank/avg

22,50 kr

Spannmål, foderärtor, övriga ärtor. Produkter av kvarnindustri:
malt, mjöl, gryn mm. Oljeväxtfrön, oljehaltiga frukter, melass.
Återstoder och avfall från livsmedel industrin, beredda fodermedel

8,95 kr

Sand, grus, jord, lera, marmor, granit, kalksten, kalk, cement mm.
singel, makadam, mm

5,50 kr
8,80

Råolja

23,50

Lättoljor (bensin)
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Mellanoljor (fotogen), dieselbrännoljor, eldningsoljor, smörjoljor och
tallbecksolja

15,80 kr

Gödningsmedel

10,20 kr

Brännved, träavfall, bark och flis, grot, bränslepellets, fast mått m3

7,15 kr

Massaved, fast mått m3

4,85 kr

Sågtimmer, fast mått m3

5,10 kr

Tackjärn, järnskrot mm.

7,15 kr

Fordon
Bussar, per styck
Personbilar, per styck
Campingvagnar, per styck
Annat släpfordon till personbil, per styck
Motorcykel, per styck
Traktorer, per styck
Andra fordon (inbegripet släpfordon), för fordon och last, per
decimeter av fordonets totala längd

Avgift
27,30 kr
16,35 kr
17,65 kr
9 kr
5,85 kr
22,45 kr
1,75 kr

2.1

Fria från varuavgift

2.1.1

Drivmedel, proviant och förnödenheter för fartygets eget behov.

2.1.2

Oljehaltiga barlast- eller tankspolvatten eller annat avfall från fartygets egen drift.

2.1.3

Material för Sjöfartsverkets farledsanordningar.

2.1.4

Vara, som befordras med fartyg, vilket är befriat från hamnavgift jämlikt 1.7.1
under förutsättning att varan tillhör och är avsedd för fartygets ägare eller den
som förfogar över fartyget.

2.1.5

Gods som tagits i beslag.

2.1.6

Resandes effekter, även som av resande för eget bruk medförd moped eller cykel.

2.1.7

Gods, som lossas eller lastas till och från fiskefartyg, för vilken erlagts
årsavgift enligt 1.8.
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3 BÅTPLATSTAXA
Nedanstående avgifter inklusive moms.
Gällande:
VISBY, KAPPELSHAMN, FÅRÖSUND, SLITE, BOTVALDEVIK, HERRVIK,
RONEHAMN, VÄNDBURG, KALKUGNSKAJEN OCH
KLINTEHAMNVisby, Kappelshamn, Fårösund, Slite, Botvaldevik, Herrvik,
Ronehamn, Vändburg, Kalkungskajen och Klintehamn
Beräkningsgrund
Båtplatsavgifter för tiden 1/1 - 31/12 utgår för alla båtar inom hamnområdet. Avtal kan tecknas
för kajplats, uppläggningsplats eller kajplats + uppläggningsplats.
Om båten är i sjön perioden 1/1-31/3 (eller tid därav) tillkommer 50% på båtplatsavgiften
Under perioden 1/10-31/3 kan onumrerad kajplats oberoende av grupp 1-3 erbjudas, i annan
hamn mån av plats.
Onumrerad kajplats, under perioden 1/10-31/3, för båt utan kontrakt, debiteras årsavgift delbar
per månad.
Avtal som nytecknas för båtplats efter 31 juli erläggs halva avgiften för innevarande år.
Om båtplats lämnas till förfogande senast 31 maj återbetalas halva avgiften för
innevarande år.
Erhållen kajplatsdekal, skall fastsättas på båten, väl synlig från kajen.
I annat fall kan gästhamnsavgift debiteras båtägaren.
Grupp 1

Visby hamn

Grupp 2

Slite, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Klintehamn, Fårösund

Grupp 3

Övriga regionala hamnar.
Grupp Grupp Grupp
1
2
3

Kajplats längs med kaj
Kajplats t.o.m. 1,70 m bredd
tiden 1/1 – 31/12
Kajplats t o m 1,70 m bredd
tiden 1/4 – 31/12
För varje påbörjad dm däröver tillkommer
Tillägg för båtar med Loa>10m

1 900 kr

1 775 kr

1 485 kr

1 265 kr

1 185 kr

990 kr

117 kr

107 kr

86 kr

311 kr/m

311 kr/m 311 kr/m

Kajplats med akterförtöjning eller Y-bom
Kajplats med akterförtöjning t.o.m.
1,70 m bredd tiden 1/1 – 31/12

2 640 kr

2 460 kr

2 015 kr

Kajplats med akterförtöjning t.o.m.
1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/12

1 760 kr

1 640 kr

1 345 kr
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För varje påbörjad dm däröver tillkommer
Tillägg för båtar med Loa >10m

117 kr

107 kr

86 kr

311 kr/m

311kr/m

311kr/m

423 kr

265 kr

204 kr

Uppläggningsavgifter
Uppläggningsplats för båt upp till 1,70 m bredd,
med kontrakt på båtplats
För varje påbörjad dm däröver tillkommer
Tillägg för båtar med Loa >10 m

26,50 kr 18,50 kr 13,75 kr18,50 kr
72 kr/ m

72kr/m

72kr/m
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Grupp*) Grupp Grupp
12
3
Uppläggningsplats på asfaltsplan, för båt upp till 1,70 m bredd, utan kontrakt på båtplats.
Årsavgift, delbar per månad
2700 kr 2 700 kr
2 700 kr
För varje påbörjad dm däröver tillkommer

115 kr 107 kr

85 kr

2 040 kr

2 040 kr

61 kr

61 kr

Strandplats för båt upp till 1,70 m bredd

590 kr

590 kr

för varje påbörjad dm däröver tillkommer

63 kr

53 kr

Dito på grusplan, för båt
Upp till 1,70 m bredd
För varje påbörjad dm däröver tillkommer

Tillägg för båtar med Loa >10 m

311 kr/m 311 kr/m 311kr/m

*) Endast under perioden 1/1-31/3
4 GÄSTBÅTSTAXA
Nedanstående avgifter inklusive moms.
Avgifter per dygn exklusive el.
För båtplats med tillgång till elanslutning erläggs avgift enligt servicetaxa nedan.
Erlagd avgift gäller för 24 timmar från den tidpunkt då båten anlänt till hamnen.
Erhållen märkningslapp avseende betald avgift skall fästas på båten väl synlig enligt
hamnpersonalens anvisningar.
Längd

*/Visby hamn

Övriga hamnar

0-8m

138 kr

107 kr

8 - 11 m

214 kr

158 kr

11 - 14 m

265 kr

214 kr

14 - 19 m

428 kr

265 kr

19 - 30 m

860 kr

430 kr

2 150 kr

1 020 kr

30 -

m

- I segmentet 0-8 meter samt 8-11 meter hamnar båten i nästa
storlekssegment om bredden överstiger 3 meter.
- I segmentet 11-14 meter samt 14-19 meter hamnar båten i
nästa storlekssegment om bredden överstiger 4 meter.
*/ Enligt beslut av Tekniska nämnden den 29 april 2003 skall ett tillägg med 30 kr/dygn påföras
avgifterna för Visby hamn under perioden 1 juli – 15 augusti.

8 (11)

Hamntaxa 2016 – gällande Region Gotlands hamnar

Författningssamling för Region Gotland

5 SERVICE TAXA
Nedanstående avgifter exklusive moms.
Beställning av arbeten enligt taxan nedan skall inges till hamnkontoret senast
dagen innan arbetet önskas utfört.
Beställda arbeten utföres i den ordning de blivit anmälda, dock förbehåller sig
hamnen att lämna företräde för haverister och liknande angelägenheter.
Beställning annulleras en timme efter en timmes oanmäld väntetid.
Med oanmäld väntetid avses försening som inte anmälts av beställaren senast
en timme innan beställd tid.
Arbetstidskostnad för en man per timme är 360 kr under ordinarie arbetstid.
För allt övertidsarbete erlägges en tilläggsavgift med 360 kr per timma och man.
Minsta debiterad avgift för uppdrag är för en timma.
Överskjutande tid debiteras för varje påbörjad halvtimma.
Övertid debiteras alltid för minst två timmar.
Övertid i anslutning till ordinarie arbetstid debiteras varje påbörjad halvtimma.
Ordinarie arbetstid är helgfri måndag-fredag kl. 07.00-16.00. All annan tid är övertid.
För utgift eller skada, som åsamkats trafikant, genom att kranen/slipen på grund av
driftsstörning eller annan force majeure ej kan användas, är hamnen ej
ansvarig eller ersättningsskyldig.
För skada av slag det vara må, som under arbete med kran/slip åsamkas person, gods
eller andra föremål, är beställaren ensam ansvarig och ersättningsskyldig såvida skadan ej
bevisligen uppkommit till följd av sådant fel på kran/slip, eller därtill hörande delar, som
hamnens personal uppenbarligen borde iakttagit och avhjälpt genom försummelse eller
grovt oförstånd varit vållande.
5.1 Krantaxa
Fast kran i Visby hamn (10 ton), inkl. kranförare
Platshyra för båt vid kran utöver upptagnings- resp. sjösättningsdag

940 kr/tim
153 kr/dygn

Endast akuta arbeten får utföras i anslutning till den fasta kranen.
Vid användning av kran tillhandahålles en kranförare, under det att
beställaren anskaffar och bekostar all övrig personal, erforderligt material
för uppallning av båt.
5.2 Taxa arbetsbåt
Arbetsuppdrag i Visby inkl. båtförare

1 050 kr/tim

Uppdrag på annan ort utföres enligt överenskommelse från fall till fall.
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5.3 Sliptaxa
Hamnen ställer en man till förfogande vid upp- och nedtagning.
Undanskaffande av is debiteras till självkostnad.
Besättning ombord på båt som sliptas skall vara behjälplig för nödvändiga
arbetsuppgifter i samband med upp- och nedtagning av båt.
Fartygs- och båtägare svarar själv för att fartyget och båtarna hålles
brand- och skadeförsäkrat under sliptiden (reparentförsäkring).
Upp- och nertagning

2 070 kr

För fartyg över 50 brutto registerton tillkommer en rörlig kostnad
på 12,00 kr per överskjutande GT.
För varje mellanliggande dag (exklusive el)

460 kr

El debiteras enligt taxan 5.5.5
5 .4 L a st ma s k in
Lastmaskin inklusive förare
5.5

617 kr/tim

Övriga taxor

5.5.1 Färskvattentaxa

Vattenavgift

39 kr/ton

Vid leverans under 10,0 ton debiteras en minimiavgift av

390 kr

Uppkoppling vid vattenleverens

245 kr/gång

Krävs uppkoppling av hamnserviceman debiteras enligt servicetaxa
5.5.2 Flottar, kablar och dylikt material

Flotte, stor

337 kr/dygn

Flotte, liten

138 kr/dygn

För längre tider enligt överenskommelse.
Hamnens mindre arbetsbåt i Visby eller
Klintehamn inkl. förare.

643 kr/tim

Pontonflotte inklusive förare

643 kr/tim

5.5.3 Taxa för upplagsplatser

För upplagsplats på asfaltyta inom hamnområdet debiteras
platshyra med

5,10 kr/m2 och mån

För upplagsplats på grusyta debiteras platshyra med

3,05 kr/m2 och mån

Upplag, som inom ett dygn förflyttas från hamnområdet är
befriat från avgift. För tid härutöver räknas del av månad som full månad.
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5.5.4 Avfallsmottagning

Fast avfall till container, max 1,5 ton

4 590 kr/cont

Därutöver debiteras en avgift per ton

3 060 kr/ton

5.5.5 Eltaxa

Elleveranser med mätning
Inkoppling av elskåp eller handske

245 kr/gång

Leverans av elström

1,45 kr/kWh

Leverans av elström till fiskefartyg i hemmahamnen, som
erhållit låsbart eluttag för eget bruk, debiteras förbrukningsavgift
enligt ovan.
Leverans av elström till platshyror eller gästande fiske- och fritidsbåt
från flerurtagsskåp (220 V. uttag)

43,00 kr/dygn

Elleveranser utan elmätare, avgift per dygn
Beräkningsgrund: 75 % av maxförbrukning/dygn
16 Ampere 200 kr
32

”

400 kr

63

”

790 kr

125

”

1 565 kr

Krävs uppkoppling av hamnserviceman debiteras enligt servicetaxa
5.5.6 Lås och nycklar

Byte låscylinder

306 kr

Extra nyckel eller ny nyckel

122 kr

Byte av låscylinder, extra nyckel eller ny nyckel
Tillkommer arbetstidskostnad enligt servicetaxa
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faktisk kostnad

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/628
27 oktober 2016

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Förslag till ändring i taxan för upplåtelse av offentlig plats
Förslag till beslut

•

Ändringar i Region Gotlands taxa för upplåtelse av offentlig plats fastställs enligt
tekniska nämndens förslag.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har 2016-09-21, § 174, beslutat föreslå regionfullmäktige att göra
vissa ändringar i gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats. Den huvudsakliga
förändringen avser avgifterna för markupplåtelser under Almedalveckan. Syftet är att
modernisera taxans modell utifrån arrangörernas efterfrågan varför avgiften beräknas per
kvadratmeter efter visst intervall istället för förutbestämda ytor. Intäkterna för regionen
eller kostnaderna för arrangören påverkas inte alls eller marginellt. Modellen skapar
flexibilitet och valfrihet. Dessutom införs en ny delegationsbestämmelse som ger
tekniska nämnden rätt att i visst fall avvika från taxans avgiftsbestämmelser.
Alla förslag till förändring är markerade med rosa i medföljande bilaga.
Ärendebeskrivning

Stöd för regionen att utfärda nu aktuella avgiftsbestämmelser finns i den kommunala
avgiftslagen med namn, lag (1957:259) om rätt för kommuner att ta ut avgift för vissa
upplåtelser av offentlig plats m.m.
Bedömning

Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens förslag.
Några nämnvärda konsekvenser utöver ekonomiska föranleder inte förslaget.
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2016-09-21, § 174, med bilaga om ändrad text i § 4 och ny
i § 11 samt bilaga med avgiftsjämförelser.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Ledningskontoret - Kanslienheten/Författningssamlingen
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

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-09-21

TN §

174

Förslag till taxa offentlig plats 2016

AU §

100

Dnr TN 2016/1809

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige besluta om revidering av taxan för
upplåtelse av offentlig plats, enligt förvaltningens förslag, efter smärre redaktionella
ändringar.
Förvaltningen har inkommit med kompletteringar enligt begäran från arbetsutskottet.
Gällande F-skatt är det ändrat till FA-skatt.
Den huvudsakliga förändringen avser taxan för markupplåtelser under Almedalveckan.
Syftet är att modernisera taxans modell utifrån arrangörernas efterfrågan. Förslaget är att
debitera per kvadratmeter istället för förutbestämda ytor. Intäkterna för regionen eller
kostnaderna för arrangören påverkas inte alls eller marginellt. Modellen skapar flexibilitet
och valfrihet. En del andra, mindre förändringar och förtydliganden är föreslagna.
•

Alla förslag till förändring är markerade med rosa, enligt bilaga. Det gäller följande
paragrafer:
§4
Nytt taxeförslag Almedalsveckan.
§ 11
Tekniska nämndens bemyndigande. Samma innehåll som i taxan från 2009.
Nuvarande taxa är svår att applicera på kundernas behov och för alla olika typer av
aktiviteter som sökanden önskar. Modellen ska vara rättvisande, funktionell och lätt att
förstå.
Gunnel Lindby föreslår likalydande benämning på platsytor (kvm) och förtydligande i
tabellen Ny taxa centrala områden.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Ärendet hänskjuts till tekniska nämnden.

Förvaltningen återkommer till nämnden med kompletteringar huruvida ideella
föreningar räknas som näringsidkare och i vilken omfattning F-skattesedlar gäller för
sökanden av offentlig plats för försäljning.
Förvaltningens förslag till beslut:
Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om revidering av taxan för
upplåtelse av offentlig plats enligt förvaltningens förslag.
___
Protokollsutdrag: RS+handlingar
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

Antagen av kommunfullmäktige 1995-04-24. Ändrad 1997-04-28, 2001-04-23, 2001-09-10,
2005-04-25, 2006-03-20, 2008-10-27, 2009-02-23 och 2015-04-27 § 159.
Taxan gäller från och med 1 juni 2015.
Taxan gäller från och med 2016-12-01.
Inledande bestämmelser

§ 1 Denna taxa gäller för regionen upplåtelse av offentlig plats och plats
för torghandel enligt ordningslagen och torghandelsstadgan.
Avgifter

§ 2 Avgifter för torgplatser tas ut enligt tabell nedan.
För Stora torget Visby
Typ av upplåtelse

Avgift

Torgplats för försäljning av enbart jordbruksoch trädgårdsprodukter, året runt
•

Förslag ny taxa
2016
Oförändrad

1 060 kr/år
100 kr/dag

grundtaxa

• pris per dag
Torgplats för övriga produkter perioden
1 juni - 31 augusti
Pris per säsong:

Oförändrad

•

grundtaxa

•

uthyrning av torgstånd för den som
önskar

8 500 kr
2 000 kr

Pris per vecka:
1 600 kr

• grundtaxa
Annan säsong

150 kr/dag

Oförändrad

För övriga försäljningsplatser på Gotland
Typ av upplåtelse
Torgplats för försäljning av enbart jordbruksoch trädgårdsprodukter, året runt
•

grundtaxa

Avgift
Oförändrad
550 kr
50 kr/dag

• pris per dag
Torgplats för övriga produkter perioden
1 juni – 31 augusti
Pris per säsong:

Oförändrad

3 200 kr
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•

175 kr

grundtaxa

• pris per dag
Annan säsong

100 kr/dag

Oförändrad

§ 3 Avgifter för övrig markupplåtelse tas ut enligt tabell nedan
Typ av upplåtelse

Avgiftsklass 1*

Avgiftsklass 2**

Kommersiella upplåtelser Restauranger och caféer
Uteservering med
alkoholtillstånd
Sommarsäsong enligt TN:s
800 kr/kvm/år
400 kr/kvm/år
riktlinjer
Vintersäsong enligt TN:s
riktlinjer
Uteservering utan
alkoholtillstånd
Sommarsäsong enligt TN:s
riktlinjer

100 kr/kvm/år

Förslag ny taxa
2016
Oförändrad

50 kr/kvm/år
Oförändrad

300 kr/kvm/år

Vintersäsong enligt TN:s
50 kr/kvm/år
riktlinjer
Försäljningsmoduler såsom gatukök, kiosker etc.

150 kr/kvm/år

25 kr/kvm/år

Helår

60 000 kr

26 500 kr

Oförändrad

Per påbörjad månad,
max 4 månader

12 000 kr

5 000 kr

Oförändrad

Per dag, endast vid särskilda
event

1 500 kr

600 kr

Oförändrad

Skyltvaror utanför butik

1 400 kr/kvm/år

700 kr/kvm/år

Oförändrad
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Typ av upplåtelse

Avgift

Förslag ny taxa 2016

Kommersiella upplåtelser, övriga
11 000 kr/säsong
300 kr/dag

Försäljningsplatser Östercentrum 2 kvm
1 juni – 31 augusti

Oförändrad

övrig tid

150 kr/dag

Uppställning hyrcyklar

500 kr/kvm/säsong

Oförändrad

Upplåtelse marknadsföring prod./tjänst

100 kr/kvm/dag

Oförändrad

Byggnadsställning – längd enligt TA-plan

Längd 3 m 200 kr/vecka
Längd 6 m 300 kr/vecka
Längd 9 m 400 kr/vecka
därutöver ökar priset med
100 kr/ varje ny 3 m längd
Minimiavgift 1 000 kr

Oförändrad

Skylift

100 kr/dag
Minimiavgift 1 000 kr

Oförändrad

Byggbod/container

200 kr/vecka/st
Minimiavgift 1 000 kr

Oförändrad

Upplag

2 kr/kvm/vecka
Minimiavgift 1 000 kr

Oförändrad

Trappor

2 kr/kvm/vecka
Minimiavgift 1 000 kr

Oförändrad

Övrigt

5 kr/kvm/vecka

Oförändrad

Tillfälliga affischpelare, byggskyltar och
banderoller

700 kr/kvm skyltyta/år
Minimiavgift 1 000 kr

Oförändrad

Tidningsställ

1 200 kr/ställ/år

Oförändrad

Marknader

2 000 kr/dag

Oförändrad

Cirkus och tivoli

2 000 kr/dag

Oförändrad

Inträdesbelagt eller kommersiellt arrangemang
yta minst 2000 kvm

40 000 kr/dag

Oförändrad

Inträdesbelagt eller kommersiellt arrangemang
yta mindre än 2000 kvm

10 000 kr/dag

Oförändrad

1 500 kr/dag

Oförändrad

Evenemang

Inträdesfritt eller ideellt arrangemang
yta minst 2000 kvm
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§ 4 Avgifter för markupplåtelse under Almedalsveckan tas ut enligt tabell
nedan.
Utställningsytor för Centrala lägen:
Almedalsveckan
Donnersplats, Hamngatan,
Hamnplan, Skeppsbron,
Cramérgatan, Donnersgatan,
Tage Cervins gata,
Strandvägen eller i dess
närhet

Andra lägen:
Holmen, söder om
gamla
hamnterminalen,
Öster centrum eller
motsvarande

Modellen med
förutbestämda ytor
utgår och ersätts
med pris per kvm.

Yta 3x3

2 000 kr/dag

1 000 kr/dag

Förändras

Yta 5x3

3 000 kr/dag

2 000 kr/dag

Förändras

Yta 5x5

4 000 kr/dag

3 000 kr/dag

Förändras

Yta 5x10 eller mer

7 000 kr/dag

5 000 kr/dag

Tidningsställ

1 000 kr/ställ/vecka

Förändras
Oförändrad

Förslag på ny taxa – se bilaga på exempel jmf med nuv. taxa
Almedalsveckan antal Centrala lägen:
Andra lägen:
kvadratmeter
Östercentrum, Hästgatan,
Holmen, söder om nuvarande
Donnersplats, Hamngatan, Hamnplan,
hamnkontoret eller motsvarande plats
Skeppsbron, Cramérgatan,
utanför centrala lägen.
Donnersgatan, Tage Cervins gata,
Strandvägen eller i dess närhet.
Pris per kvadratmeter och dag

Pris per kvadratmeter och dag

1-10

225 kronor

200 kronor

11-20

200 kronor

175 kronor

21-30

175 kronor

150 kronor

31-50

150 kronor

125 kronor

51-100*

125 kronor

100 kronor

*Överstiger ytan 100 kvadratmeter ökar priset med 125 kr/kvm.
Allmänna och övriga villkor

§ 5 Arrangemang som är ideella, skolklassers försäljning samt för
filminspelningar tas ingen avgift.
§ 6 Upplåtelse som medför renhållningsåtgärder, skador mm debiteras
enligt självkostnad utöver ovan angivna avgifter.
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§ 7 Avgiften får tas ut i förskott.
§ 8 Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Region Gotland och
ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.
§ 9 *Avgiftsklass 1 (särskilt gott läge) avser Visby innerstad, inre delarna av Visby hamn samt
Öster centrum.
**Avgiftsklass 2 (normalt läge) avser övriga platser inom region Gotland.
Övrigt
§ 10 Tekniska nämnden får för varje kalenderår besluta att höja avgifterna i
denna taxa med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas
förändring i konsumentprisindex (KPI), basmånad är oktober 2013.
§ 11 Tekniska nämnden bemyndigas att, i fall då avgift beräknad enligt ovan
nämnda bestämmelser, i visst ärende, ej kan anses skäligt med hänsyn till
ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel, regionens kostnader med
anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter, besluta om sådan
höjning eller sänkning av avgiftens storlek som påkallas av föreliggande
förhållanden. Bemyndigandet omfattar också rätt att besluta om avgift för
sådan upplåtelse av offentlig plats som ej reglerats i ovanstående
bestämmelser.
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Bilaga
Förslag ny taxa för Almedalsveckan - räkneexempel.
Nuvarande taxa centrala områden

9 kvm
15 kvm
25 kvm
50 kvm
100 kvm eller mer saknas i nuv. taxa

Exempel 5 dagar
9 kvm, 15 kvm, 25 kvm och 50 kvm

2 000
3 000
4 000
7 000

Ny taxa centrala områden

Pris per dag

9 kvm
15 kvm
25 kvm
50 kvm
100 kvm

Yta kvm
1-10

Pris per dag

2 025
3 000
4 375
7 500
12 500

Exempel 8 dagar
9 kvm, 15 kvm, 25 kvm och 50 kvm
16 000
24 000
32 000
56 000

10 000
15 000
20 000
35 000

Exempel 5 dagar
9 kvm, 15 kvm, 25 kvm och 50 kvm

Exempel 8 dagar
9 kvm, 15 kvm, 25 kvm och 50 kvm
10 125
15 000
21 875
37 500
62 500

16 200
24 000
35 000
60 000
100 000

Pris kvm
225

11-20

200

21-30

175

31-50

150

51-100*

125

* Överstiger ytan 100 kvm ökar priset med 125 kr/kvm.
Mark- och stadsmiljöenheten/AK

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/616
25 oktober 2016

Lisa Stark

Regionstyrelsen

Remisspromemoria - Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
(Ds 2016:37)
Förslag till beslut

Remissyttrande gällande promemoria Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds
2016:37) överlämnas till Justitiedepartementet enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

Region Gotland har getts möjlighet att lämna synpunkter på remisspromemoria –
åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Synpunkter har inhämtats från hälso- och
sjukvårdsnämnden samt från socialförvaltningen.
I promemorian lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att
Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som
görs i dag. Det föreslås att om det råder oklarhet om en asylsökande utlänning som
uppger sig vara ett ensamkommande barn är under 18 år eller inte, ska
Migrationsverket så snart som möjligt göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt
beslut om sökandens ålder. Migrationsverket ska enligt förslagen i promemorian ge
sökanden tillfälle att genomgå en medicinsk åldersbedömning innan ett tillfälligt
beslut fattas om att den sökande ska anses ha fyllt 18 år. Det föreslås också att
Migrationsverkets tillfälliga beslut ska kunna överklagas. Promemorian innehåller
dessutom förslag till ändringar i utlänningsförordningen som bl.a. innebär att
Migrationsverket ska informera utlänningen om att konsekvensen av ett nekat
samtycke till medicinsk åldersbedömning utan godtagbar anledning kan bli att han
eller hon bedöms ha fyllt 18 år. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1
maj 2017.

Bedömning

Ledningskontoret förslag grundar sig i barnrättsperspektivet genom att
åldersbedömning tidigt i asylprocessen kan minska risken att resurser avsatta för barn
går till vuxna. Likaså kan risken minska att barn tvingas bo tillsammans med vuxna i
hem för vård och boende.
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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 2016/616

Beslutsunderlag

Remisspromemoria – Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37)
Hälso- och sjukvårdsnämnden § 279 Remisspromemoria - Åldersbedömning tidigare
i asylprocessen (Ds 2016:37)
Muntligt samråd med socialdirektör

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionstyrelsen

Ärende RS 2016/616
24 november 2016

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Remisspromemoria - Åldersbedömning tidigare i
asylprocessen (Ds 2016:37)
Yttrande över remiss

Region Gotland delar departementets bedömning att barn inte ska bo
tillsammans med vuxna asylsökande i boenden för ensamkommande barn.
Liksom att resurser avsatta för barn inte ska gå till vuxna. Därmed är Region
Gotland också positiv till att åldersbedömning kan ske i osäkra fall, på ett
rättssäkert sätt och tidigt i processen.
Region Gotland tar inte ställning till de metoder som Socialstyrelsen utrett i en
systematisk översikt över metoder för radiologisk åldersbedömning (2016).
Regionen vill dock understryka att det är av yttersta vikt att det tydligt regleras
var undersökningarna ska genomföras och hur de kommer att finansieras.
Vidare måste prioriteringsordningen gälla, det vill säga att undersökningar för
åldersbedömning inte ska prioriteras i förhållande till undersökningar av
medicinska skäl.
Dessutom vill regionen framhålla att åldersbedömningar har synnerligen stora
konsekvenser för individerna. Det ställer därmed stora krav på de myndigheter
som hanterar dessa ärenden. Region Gotland vill betona nödvändigheten av att
regering och myndigheter noga följer utveckling och forskning för att kunna
utvärdera om medicinsk åldersbedömning leder till rättssäkra beslut om
asylsökande personers ålder och identitet.

Björn Jansson
regionstyrelsens ordförande

Besöksadress Visborgsallén 19

Peter Lindvall
regiondirektör
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Sammanfattning

I promemorian lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som
innebär att Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder
tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag. Det föreslås att om
det råder oklarhet om en asylsökande utlänning som uppger sig
vara ett ensamkommande barn är under 18 år eller inte, ska
Migrationsverket så snart som möjligt göra en åldersbedömning
och fatta ett tillfälligt beslut om sökandens ålder. Migrationsverket
ska enligt förslagen i promemorian ge sökanden tillfälle att
genomgå en medicinsk åldersbedömning innan ett tillfälligt beslut
fattas om att den sökande ska anses ha fyllt 18 år. Det föreslås
också att Migrationsverkets tillfälliga beslut ska kunna överklagas.
Promemorian innehåller dessutom förslag till ändringar i
utlänningsförordningen som bl.a. innebär att Migrationsverket ska
informera utlänningen om att konsekvensen av ett nekat samtycke
till medicinsk åldersbedömning utan godtagbar anledning kan bli
att han eller hon bedöms ha fyllt 18 år.
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.
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Författningsförslag

1.1

Förslag till lag om ändring i utlänningslagen
(2005:716)

Härigenom föreskrivs att det i utlänningslagen (2005:716) ska
införas tre nya paragrafer, 13 kap. 17 och 18 §§ och 14 kap. 8 b §,
och närmast före 13 kap. 17 § och 14 kap. 8 b § nya rubriker av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
13 kap.
Åldersbedömning
17 §
Om ett ensamkommande barn
ansöker om uppehållstillstånd
som flykting enligt 4 kap. 1 § eller
som annan skyddsbehövande
enligt 4 kap. 2 eller 2 a § ska
Migrationsverket, om det finns
skäl att ifrågasätta att sökanden
är under 18 år men samtidigt inte
är uppenbart att sökanden fyllt
18 år, så snart som möjligt göra
en åldersbedömning och fatta ett
tillfälligt beslut om sökandens
ålder.
Ett slutligt ställningstagande
till sökandens ålder ska göras i
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samband med det slutliga beslutet
i ärendet om uppehållstillstånd.
Ett beslut enligt första stycket
gäller omedelbart.
18 §
Innan Migrationsverket fattar
ett tillfälligt beslut enligt 17 § som
innebär att sökanden ska anses ha
fyllt 18 år ska Migrationsverket ge
sökanden tillfälle att genomgå en
medicinsk åldersbedömning.
En
medicinsk
åldersbedömning får utföras endast om
sökanden har gett sitt skriftliga
samtycke.
Kostnaden för den medicinska
åldersbedömningen ska betalas av
staten.
14 kap.
Åldersbedömning
8b§
Migrationsverkets
tillfälliga
beslut om ålder enligt 13 kap.
17 § får överklagas till en
migrationsdomstol.
1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.
2. De nya föreskrifterna tillämpas inte om ansökan om
uppehållstillstånd har kommit in till Migrationsverket före den
1 februari 2017.
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1.2

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i
utlänningsförordningen (2006:97)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 10 h § utlänningsförordningen
(2006:97) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 kap.
10 h §1
Migrationsverket
ska
i
Migrationsverket
ska
i
samband
med
att
ett samband
med
att
ett
ensamkommande barn ansöker ensamkommande barn ansöker
om
uppehållstillstånd
som om
uppehållstillstånd
som
flykting enligt 4 kap. 1 § eller flykting enligt 4 kap. 1 § eller
som annan skyddsbehövande som annan skyddsbehövande
enligt 4 kap. 2 eller 2 a § enligt 4 kap. 2 eller 2 a §
utlänningslagen
(2005:716) utlänningslagen
(2005:716)
informera barnet om möjligheten informera sökanden om att han
att genomgå en läkarundersök- eller hon kan komma att erbjudas
ning för att fastställa barnets en möjlighet att genomgå en
ålder.
medicinsk åldersbedömning.
Informationen ska innehålla
upplysningar om
1. undersökningsmetoden och
eventuella konsekvenser som
resultatet av den medicinska
åldersbedömningen kan få för
prövningen av ansökan om
uppehållstillstånd, och
2. att konsekvensen av ett
nekat samtycke till medicinsk
åldersbedömning utan godtagbar
anledning kan bli att sökanden
bedöms ha fyllt 18 år.
Informationen ska lämnas på
ett språk som den sökande kan
1

Senaste lydelse 2014:185.
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förstå.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.
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Nuvarande ordning för
bedömning av ålder i
asylprocessen

2.1

Allmänt om betydelsen av att vara barn i
asylprocessen

Av 1 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716), förkortad UtlL, framgår
att med barn avses i utlänningslagen en person som är under 18 år.
Enligt 1 kap. 10 § UtlL, som har sin grund i artikel 3 i FN:s
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), ska i fall
som rör ett barn särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och
utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. När frågor om
tillstånd ska bedömas och ett barn berörs av ett beslut i ärendet ska
barnet höras om det inte är olämpligt (1 kap. 11 § UtlL). Det finns
även särskilda bestämmelser i utlänningslagen gällande barns rätt
till uppehållstillstånd (se t.ex. 5 kap. 6 § andra stycket UtlL).
För ensamkommande asylsökande barn gäller också en särskild
mottagningsprocess. En anvisningskommun ansvarar för att det
ensamkommande barnet får ett boende som är anpassat till barnets
behov (3 § lagen [1994:137] om mottagande av asylsökande m.fl.)
och barnet har rätt till en god man (2 § lagen [2005:429] om god
man för ensamkommande barn). Ett ensamkommande asylsökande
barn har även rätt till skolgång (jfr 7 kap. 2 § skollagen [2010:800])
och hälso-, sjuk- och tandvård (jfr 5 § lagen [2008:344] om hälsooch sjukvård åt asylsökande m.fl.).Vuxna asylsökande ska i stället
erbjudas plats på en förläggning och har inte rätt till vård i samma
utsträckning som barn.
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Bedömning av ålder

Allmänt
Det finns inga bestämmelser i utlänningslagen som reglerar hur
bedömningen av en asylsökandes ålder ska gå till. Däremot framgår
det av utlänningsförordningen (2006:97), förkortad UtlF, att
Migrationsverket, i samband med att ett ensamkommande barn
ansöker om uppehållstillstånd som flykting eller som annan
skyddsbehövande, ska informera barnet om möjligheten att
genomgå en läkarundersökning för att fastställa hans eller hennes
ålder (8 kap. 10 h §). Bestämmelsen infördes i samband med
genomförandet av det första asylprocedurdirektivet2 och
regeringen anförde då att läkarundersökning inte är en
utredningsmetod som Migrationsverket använder sig av för att
kunna fatta beslut rörande en asylansökan från ett barn utan något
som den enskilde erbjuds för att styrka sin ålder (prop. 2009/10:31
s. 199).
Justitieombudsmannen (JO) har i ett flertal beslut uttalat att
utgångspunkten vid en bedömning av om en sökande är vuxen eller
underårig bör vara att bedömningen ska göras i samband med att
beslut fattas i asylärendet. Fram till dess bör den ålder som
sökanden uppgett vid ansökningstillfället godtas, om det inte är
alldeles uppenbart att uppgiften är felaktig. (Se bl.a. JO 2013/14 s.
361, dnr 4107-2011 och JO 2015/16 s. 361, dnr 6942-2013. Se även
JO:s beslut den 16 maj 2016, dnr 539-2015). Skälen för JO:s
bedömning kan sammanfattas med att det med hänsyn till de
konsekvenser som en åldersbedömning får för ensamkommande
asylsökande som uppger att de är underåriga är av stor vikt att
bedömningen genomförs på ett så rättssäkert sätt som möjligt. En
grundläggande förutsättning för det är enligt JO att den baseras på
ett tillfredsställande underlag. Eftersom beslutsunderlaget kan
förändras under asylärendets gång anser JO att utgångspunkten
bör vara att bedömningen görs i samband med att beslut i
asylärendet fattas.
I Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2014:1 bekräftar
domstolen JO:s ställningstagande att bedömningen av om den
2

Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för
medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus.
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asylsökande är vuxen eller underårig ska ske i samband med att
beslut i asylärendet fattas eftersom beslutsunderlaget gällande den
asylsökandes ålder kan förändras under asylärendets gång.
Domstolen konstaterar vidare att en asylsökande som påstår sig
vara underårig men inte kan göra detta sannolikt med hjälp av
handlingar och skriftliga eller muntliga uppgifter kan erbjudas
möjligheten att använda en läkarundersökning som ett bevismedel
för att uppfylla sin bevisbörda. Det finns dock ingen skyldighet för
Migrationsverket att erbjuda en läkarundersökning, endast en
skyldighet att informera om möjligheten att genomgå en sådan.
Domstolen påpekar även att en medicinsk åldersbedömning endast
är ett av flera bevismedel som den enskilde kan använda sig av för
att uppfylla sin bevisbörda vad åldern beträffar.
Bevisbörda och utredningsskyldighet
Det är den asylsökande som har bevisbördan för sitt påstådda
skyddsbehov och som ska göra både sin berättelse och sin identitet,
av vilken åldern är en del, sannolik (se t.ex. MIG 2007:9 och MIG
2011:11).
Migrationsverket har emellertid en allmän utredningsskyldighet
och i ärenden som rör asyl, särskilt när det gäller barn, har
Migrationsverket ett större utredningsansvar än vad som gäller i
många andra ansökningsärenden (jfr prop. 2004/05:170 s. 155).
Migrationsverkets utredningsskyldighet och serviceskyldighet
gäller under hela asylförfarandet. Utredningsansvaret innefattar att
Migrationsverket ska se till att beslutsunderlaget är tillräckligt och i
förekommande fall ange vad som behöver kompletteras.
I svensk rätt gäller principen om fri bevisföring och fri
bevisvärdering. I svensk rätt gäller vidare den inom asylrätten
internationellt vedertagna bevislättnadsregeln benefit of the doubt
(även kallad tvivelsmålets fördel), som framgår av bl.a. UNHCR:s
handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av
flyktingars rättsliga ställning enligt 1951 års konvention och 1967
års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning. Principen
innebär att en sökandes uppgifter ska läggas till grund för beslut
om han eller hon gjort vad som varit möjligt för att göra sin
berättelse sannolik och den inte präglas av bristande trovärdighet
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eller inkonsekvens. Principen om benefit of the doubt gäller även i
fråga om sökandens eventuella underårighet. Av UNHCR:s
handbok framgår att sökanden måste anstränga sig att underbygga
sina uppgifter genom att använda all tillgänglig bevisning och i
förekommande fall ge tillfredsställande förklaringar till varför
bevisning saknas. Om nödvändigt måste sökanden göra en
ansträngning att skaffa fram ytterligare bevisning.
Migrationsverkets rutiner för åldersbedömning
Migrationsverket utfärdade den 3 september 2015 en rättslig
kommentar angående bedömning av ålder i asylärenden (SR
35/2015). I den rättsliga kommentaren anges att Migrationsverket i
normalfallet har uppfyllt sin utredningsskyldighet genom att
informera den sökande om möjligheten att genomgå en
läkarundersökning, att hålla en muntlig utredning samt att t.ex.
hämta in ett yttrande från socialtjänsten. Om en medicinsk
bedömning inte ges in kan ärendet avgöras utifrån befintlig
bevisning.
Huvudregeln
enligt
kommentaren
är
att
Migrationsverket ska ta ställning till frågan om en sökande har
gjort sin ålder sannolik och är underårig eller vuxen i samband med
beslutet om uppehållstillstånd. Den ålder som sökanden uppger vid
ansökningstillfället ska registreras i Migrationsverkets system. Skäl
att göra undantag från denna huvudregel finns i uppenbara fall och i
fall där det finns bevisning som strider mot sökandens muntliga
uppgifter (t.ex. en träff i VIS3). Vidare finns skäl att ändra
registreringen av en sökandes födelsetid under handläggningen för
att möjliggöra slagningar i Eurodac och handläggning i enlighet
med Dublinförordningen4. Även i dessa fall ska dock
Migrationsverket ta ställning till åldern i det slutliga beslutet i
asylärendet. Beslutet att under handläggningen ändra födelsetiden i
databasen kan inte överklagas särskilt.

3

Visa Information System.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om
kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en
ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har
lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning).
4
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Utifrån ett regeringsuppdrag har Migrationsverket i april 2016
redovisat vidtagna och planerade åtgärder för att i ökad
utsträckning bedöma åldern på ensamkommande barn vid
registreringen och för att få bättre beslutsunderlag inför
bedömningen av om sökanden har gjort sin identitet och ålder
sannolik vid prövningen av asylärendet.5 Genom att bl.a. införa en
omarbetad skyddsprocess har man skapat bättre förutsättningar för
att tidigt samla in ett bredare underlag om barnets identitet och
ålder.

2.3

Särskilt om medicinsk åldersbedömning

Asylprocedurdirektivet
I artikel 25.5 i det omarbetade asylprocedurdirektivet6 finns en
bestämmelse om att medlemsstaterna får använda sig av
läkarundersökningar för att fastställa åldern på ensamkommande
barn i samband med prövningen av en asylansökan i sådana fall där
det, efter sökandens allmänna uttalanden eller på grund av andra
relevanta indikationer, finns tvivel om sökandens ålder. Om det
fortfarande
finns
tvivel
om
sökandens
ålder
efter
läkarundersökningen ska medlemsstaten utgå från att sökanden är
underårig. Av samma artikel framgår att barnet före prövningen ska
informeras om att en åldersbedömning (åldersbestämning enligt
direktivets språkbruk) kan komma att göras och att informationen
ska ges på ett språk som denne förstår eller rimligen kan förväntas
förstå.
Informationen ska innehålla upplysningar
om
undersökningsmetoden och eventuella konsekvenser som resultatet
kan få för prövningen av ansökan. Information ska också lämnas
om konsekvenserna av en vägran att genomgå en
läkarundersökning. Barnets och/eller dennes företrädares samtycke
krävs för att undersökningen ska få genomföras. Ett beslut om
avslag på en ansökan om internationellt skydd får inte enbart basera
sig på att ett ensamkommande barn har vägrat att undergå en
5

Migrationsverkets återrapportering den 27 april 2016 enligt uppdrag i regleringsbrev, dnr
1.1.1.2-2016-60281.
6
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma
förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning).
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läkarundersökning. Det omarbetade asylprocedurdirektivet finns
som bilaga till denna promemoria.
Regeringen har den 11 augusti 2016 beslutat om lagrådsremissen
Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet. I
lagrådsremissen föreslås inte några lagändringar med anledning av
artikel 25.5.
Rättsmedicinalverkets uppdrag
Rättsmedicinalverket genomför medicinska åldersbedömningar
inom ramen för brottmålsprocessen på förfrågan från bl.a. åklagare
och polis. Sådana görs i dag genom tandröntgenundersökningar.7
Rättsmedicinalverket har också haft möjlighet att bistå
Migrationsverket med medicinska åldersbedömningar i den mån
den övriga verksamheten medgett det.
Regeringen har den 19 maj 2016 gett Rättsmedicinalverket i
uppdrag att utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet med
stor skyndsamhet påbörja genomförandet av medicinska
åldersbedömningar
inom
ramen
för
ansökningar
om
uppehållstillstånd och omedelbart öka förmågan och kapaciteten på
detta område. Regeringen har också gett Rättsmedicinalverket i
uppdrag att utveckla sin förmåga att genomföra medicinska
åldersbedömningar inom ramen för brottmålsprocessen. I beslutet
anges att medicinska åldersbedömningar ska ske med full respekt
för den personliga värdigheten. Vid val av metod ska särskilt
beaktas intresset av att undersökningen innebär ett så litet ingrepp
som möjligt i den personliga integriteten. Uppdraget ska
genomföras
efter
samråd
med
Migrationsverket,
Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Socialstyrelsen.
Rättsmedicinalverket ska senast den 15 november 2016 redovisa
hur medicinska åldersbedömningar görs och, inom ramen för
ansökningar om uppehållstillstånd, beskriva hur sådana ska
genomföras över tid och processen för dessa.

7

I detta sammanhang kan nämnas att Högsta domstolen i dom den 11 juli 2016 (mål nr
B1346-16) har uttalat att en tandmognadsundersökning som är gjord på det sätt som skett i
målet och som grundar sig på tänder som är fullt utvecklade utgör ett användbart underlag
för påföljdsbestämningen när den tilltalades ålder är oklar.
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I en skrivelse den 14 juni 2016 har Rättsmedicinalverket angett
att myndighetens utgångspunkt i arbetet med metodval är att
genomföra medicinska åldersbedömningar med hjälp av
tandmognadsbedömning, undersökning av knä med magnetkamera
och i vissa fall även röntgen av hand eller handled.8
Socialstyrelsens uppdrag
Socialstyrelsen har gjort en genomlysning av forskning på området
där olika metoder för medicinsk åldersbedömning analyserats,
däribland magnetkameraundersökningar av olika tillväxtzoner för
att bedöma 18-årsgränsen. Socialstyrelsen konstaterade därvid att
aktuell forskning visar att undersökning med magnetkamera kan
minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med
traditionell röntgen samt att åldersbedömningar med ickeradiologiska metoder saknar vetenskapligt stöd. 9
Regeringen har den 14 juli 2016 gett Socialstyrelsen i uppdrag
att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som
metod för medicinska åldersbedömningar av 18-årsgränsen inom
ramen
för
ansökningar
om
uppehållstillstånd
och
brottmålsprocessen. Utgångspunkten för uppdraget är att metoden
ska vara vetenskaplig, tillförlitlig och etisk. Uppdraget ska
samordnas med det arbete som görs inom ramen för det uppdrag
som Rättsmedicinalverket fått gällande att genomföra medicinska
åldersbedömningar. I Socialstyrelsens uppdrag ingår det att se över
om de metoder som Rättsmedicinalverket avser att använda skulle
kunna kompletteras. Uppdraget ska genomföras i samråd med
Rättsmedicinalverket, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten och
andra berörda myndigheter. Socialstyrelsen ska lämna en
delrapport senast den 30 april 2017 och slutredovisa uppdraget
senast den 30 november 2017.

8

Rättsmedicinalverkets delredovisning av myndighetens kostnader för att genomföra
medicinska åldersbedömningar, dnr X16-90206.
9
Socialstyrelsen, Metoder för radiologisk åldersbedömning, En systematisk översikt, 2016.
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Behovet av ändrade regler

Barn har särskilda rättigheter enligt bl.a. barnkonventionen. Åldern
på ett ensamkommande asylsökande barn är av betydelse för
handläggningen
av
asylärendet
och
för
frågan
om
uppehållstillstånd. Åldern har även betydelse för mottagandet av
den asylsökande. Enligt nuvarande ordning tar Migrationsverket
som huvudregel ställning till den sökandes ålder först i samband
med det slutliga beslutet i asylärendet. Fram till dess godtas den
ålder som den asylsökande uppgett. En följd av detta är att även de
asylsökande som senare bedöms vara vuxna behandlas som barn
under asylprocessen och får del av de rättigheter och förmåner som
ska tillkomma barn.
Det är inte lämpligt att vuxna asylsökande bor med
ensamkommande barn på boenden som är anpassade för barn.
Resurser avsatta för barn ska inte heller gå till vuxna asylsökande.
Utifrån såväl ett barnrättsperspektiv som ett ekonomiskt
perspektiv är nuvarande ordning därför inte tillfredsställande. Det
är mot den bakgrunden mycket angeläget att se över möjligheten
att göra åldersbedömningar tidigare i asylprocessen.
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Bedömning av ålder i ett tidigare
skede i asylprocessen

4.1

Tillfälligt beslut om ålder

Förslag: Om ett ensamkommande barn ansöker om
uppehållstillstånd
som
flykting
eller
som
annan
skyddsbehövande ska Migrationsverket, om det finns skäl att
ifrågasätta att sökanden är under 18 år men samtidigt inte är
uppenbart att sökanden har fyllt 18 år, så snart som möjligt göra
en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om sökandens
ålder. Beslutet ska gälla omedelbart. Ett slutligt
ställningstagande till sökandens ålder ska göras i samband med
det slutliga beslutet i ärendet om uppehållstillstånd.
Skälen för förslaget: Som anförts ovan finns det utifrån såväl ett
barnrättsperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv skäl att ändra
nuvarande ordning som innebär att Migrationsverket som
huvudregel tar ställning till en asylsökandes ålder först i samband
med det slutliga beslutet i asylärendet.
I ärenden som rör asyl har Migrationsverket ett större
utredningsansvar än vad som gäller i många andra
ansökningsärenden
(se
prop.
2004/05:170
s.
155).
Migrationsverkets utredningsskyldighet gäller under hela
asylförfarandet och innebär att Migrationsverket måste se till att
ärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver och i
förekommande fall upplysa sökanden om vad som behöver
kompletteras. Även i sådana fall där myndigheten har ett utvidgat
utredningsansvar ankommer det dock på sökanden själv att
presentera sina yrkanden och grunder och att ta fram eventuella
åberopade bevis.
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När det gäller uppgifter om ålder är det i likhet med vad som
gäller för övriga uppgifter om en sökandes identitet i första hand
skriftlig bevisning som är relevant. Uppgifter som lämnas
skriftligen eller muntligen under utredningen kan tjäna som
komplement till den skriftliga bevisningen. En utlänning kan dock
normalt sett inte endast genom muntliga uppgifter göra sin
uppgivna ålder sannolik och det är inte heller möjligt att avgöra en
asylsökandes ålder genom att göra en bedömning av hans eller
hennes utseende (jfr MIG 2014:1).
För att en bedömning av en asylsökandes ålder ska kunna göras
tidigare i asylprocessen måste det finnas ett tillfredställande
beslutsunderlag. Med hänsyn till den utveckling som nu sker i fråga
om metoderna för medicinsk åldersbedömning (se avsnitt 2.3)
finns förutsättningar att införa en ordning som innebär att
bedömningen av ålder ska göras tidigare i asylprocessen. Om ett
ensamkommande barn ansöker om uppehållstillstånd som flykting
eller som annan skyddsbehövande och det finns skäl att ifrågasätta
uppgiften om att sökanden är ett barn bör Migrationsverket inleda
en utredning om sökandens ålder i syfte att så snart som möjligt
kunna fatta ett tillfälligt beslut i frågan om sökanden ska anses ha
fyllt 18 år eller ej.
Ett tillfälligt beslut om sökandens ålder bör kunna fattas så snart
Migrationsverket har uppfyllt sin utredningsskyldighet. Det får
anses tillräckligt att myndigheten har gett den sökande möjlighet
att komma in med skriftliga och muntliga uppgifter beträffande sin
påstådda underårighet samt erbjudit sökanden att genomgå en
medicinsk åldersbedömning i de fall där verket överväger att fatta
ett beslut om att den sökande ska anses ha fyllt 18 år (se avsnitt 4.2
nedan). Precis som hittills bör Migrationsverket därutöver ha
möjlighet att begära in uppgifter från socialtjänsten i enlighet med
17 kap. 1 § UtlL i de fall där det kan anses befogat och kan antas
bidra till utredningen.
Det bör inte krävas att Migrationsverket gör en
åldersbedömning och fattar ett tillfälligt beslut om ålder om det är
uppenbart att sökanden är vuxen. I de fallen bör Migrationsverket,
i enlighet med nuvarande ordning, direkt kunna registrera den
sökande som vuxen. I övriga fall föreslås, i enlighet med principen
om barnets bästa och benefit of the doubt, att sökandens uppgivna
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ålder godtas till dess att det finns tillräckligt med underlag för att
fatta ett tillfälligt beslut om ålder.
Som anförts ovan är det en grundläggande princip inom
asylrätten att det är den asylsökande som ska göra sitt behov av
internationellt skydd sannolikt. Därav följer att sökanden också
måste göra sin identitet sannolik (MIG 2007:9). Ålder ingår som en
del i en sökandens identitet (MIG 2011:11). En slutlig bedömning
av sökandens ålder bör därför göras i samband med det slutliga
beslutet i asylärendet där även utredning som tillkommit efter det
tillfälliga beslutet kan beaktas. Även i de fall där bedömningen av
ålder har gjorts efter att sökanden genomgått en medicinsk
åldersbedömning bör en slutlig bedömning av sökandens ålder
göras i samband med beslutet i asylärendet. Utrymmet för att i
dessa fall frångå den bedömning om sökandens ålder som har gjorts
i det tillfälliga beslutet torde dock i praktiken vara begränsat till
främst de fall då den sökande kommer in med tillförlitliga
identitetshandlingar. I samtliga fall måste dock förstås en samlad
bedömning göras av vad som har kommit fram i ärendet.
Det tillfälliga beslutet om ålder bör gälla omedelbart.

4.2

Medicinsk åldersbedömning innan ett tillfälligt
beslut om ålder

Förslag: Innan Migrationsverket fattar ett tillfälligt beslut om
ålder som innebär att sökanden ska anses ha fyllt 18 år ska
Migrationsverket ge sökanden tillfälle att genomgå en medicinsk
åldersbedömning. En medicinsk åldersbedömning får utföras
endast om sökanden har gett sitt skriftliga samtycke. Kostnaden
för den medicinska åldersbedömningen ska betalas av staten.

Skälen för förslaget
Erbjudande om medicinsk åldersbedömning i vissa fall
För att åldersbedömningar ska kunna utföras tidigare i
asylprocessen bör det införas en skyldighet för Migrationsverket
att erbjuda ensamkommande barn att genomgå en medicinsk

21

Bedömning av ålder i ett tidigare skede i asylprocessen

Ds 2016:37

åldersbedömning i vissa fall. Enligt artikel 25.5 i det omarbetade
asylprocedurdirektivet får läkarundersökningar för att fastställa
åldern på ensamkommande barn användas endast i sådana fall där
det efter sökandens allmänna uttalanden eller på grund av andra
relevanta indikationer finns tvivel om sökandens ålder. I de fall där
Migrationsverket, inom ramen för den åldersbedömning som ska
göras enligt förslaget ovan, bedömer att den sökande inte genom
skriftlig eller muntlig bevisning har gjort sannolikt att han eller hon
är underårig bör den sökande erbjudas att genomgå en medicinsk
åldersbedömning i syfte att styrka sin uppgivna ålder. Erbjudandet
om medicinsk åldersbedömning innebär att sökanden får tillgång
till ytterligare ett bevismedel för att uppfylla sin bevisbörda i de fall
där det annars kan förväntas att myndigheten kommer att göra
bedömningen att han eller hon har fyllt 18 år. Det är alltså inte
fråga om att införa ett krav på att ålder alltid ska göras sannolik
genom medicinsk åldersbedömning. Genom erbjudandet om
medicinsk åldersbedömning talar Migrationsverket om för den
sökande att han eller hon inte har gjort sin uppgift om ålder
sannolik.
Precis som i dag måste resultatet värderas tillsammans med
övrig bevisning i enlighet med gällande bevisregler. Av sista
meningen i det första stycket i artikel 25.5 i det omarbetade
asylprocedurdirektivet framgår att om det efter en medicinsk
åldersbedömning fortfarande finns tvivel om den enskildes ålder
ska beslutsfattaren utgå från att han eller hon är underårig.
Bestämmelsen måste ses som ett uttryck för principen om benefit
of the doubt som gäller inom svensk rätt.
Kostnaden för att genomgå en medicinsk åldersbedömning som
har erbjudits sökanden bör betalas av staten.
Samtycke till medicinsk åldersbedömning
För att en läkarundersökning ska få genomföras i syfte att fastställa
åldern krävs enligt det omarbetade asylprocedurdirektivet att det
ensamkommande barnet och/eller dennes företrädare ger sitt
samtycke (artikel 25.5 b). Medverkan till en medicinsk
åldersbedömning bör därför vara frivillig. Den frivilliga medverkan
bör dokumenteras genom ett skriftligt samtycke. Kravet på
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samtycke innebär också att förslaget inte kan anses stå i strid med
det grundlagsstadgade skydd som enskilda åtnjuter gentemot det
allmänna vad avser påtvingade kroppsliga ingrepp (2 kap. 6 §
regeringsformen). Den sökande bör få skäligt rådrum för att ta
ställning till frågan om samtycke till medicinsk åldersbedömning.
Utgångspunkten enligt svensk rätt är att ett barns
vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som
rör barnets personliga förhållanden (6 kap. 11 § föräldrabalken). I
fråga om ensamkommande asylsökande barn gäller enligt 2 § lagen
(2005:429) om god man för ensamkommande barn att en god man
ska förordnas om det inte är uppenbart obehövligt. I de ärenden
som berörs av förslagen i denna promemoria torde det alltid
förordnas en god man. Den gode mannen har till uppgift att i
vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets
personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. När fråga
om medicinsk åldersbedömning av ett ensamkommande barn
uppkommer i ett ärende om uppehållstillstånd är alltså den gode
mannen behörig att lämna samtycke för barnets räkning (jfr prop.
2005/06:72 s. 74 ff). I den gode mannens uppdrag ligger att ta den
hänsyn till barnets synpunkter och önskemål som dess ålder och
utveckling kan ge anledning till (prop. 2004/05:136 s. 29).
Enligt 18 kap. 3 § UtlL är den som är förordnad som offentligt
biträde för ett barn som saknar vårdnadshavare här i landet utan
särskilt förordnande barnets ställföreträdare i det ärende som
förordnandet avser, om det inte finns en god man för barnet. Om
frågan om samtycke till medicinsk åldersbedömning skulle bli
aktuell innan en god man har förordnats kan det offentliga biträdet,
om sådan förordnats för barnet, lämna samtycke till medicinsk
åldersbedömning för barnets räkning. Även det offentliga biträdet
ska då naturligtvis ta den hänsyn till barnets synpunkter och
önskemål som dess ålder och utveckling kan ge anledning till.
Det kan i detta sammanhang finnas skäl att erinra om att det
enligt gällande rätt inte finns några möjligheter att, inom ramen för
asylprocessen, tvinga någon till att genomgå en medicinsk
åldersbedömning. Detta gäller även om ett skriftligt samtycke
tidigare har lämnats av den gode mannen eller det offentliga
biträdet. Förslaget innebär inte någon ändring i denna del.

23

Bedömning av ålder i ett tidigare skede i asylprocessen

Ds 2016:37

Nekat samtycke till att genomgå medicinsk åldersbedömning
Även om förslaget är utformat som en skyldighet för
Migrationsverket att erbjuda en medicinsk åldersbedömning i vissa
fall får, som framgår ovan, utredningsansvaret anses uppfyllt
genom att sökanden erbjuds att genomgå en medicinsk
åldersbedömning. I de fall där den sökande nekar till att genomgå
en medicinsk åldersbedömning bör Migrationsverket alltså kunna
fatta beslut på befintligt underlag.
Det är den sökande som har bevisbördan för att denne är
underårig och som har att göra detta sannolikt. Principen om
benefit of the doubt gäller som framgått ovan även i fråga om
sökandens eventuella underårighet. En förutsättning för att den
sökande ska få förmånen av denna bevislättnadsregel är dock att
sökanden har gjort vad han eller hon kan för att styrka sin
berättelse och att hans eller hennes allmänna trovärdighet inte
ifrågasatts.
En medicinsk åldersbedömning är ett bevismedel som kan hjälpa
till att klarlägga en sökandes ålder. Vilken betydelse som ett nekat
samtycke till medicinsk åldersbedömning får vid bevisvärderingen
som görs vid bedömningen av ålder måste naturligtvis avgöras av
Migrationsverket i varje enskilt fall. Vid den bedömningen får
myndigheten ta ställning till om det finns godtagbara skäl till att
den sökande inte vill genomgå en medicinsk åldersbedömning, t.ex.
att sökandens fysiska eller psykiska hälsotillstånd är sådant att en
medicinsk åldersbedömning inte är lämplig. I de flesta fall där
myndigheten bedömer att sökanden inte har gjort sin underårighet
sannolik med hjälp av skriftlig och muntlig bevisning och därför
erbjuder sökanden att genomgå en medicinsk åldersbedömning
torde dock ett nekat samtycke utan godtagbar anledning leda till
att myndighetens preliminära bedömning kvarstår, dvs. att
sökanden inte har gjort sannolikt att han eller hon är under 18 år. I
avsnittet nedan föreslås att sökanden ska informeras om att detta
kan bli följden av ett nekat samtycke.
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Information om medicinsk åldersbedömning

Förslag:
Bestämmelsen
i
utlänningsförordningen
att
Migrationsverket
ska
lämna
information
till
ett
ensamkommande asylsökande barn om möjligheten att
genomgå en läkarundersökning för att fastställa barnets ålder
ska justeras så att den överensstämmer med förslaget om att
Migrationsverket ska erbjuda medicinska åldersbedömningar.
Informationen
ska
innehålla
upplysningar
om
undersökningsmetoden, eventuella konsekvenser som resultatet
av den medicinska åldersbedömningen kan få för prövningen av
ansökan om uppehållstillstånd och att konsekvensen av ett
nekat samtycke till medicinsk åldersbedömning utan godtagbar
anledning kan bli att den sökande bedöms ha fyllt 18 år.
Informationen ska lämnas på ett språk som den sökande kan
förstå.
Skälen för förslaget: Enligt 8 kap. 10 h § UtlF ska
Migrationsverket, i samband med att ett ensamkommande barn
ansöker om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § UtlL
eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § UtlL,
informera
barnet
om
möjligheten
att
genomgå
en
läkarundersökning för att fastställa barnets ålder. Bestämmelsen
infördes i samband med genomförandet av det första
asylprocedurdirektivet.
I avsnittet ovan föreslås att det ska införas en bestämmelse i
utlänningslagen om att Migrationsverket i vissa fall ska erbjuda
ensamkommande
barn
att
genomgå
en
medicinsk
åldersbedömning. Bestämmelsen i 8 kap. 10 h § UtlF om
informationsskyldighet bör därför justeras så att den
överensstämmer med det förslaget.
Enligt förslaget ska Migrationsverket erbjuda sökanden att
genomgå en medicinsk åldersbedömning i de fall där sökanden inte
lyckats göra sin underårighet sannolik på annat sätt och
myndigheten därför överväger att fatta ett tillfälligt beslut om att
denne ska anses ha fyllt 18 år. Om den sökande utan godtagbar
anledning nekar till att genomgå en medicinsk åldersbedömning
kommer detta sannolikt att leda till att den preliminära
bedömningen av sökandens ålder kvarstår, dvs. att han eller hon ska
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anses ha fyllt 18 år. För att den sökande ska kunna överblicka
konsekvenserna av ett eventuellt nekat samtycke till medicinsk
åldersbedömning bör denna ordning klargöras i förväg. Det
framgår
också
av
artikel
25.5
i
det
omarbetade
asylprocedurdirektivet att information ska lämnas om
konsekvenserna av en vägran att genomgå en läkarundersökning.
Migrationsverket bör därför tydligt informera den sökande om att
ett nekat samtycke till medicinsk åldersbedömning utan godtagbar
anledning kan leda till att denne bedöms ha fyllt 18 år. I enlighet
med artikel 25.5 i det omarbetade asylprocedurdirektivet bör den
sökande också informeras om undersökningsmetoden och
eventuella konsekvenser som resultatet av den medicinska
åldersbedömningen kan få för prövningen av ansökan om
uppehållstillstånd. Informationen bör lämnas på ett språk som den
sökande kan förstå. Bestämmelser med denna innebörd bör föras in
i 8 kap. 10 h § UtlF.
Av Migrationsverkets allmänna serviceskyldighet följer att
informationen ska lämnas på ett för den sökande anpassat sätt (jfr
även 1 kap. 10 § UtlL).

4.4

Rätt att överklaga tillfälligt beslut om ålder

Förslag: Migrationsverkets tillfälliga beslut om ålder ska kunna
överklagas till en migrationsdomstol.
Skälen för förslaget: Av 14 kap. 1 § UtlL följer att
Migrationsverkets beslut enligt utlänningslagen endast får
överklagas i de fall som anges i det kapitlet.
Ett tillfälligt beslut om ålder kan få stor betydelse för den
enskilde. Beslutet kan innebära att den enskilde går miste om
förmåner som han eller hon annars skulle ha haft under tiden till
dess att asylärendet avgörs (t.ex. boende, skolgång och hälso- och
sjukvård). Enbart en möjlighet att senare få frågan om ålder prövad
i samband med överklagandet av det slutliga beslutet i asylärendet
är därför inte tillräcklig för att tillgodose den enskildes behov av
rättsskydd. Migrationsverkets tillfälliga beslut om ålder bör därför
kunna överklagas till en migrationsdomstol. Den omständigheten
att ett tillfälligt beslut om ålder är föremål för prövning i domstol
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utgör inte hinder för Migrationsverket att fatta ett slutligt beslut i
ärendet om uppehållstillstånd.
Införandet av en överklagandemöjlighet skulle kunna medföra
en risk för att syftet med förslaget att tidigarelägga
åldersbedömningen motverkas på så sätt att ärendet drar ut på
tiden och att den sökande blir kvar i asyl- och
mottagningsprocessen för barn under en längre tid. Som framgått
ovan ska dock det tillfälliga beslutet om ålder gälla omedelbart. En
domstol kan visserligen med stöd av 28 § förvaltningsprocesslagen
(1971:291) inhibera beslutet. För att det ska finnas förutsättningar
för inhibition krävs dock som huvudregel en hög grad av
sannolikhet för att beslutet ska komma att ändras. I ärenden där en
part riskerar betydande skada kan kravet sänkas till att utgången
framstår som oviss (Wennergren och von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m., 6:e uppl., s. 264). I de fall där det finns ett
resultat
från
en
medicinsk
åldersbedömning
torde
förutsättningarna för att besluta om inhibition i praktiken vara
mycket begränsade om inte sökanden kommer in med bevis om
tillförlitliga identitetshandlingar. Migrationsöverdomstolen har
vidare uttalat att en muntlig förhandling vanligtvis inte i sig är en
meningsfull utredningsmetod vad gäller att bedöma den sökandes
ålder (MIG 2014:1).

4.5

Offentligt biträde

Bedömning: Förslagen i promemorian medför inget behov av
ändringar i utlänningslagens regler om offentligt biträde.
Skälen för bedömningen: Enligt 18 kap. 1 § första stycket 1 och 2
UtlL ska ett offentligt biträde förordnas för den som åtgärden
avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas, bl.a. i
mål och ärenden om avvisning eller utvisning hos Migrationsverket.
Ett förordnande av offentligt biträde gäller även vid ett
överklagande av ett beslut i det ärende som förordnandet avser. Ett
tillfälligt beslut om ålder ingår som ett led i handläggningen av ett
ärende om uppehållstillstånd. Om ett offentligt biträde har
förordnats i ett sådant ärende kan han eller hon därmed biträda den
sökande även i frågan om ålder såväl hos Migrationsverket som vid
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ett eventuellt överklagande till domstol. Förslagen i promemorian
medför inget behov av ändringar i utlänningslagens regler om
offentligt biträde.
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5

Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser

Förslag: Författningsändringarna ska träda i kraft den 1 maj
2017. De nya föreskrifterna i utlänningslagen ska inte tillämpas
om ansökan om uppehållstillstånd har kommit in till
Migrationsverket före den 1 februari 2017.
Bedömning: Det behövs inte några övergångsbestämmelser
till ändringarna i utlänningsförordningen.
Skälen för förslaget och bedömningen: De föreslagna
författningsändringarna bör träda i kraft så snart som möjligt.
Författningsändringarna föreslås därför träda i kraft den 1 maj
2017.
Utan övergångsbestämmelser kommer de ärenden om
uppehållstillstånd för ensamkommande barn som har inletts men
inte avgjorts före den 1 maj 2017 också att omfattas av de
föreslagna ändringarna i utlänningslagen. För att inte fördröja
handläggningen av de ärenden där ett slutligt avgörande är nära
förestående bör så många som möjligt av dessa undantas från
kravet på åldersbedömning i ett tidigare skede. En
övergångsbestämmelse bör därför införas som innebär att de nya
bestämmelserna i utlänningslagen inte ska tillämpas om ansökan
om uppehållstillstånd har kommit in till Migrationsverket före den
1 februari 2017.
Det finns inte något behov av övergångsbestämmelser till
ändringarna i utlänningsförordningen.
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Kostnader och andra
konsekvenser

Bedömning: Förslagen i promemorian medför att statens
kostnader för mottagande av ensamkommande barn minskar.
De kostnadsökningar som förslagen kan leda till kan
finansieras inom befintliga anslag.

Skälen för bedömningen
Ekonomiska konsekvenser
Förslagen i promemorian innebär att åldersbedömningar ska göras
tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag. Förslagen bedöms
därigenom medföra att färre vuxna asylsökande kommer att
hanteras
inom
asyloch
mottagningssystemen
för
ensamkommande barn än vad som är fallet enligt nuvarande
ordning. Boendekostnaden per dygn för ensamkommande barn är
väsentligt mycket högre än för övriga inskrivna i Migrationsverkets
mottagande. Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden
gällande asylsökande ensamkommande barn är för närvarande cirka
nio månader men förväntas under 2016 öka till tolv månader för att
därefter minska. Genom att åldersbedömningarna tidigareläggs bör
den tid som en vuxen asylsökande befinner sig inom
mottagningssystemet för ensamkommande barn kunna förkortas
väsentligt. Förslagen bedöms därmed medföra en besparing för
staten.
De handläggningsåtgärder som följer av förslaget att
Migrationsverket ska göra en åldersbedömning tidigare i
asylprocessen och fatta ett tillfälligt beslut om sökandens ålder är i
huvudsak sådana som ändå skulle ha utförts men som nu ska göras
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vid en tidigare tidpunkt. De handläggningsåtgärder som tillkommer
är framför allt kopplade till att Migrationsverket ska fatta ett
tillfälligt beslut. Dessa handläggningsåtgärder bedöms inte vara av
sådan karaktär eller omfattning att Migrationsverkets arbetsbörda
ökar i någon större utsträckning. I den mån som det nu aktuella
förslaget kan komma att medföra en kostnadsökning för
Migrationsverket bör denna kunna hanteras inom ramen för
befintliga anslag.
Regeringen har den 19 maj 2016 gett Rättsmedicinalverket i
uppdrag att med stor skyndsamhet påbörja genomförandet av
medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om
uppehållstillstånd och omedelbart öka förmågan och kapaciteten på
detta område. Regeringen har i budgetpropositionen för 2017
lämnat förslag till finansiering av genomförandet av fler medicinska
åldersbedömningar. Förslagen i denna promemoria som rör
medicinska åldersbedömningar bedöms inte medföra några
ytterligare kostnader för staten.
Förslaget att Migrationsverkets beslut om ålder ska kunna
överklagas till migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen
innebär att Migrationsverket får fler överklaganden att hantera och
att domstolarna får en ökad måltillströmning. Antalet
överklaganden är dock mycket svårbedömt. Osäkerheten i
prognosen över antalet ensamkommande asylsökande barn och hur
många av dessa som bedöms ha fyllt 18 år gör att det är svårt att
bedöma hur många beslut som kommer att kunna överklagas som
en följd av förslaget. En annan osäkerhetsfaktor gäller hur många
som kommer att välja att överklaga dessa beslut, särskilt om en
medicinsk åldersbedömning har gjorts. Utredningen i målen om
ålder i domstol torde dock i normalfallet inte vara särskilt
omfattande.
Osäkerheten i prognosen över antalet ensamkommande
asylsökande barn och svårigheten att bedöma antalet
överklaganden medför även svårigheter att bedöma hur stora
kostnadsökningar för offentligt biträde som förslagen i
promemorian kan medföra.
Det går mot denna bakgrund inte att nu bedöma att de
kostnadsökningar som förslagen kan medföra är av sådan
omfattning att Migrationsverket eller domstolarna behöver tillföras
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extra medel. Utvecklingen på detta område får dock följas
noggrant.
Konsekvenser för barn
Förslaget att en åldersbedömning ska göras tidigare i asylprocessen
syftar bl.a. till att motverka att vuxna asylsökande bor med
ensamkommande barn på boenden som är avsedda för barn.
Förslaget bedöms därmed innebära att säkerheten ökar för de barn
som bor i boenden för barn. Förslaget medför också att de resurser
som är avsatta för barn kommer dessa tillgodo i större
utsträckning.
Konsekvenser för flickor och pojkar samt kvinnor och män
Övervägande andelen ensamkommande barn som söker asyl i
Sverige är av manligt kön. Även om förslagen i promemorian är
könsneutralt utformade kommer därför fler pojkar och män än
flickor och kvinnor att direkt beröras av förslagen.
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Författningskommentar

7.1

Förslag till lag om ändring i utlänningslagen
(2005:716)

13 kap.
17 § Om ett ensamkommande barn ansöker om uppehållstillstånd
som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt
4 kap. 2 eller 2 a § ska Migrationsverket, om det finns skäl att
ifrågasätta att sökanden är under 18 år men samtidigt inte är
uppenbart att sökanden fyllt 18 år, så snart som möjligt göra en
åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om sökandens ålder.
Ett slutligt ställningstagande till sökandens ålder ska göras i
samband med det slutliga beslutet i ärendet om uppehållstillstånd.
Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart.
Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om
åldersbedömning i ärenden om ensamkommande asylsökande barn.
Övervägandena finns i avsnitt 4.1.
Av första stycket framgår att Migrationsverket ska göra en
bedömning av ett ensamkommande barns ålder så snart som
möjligt efter att barnet ansökt om uppehållstillstånd som flykting
eller som annan skyddsbehövande, om det finns skäl att ifrågasätta
att han eller hon är under 18 år. Genom kravet på att det ska finnas
skäl att ifrågasätta att den sökande är under 18 år undantas de fall
då det klart framgår att den sökande är ett barn trots att han eller
hon saknar identitetshandlingar. Av bestämmelsen framgår vidare
att någon åldersbedömning inte ska göras om det är uppenbart att
sökanden har fyllt 18 år. Det kan vara fallet antingen om var och en
kan se att det rör sig om en vuxen eller om det finns bevisning som
klarlägger sökandens ålder. Rekvisitet uppenbart innebär att det ska
röra sig om fall där det utan närmare överväganden kan konstateras
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att den sökande har fyllt 18 år. Precis som hittills kommer
Migrationsverket i de fallen att registrera sökanden som vuxen.
Åldersbedömningen ska i första hand göras utifrån skriftlig
bevisning tillsammans med sökandens egna muntliga uppgifter. Av
bestämmelsen i 18 § framgår att i de ärenden där denna bevisning
inte är tillräcklig och Migrationsverket därför överväger att fatta ett
beslut om att sökanden ska anses ha fyllt 18 år ska sökanden
erbjudas att genomgå en medicinsk åldersbedömning.
Migrationsverkets åldersbedömning ska manifesteras i ett tillfälligt
beslut om sökandens ålder. Även i de fall där Migrationsverket
efter viss utredning i samband med att sökanden ger in sin ansökan
bedömer att den sökande har gjort sannolikt att han eller hon är
underårig och det därmed inte längre finns skäl att ifrågasätta
uppgiften om ålder ska Migrationsverket fatta ett tillfälligt beslut
om sökandens ålder som då får baseras på sökandens uppgifter.
Om det tillfälliga beslutet innebär att sökanden ska anses ha fyllt
18 år blir bl.a. reglerna om rätt till logi på förläggning i lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. tillämpliga.
Av andra stycket framgår att ett slutligt ställningstagande till
sökandens ålder ska göras i samband med det slutliga beslutet i
ärendet om uppehållstillstånd.
Enligt tredje stycket ska Migrationsverkets tillfälliga beslut gälla
omedelbart.
18 § Innan Migrationsverket fattar ett tillfälligt beslut enligt 17 § som
innebär att sökanden ska anses ha fyllt 18 år ska Migrationsverket ge
sökanden tillfälle att genomgå en medicinsk åldersbedömning.
En medicinsk åldersbedömning får utföras endast om sökanden har
gett sitt skriftliga samtycke.
Kostnaden för den medicinska åldersbedömningen ska betalas av
staten.
Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om medicinsk
åldersbedömning innan ett tillfälligt beslut om ålder.
Övervägandena finns i avsnitt 4.2.
Enligt första stycket ska Migrationsverket erbjuda en sökande att
genomgå en medicinsk åldersbedömning i de ärenden där
Migrationsverket överväger att fatta ett tillfälligt beslut enligt 17 §
som innebär att sökanden ska anses ha fyllt 18 år. En medicinsk
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åldersbedömning ska bara erbjudas om det behövs för att den
sökande ska kunna göra sin ålder sannolik. Ett erbjudande om att
genomgå en medicinsk åldersbedömning ska göras först om det
mot bakgrund av sökandens muntliga och skriftliga uppgifter
fortfarande finns tvivel kring sökandens uppgift om sin ålder.
Av andra stycket framgår att en medicinsk åldersbedömning är
frivillig och att det krävs ett skriftligt samtycke från sökanden för
att en medicinsk åldersbedömning ska få utföras. Det är det
ensamkommande barnets gode man, eller i vissa fall barnets
offentliga biträde, som är behörig att lämna ett sådant samtycke för
barnets räkning. Den omständigheten att den sökande inte
samtycker till medicinsk åldersbedömning utgör inte hinder för
Migrationsverket att fatta ett tillfälligt beslut enligt 17 §.
Enligt tredje stycket ska kostnaden för den medicinska
åldersbedömningen betalas av staten.
14 kap.
8 b § Migrationsverkets tillfälliga beslut om ålder enligt 13 kap. 17 §
får överklagas till en migrationsdomstol.
I paragrafen, som är ny, finns en bestämmelse om överklagande.
Övervägandena finns i avsnitt 4.4.
Av paragrafen följer att Migrationsverkets tillfälliga beslut enligt
13 kap. 17 § i fråga om ålder får överklagas till en
migrationsdomstol.
Bestämmelser
om
överklagande
av
migrationsdomstolens beslut och förutsättningarna för prövning i
Migrationsöverdomstolen finns i 16 kap.
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-10-20

HSN § 279

Intern remiss. Remisspromemoria –
Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds
2016:37)

HSN 2016/449

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att lämna förvaltningens svar som sitt
eget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendets behandling under mötet

Gunnar Ramstedt, chefläkare, och Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör,
föredrar ärendet.

Sammanfattning

Region Gotland har getts möjlighet att lämna synpunkter på remisspromemoria –
åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått
ärendet remitterat till sig från regionstyrelsen för synpunkter.
I promemorian lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att
Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som
görs i dag. Det föreslås att om det råder oklarhet om en asylsökande utlänning som
uppger sig vara ett ensamkommande barn är under 18 år eller inte, ska
Migrationsverket så snart som möjligt göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt
beslut om sökandens ålder. Migrationsverket ska enligt förslagen i promemorian ge
sökanden tillfälle att genomgå en medicinsk åldersbedömning innan ett tillfälligt
beslut fattas om att den sökande ska anses ha fyllt 18 år. Det föreslås också att
Migrationsverkets tillfälliga beslut ska kunna överklagas. Promemorian innehåller
dessutom förslag till ändringar i utlänningsförordningen som bland annat innebär att
Migrationsverket ska informera utlänningen om att konsekvensen av ett nekat
samtycke till medicinsk åldersbedömning utan godtagbar anledning kan bli att han
eller hon bedöms ha fyllt 18 år. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1
maj 2017.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsnämnden delar departementets bedömning att barn inte ska bo
tillsammans med vuxna asylsökande i boenden för ensamkommande barn. Liksom
att resurser avsatta för barn inte ska gå till vuxna. Därmed är hälso- och
sjukvårdsnämnden också positiv till att åldersbedömning kan ske i osäkra fall, på ett
rättssäkert sätt och tidigt i processen.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-10-20

Hälso- och sjukvårdsnämnden tar inte ställning till de metoder som Socialstyrelsen
utrett i en systematisk översikt över metoder för radiologisk åldersbedömning (2016).
Hälso- och sjukvårdsnämnden vill dock understryka att det är av yttersta vikt att det
tydligt regleras var undersökningarna ska genomföras och hur de kommer att
finansieras. Vidare måste prioriteringsordningen gälla, dvs. undersökningar för
åldersbedömning ska inte prioriteras i förhållande till undersökningar av medicinska
skäl. Dessutom vill hälso- och sjukvårdsnämnden framhålla att åldersbedömningar
har synnerligen stora konsekvenser för individerna. Det ställer därmed stora krav på
de myndigheter som hanterar dessa ärenden. Hälso- och sjukvårdsnämnden vill
betona nödvändigheten av att regering och myndigheter noga följer utveckling och
forskning för att kunna utvärdera om medicinsk åldersbedömning leder till rättssäkra
beslut om asylsökande personers ålder och identitet.
Beslutsunderlag

Remisspromemoria – åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37)
Tjänsteskrivelse daterad 13 oktober 2016
Skickas till
Registrator-RS
Lisa Stark, enhetschef folkhälsa och välfärd

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2016/449
13 oktober 2016

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Intern remiss. Remisspromemoria - Åldersbedömning tidigare
i asylprocessen (Ds 2016:37)
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att lämna förvaltningens svar som sitt
eget.

Sammanfattning

Region Gotland har getts möjlighet att lämna synpunkter på remisspromemoria –
åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått
ärendet remitterat till sig från regionstyrelsen för synpunkter.
I promemorian lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att
Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som
görs i dag. Det föreslås att om det råder oklarhet om en asylsökande utlänning som
uppger sig vara ett ensamkommande barn är under 18 år eller inte, ska
Migrationsverket så snart som möjligt göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt
beslut om sökandens ålder. Migrationsverket ska enligt förslagen i promemorian ge
sökanden tillfälle att genomgå en medicinsk åldersbedömning innan ett tillfälligt
beslut fattas om att den sökande ska anses ha fyllt 18 år. Det föreslås också att
Migrationsverkets tillfälliga beslut ska kunna överklagas. Promemorian innehåller
dessutom förslag till ändringar i utlänningsförordningen som bl.a. innebär att
Migrationsverket ska informera utlänningen om att konsekvensen av ett nekat
samtycke till medicinsk åldersbedömning utan godtagbar anledning kan bli att han
eller hon bedöms ha fyllt 18 år. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1
maj 2017.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsnämnden delar departementets bedömning att barn inte ska bo
tillsammans med vuxna asylsökande i boenden för ensamkommande barn. Liksom
att resurser avsatta för barn inte ska gå till vuxna. Därmed är Hälso- och
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2016/449

sjukvårdsnämnden också positiv till att åldersbedömning kan ske i osäkra fall, på ett
rättssäkert sätt och tidigt i processen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tar inte ställning till de metoder som Socialstyrelsen
utrett i en systematisk översikt över metoder för radiologisk åldersbedömning (2016).
Hälso- och sjukvårdsnämnden vill dock understryka att det är av yttersta vikt att det
tydligt regleras var undersökningarna ska genomföras och hur de kommer att
finansieras. Vidare måste prioriteringsordningen gälla, dvs. undersökningar för
åldersbedömning ska inte prioriteras i förhållande till undersökningar av medicinska
skäl. Dessutom vill hälso- och sjukvårdsnämnden framhålla att åldersbedömningar
har synnerligen stora konsekvenser för individerna. Det ställer därmed stora krav på
de myndigheter som hanterar dessa ärenden. Hälso- och sjukvårdsnämnden vill
betona nödvändigheten av att regering och myndigheter noga följer utveckling och
forskning för att kunna utvärdera om medicinsk åldersbedömning leder till rättssäkra
beslut om asylsökande personers ålder och identitet.
Beslutsunderlag

Remisspromemoria – åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37)
Tjänsteskrivelse daterad 13 oktober 2016
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Registrator-RS
Lisa Stark, folkhälsochef
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/595
25 oktober 2016

Regionstyrelsen

Utpekande och detaljavgränsning av riksintresset Buttle enligt
3 kap. 7§ andra stycket miljöbalken (värdefulla ämnen eller
material)
Remiss från Sveriges geologiska undersökning. Dnr 31-1902/2016.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen ställer sig bakom upprättat förslag till remissvar.

Ärendebeskrivning

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har arbetat fram ett förslag till riksintresseområde omfattande ca 3600 ha. Förslaget har nu skickats ut för eventuella
synpunkter till Boverket, Länsstyrelsen i Gotlands län samt Region Gotland.
Bedömning

Ledningskontoret har i samarbete med tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen
och teknikförvaltningen upprättat ett förslag till remissvar.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Remissvar

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt
Jonas Nilsson

Ärende RS 2016/595
25 oktober 2016

Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 Uppsala

Utpekande och detaljavgränsning av riksintresset Buttle enligt
3 kap. 7§, andra stycket miljöbalken
Ert dnr 31-1902/2016
Region Gotland har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerade ärende.
Ställningstagande i översiktsplan Bygg Gotland 2010-2025
I Region Gotlands översiktsplan (laga kraft 2010-07-15 samt aktualitetsförklarad RF
2014-06-16) pekas hela det föreslagna området ut som område för vindbruk. Om
detta område pekas ut som riksintresse för värdefulla ämnen och mineral kommer
detta att få allvarliga konsekvenser för vindbruksutbyggnaden på Gotland och
följderna kan bli att regionen inte kan uppfylla de uppsatta mål för förnybar energi
och klimat som finns redovisade i regionens politiskt antagna strategidokument.
Området uppfyller, enligt regionen, de kriterier som krävs för att omfattas av
klassningen riksintresse för vindbruk. Länsstyrelsen på Gotland och Förvarsmakten har
dock i samband med arbetet med att ta fram översiktsplanen motsatt sig detta med
hänvisning till totalförsvarets riksintressen. Försvarsmakten har även tydligt påtalat
att myndigheten motsätter sig överlappande riksintressen inom områden som är
riksintresse för totalförsvaret.
Påtaglig skada på riksintresset
I underlaget saknas kriterier för bedömning av vad som skulle innebära påtaglig skada
på föreslaget riksintresse. Detta är grundläggande för regionens samhällsplanering
och bör därför tydliggöras.
Särskilda hushållningsbestämmelser
Hela Gotland är enligt 4 kap 2 § MB utpekat som riksintresse enligt de särskilda
hushållningsbestämmelserna. På hela Gotland skall således bedömningen av
påverkan på natur- och kulturmiljöer vid prövning av tillåtelse av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön enligt 2 § turismens och friluftslivet, främst det
rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Bestämmelserna i 4 kap 2 § MB utgör
dock inget hinder för utvinning av fyndigheter av ämnen eller mineral inom område
för riksintresse enligt 3 kap 7 § MB, om det finns särskilda skäl. Detta undantag gäller

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

dock inte inom Natura2000-områden. Regionen efterlyser därför en redovisning av
de särskilda skäl som motiverar att en fördubbling av arealen riksintresse på Gotland
för värdefulla ämnen och mineral föreslås.
Vattenförsörjning
I översiktsplanen har regionen tagit följande ställning gällande kalkstensindustrin
kontra vattenförsörjning
”Nya tillstånd till kalkbrytning och olika typer av täktverksamhet kan endast komma
ifråga om det är klarlagt att den planerade verksamheten inte äventyrar den framtida
vattenförsörjningen.”
Det saknas idag underlag för hur en framtida kalkbrytning kan komma att påverka det
komplexa vattensystemet inom området och vilka effekter kalkbrytning skulle kunna få
på den framtida vattenförsörjningen på östra och mellersta Gotland.
•

Region Gotland lät på beställning SGU göra SkyTem-undersökningar i det föreslagna
området för riksintresse år 2013 (Rapport och meddelanden 136-SGU). Resultatet från
denna undersökning indikerar att området kan vara intressant för betydande grundvattenuttag.
Hela det föreslagna området ligger inom den enda zon på Gotland, där den effektiva
nederbörden är över 175 mm/år. Det innebär att området sannolikt är ett av de främsta
på hela Gotland när det gäller potential för grundvattenbildning. Eftersom området till
allra största delen består av skog, är också ytavrinningen inte lika snabb som i öns
jordbruksområden, vilket ytterligare stärker områdets grundvattenbildande kvaliteter.
Det föreslagna området ligger även som en mindre del i det yttre vattenskyddsområdet i
Etelhem. Enligt vattenskyddsområdets gällande skyddsföreskrifter från 1982 får
schaktningsarbeten inte utföras till en lägre nivå än tre meter över det högsta naturliga
grundvattenståndet. Inte heller får schaktningsarbeten förekomma som kan försvåra
eller minska grundvattenbildning.
I nära anslutning till vattenskyddsområdet finns ett verksamhetsområde för vatten med
ett vattenverk (Västringe VV) med två borrade brunnstäkter (Etelhem Västringe P1 och
P2) med vardera ett djup på ungefär 33 meter. Vattentäkten är viktig och speciell för
området och även för andra delar av mellersta Gotland, då inget befintligt
stomledningsnät finns tillgängligt. Det skulle stöta på stora praktiska problem att dra
vattenledningsnätet hit från någon annan vattentäkt. Täkten är därför viktig ur strategisk
synvinkel för Region Gotland lokala vattenförsörjning.
En annan viktig aspekt är att exploatering intill vattenverk kan förhindra anläggningens
möjligheter till utveckling. Det kan bli nödvändigt att anläggningens kapacitet behöver
ökas i framtiden, antingen till följd av att fler personer behöver försörjas med vatten
eller att det krävs en mer avancerad rening. En verksamhet som medför utsläpp till
vatten eller luft i närheten av anläggningen kan påverka vattenuttag och reningsprocesser.
Utöver detta har Region Gotland en borrad vattentäkt på 32,5 meters djup vid
fastigheten Lojsta Bjärs drygt sex kilometer från det föreslagna riksintresseområdet.
Provtagning har visat att det finns goda möjligheter att erhålla bra grundvatten till en
kommande grundvattentäkt. Region Gotland vill poängtera betydelsen av att så långt
möjligt försäkra sig om att ingen negativ risk föreligger för påverkan på denna viktiga
vattentäkt.

Flera fastighetsägare med enskilda dricksvattenbrunnar finns i norra delen av det
föreslagna täktområdet. Risk för en negativ grundvattenpåverkan kan föreligga vid en
eventuell framtida mineralbrytning.
Transportlogistik
En eventuell kommande brytning av kalksten kommer att innebära betydande krav
på en fungerande infrastruktur då kalkstenen skall transporteras från brott till en
hamn för vidare utskeppning från ön. Hur detta är tänkt att lösas bör närmare
utredas och belysas då det kommer att innebära konsekvenser rörande exempelvis
omgivningsbuller, damm samt vägbuller utanför utpekat riksintresseområde.
Beroende på brytningens omfattning och tidshorisont kommer en företagsekonomisk avvägning att göras vilket som är det mest lönsamma transportalternativet. Linbana har används för mineraltransporter på andra platser i Sverige,
men här har antagits att det mest sannolika alternativet är att frakta stenen med lastbil
mellan stenbrott och utskeppningshamn.
Den närmaste hamnen med kapacitet att lasta fartyg av det tonnage som används vid
utskeppningen vid exempelvis Storugns på norra Gotland är Klintehamn. Beroende
på var inom det föreslagna riksintresseområdet brytningen kommer att ske, varierar
avståndet, men sträckan är ungefär 26 km från Nordkalks nuvarande fastighet i
Buttle till Klintehamn. Många av vägarna i området är smala, kurviga och med låg
bärighet, olämpligt för tunga transporter i skytteltrafik. Beroende på vägval kan de
passera genom samlad bebyggelse i exempelvis Buttle, Hejde, Klinte kyrka, Etelhem,
Roma samt Klintehamn. Dessutom passeras som på de flesta andra ställen på
Gotland sprid bebyggelse i direkt anslutning till vägarna.
I översiktsplanen pekas Klintehamn ut som ett område med potential för ytterligare
bebyggelse- och näringslivsutveckling. En utskeppning av kalksten i den omfattning
som riksintresseområdet ger möjlighet till från Klintehamns hamn får stora effekter
för regionens planering av ny bostadsbebyggelse liksom hur Klintehamn kan växa.
Kulturvärden
Inom området finns ett stort antal fornlämningar och fornminnen. Tre riksintresseområden för kulturmiljövården finns inom föreslaget riksintresseområde - Buttle [I
53] (Buttle sn), Fjäle i Ala och Visnar ängar i Alskog [I 33] samt Altajme gårdsmiljöer.
Riksintressena motiveras av rika fornlämningsmiljöer i ett småskaligt odlingslandskap
omgivet av skog med bosättningsspår och åkersystem sedan yngre bronsåldern, fossil
åkermark, husgrunder, stensträngar, gravfält och bildstenar från järnålder i anslutning
till odlingsbygd och bebyggelse, medeltida kyrka, gårdsbebyggelse från 1700- och
1800-talen och äldre vägsystem. I området ingår även Buttle järnvägsstation från
1878 med stationshus och uthusbyggnader.
Naturvärden
Inom det föreslagna riksintresseområdet finns det även områden med höga eller
mycket höga naturvärden bland annat två mindre, väl avgränsade riksintressen för
naturvården. Exempel på värdefulla naturområden är ädellövskogsområdena Fjäle och
Brunnsrar liksom naturreservaten Mallgårds hajd och Rongärde. Brunnsrar och
Mallgårds hajd är även Natura 2000-områden.

Ett eventuellt utpekande av ett nytt riksintresse måste därför ske med stor hänsyn till
de naturvärden som redan idag finns utpekade inom det föreslagna riksintresseområdet. För att kunna göra en naturvärdesbedömning krävs att den föreslagna ytan i
sin helhet naturinventeras. Det är också viktigt att skaffa sig en tydlig bild över
vattnets rörelser i området med tanke på de våtmarkskomplex som finns i och
utanför området. Ett väl avgränsat riksintresseområde för mineralindustrin snarare än
en stor rektangulär yta bör vara att föredra. Skall kalkbrytningen ske hållbart på ön så
bör strävan vara att ett nytt riksintresse inte skall läggas rakt över naturvärdena utan
istället runt omkring dessa.
Det finns även ett 30-tal nyckelbiotoper, tre biotopskyddsområden, skyddsvärda
vattendrag som löper genom stora delar av det föreslagna området samt ett flertal
områden med hävdad mark som är berättigade till EU-stöd
Sammanfattning
Region Gotland anser att underlaget för att fatta beslut om ett så omfattande riksintresseområde (3600 ha) som det här är fråga om är synnerligen bristfälligt t ex
saknas det en konsekvensbeskrivning av vad följderna av ett eventuellt beslut om
riksintresse skulle innebära utifrån de rubriker som behandlats ovan i detta remissvar.
Regionen ställer sig därför negativ till att området avsätts som riksintresseområde för
mineralbrytning i avvaktan på att underlaget väsentligen förbättras.

Regionstyrelsen

Björn Jansson
Ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Vårt datum/Our date

Vår beteckning/Our reference

2016-09-12

31-1902/2016

Ert datum/Your date

Er beteckning/Your reference

registraturen@boverket.se
gotland@lansstyrelsen.se
regiongotland@gotland.se
Utpekande och detaljavgränsning av riksintresset Buttle, Gotlands
län, enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken
Sveriges geologiska undersökning (SGU) arbetar för närvarande med
utpekande och detaljavgränsning av fyndigheten Buttle på mellersta
Gotland, som riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken,
se bifogat underlag (bakgrund, utvärdering, bedömning samt förslag på
avgränsning inkl. koordinatförteckning).
Ni bereds härmed tillfälle att senast 10 oktober 2016 inkomma med
synpunkter på förslaget.

Jan-Olof Arnbom
enligt uppdrag

Sändlista
Boverket
Länsstyrelsen i Gotlands län
Region Gotland
Kopia till:
Nordkalk AB

Organisationsnr 202100-2528
Huvudkontor / Head office:
Box 670
SW-751 28 Uppsala, Sweden
Besök / Visit: Villavägen 18
Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00
Fax: 018 17 92 10 / +46 18 17 92 10
E-mail: sgu@sgu.se

Filial / Regional Office:
Guldhedsgatan 5A
SE-413 81 Göteborg, Sweden
Tel: 031 708 26 50 / +46 31 708 26 50
Fax: 031 708 26 75 / +46 031 708 26 75
E-mail: gbg@sgu.se

Filial / Regional office:
Kiliansgatan 10
SE-223 50 Lund, Sweden
Tel: 046 31 17 70 / +46 46 31 17 70
Fax: 046 31 17 99 / +46 46 31 17 99
E-mail: lund@sgu.se

Filial / Regional Office:
Mineralinformationskontoret
Skolgatan 11
SE-930 70 Malå, Sweden
Tel: 0953 346 00 / +46 953 346 00
Fax: 0953 216 86 / +46 953 216 86
E-mail: minko@sgu.se

Filial / Regional Office:
Box 803
SE-101 36 Stockholm, Sweden
Besök / Visit: Blekholmstorget 30, uppg. F
Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00
Fax: 08 24 68 14 / +46 8 24 68 14
E-mail: stockholm@sgu.se
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2016-09-09

Dnr 31-1902/2016

RIKSINTRESSEOMRÅDE BUTTLE, GOTLAND
BAKGRUND
På Gotland finns två större sammanhängande områden med
revkalksten och stromatoporidékalksten, på norra Gotland
och mellersta Gotland. På norra Gotland varierar tjockleken
mellan 10 och 50 m. Rev- och stromatoporidékalkstenen
uppvisar de bästa kvaliteterna avseende främst karbonathalt
(>95 %), färg, renhet och svavelhalt samt termiska
egenskaper (lågt termiskt sönderfall, TS), vilket gör dessa
kalkstenstyper speciellt lämpliga som råvara till stålindustrin.
Under revkalkstenen ligger lager av märgelsten med lägre
karbonathalt och högre kisel- och svavelhalter.

Förenklad geologisk karta över Gotlands berggrund.
Den kalkstenstyp man hittar på mellersta Gotland, och i synnerhet i Buttletrakten, är mycket lämpad
för bränning av kalksten och uppvisar således goda brännegenskaper. Industrin (i första hand inom
metallurgin vid stålframställning) vill ha s.k. styckekalk, kalksten som håller ihop då man bränner den i
schakt- eller roterugn. Man mäter det termiska sönderfallet (TS) som indikerar hur mycket finandel
man har att förvänta i storskalig bränning. Det termiska sönderfallet styrs av flera faktorer, men
andelen sparit (omkristalliserad kalcit) är av avgörande betydelse. Trippelkontakterna mellan
kalcitkristaller utgör svaghetszoner som bidrar till sönderfall. Den revartade kalkstenen på mellersta
Gotland innehåller en mycket liten andel sparit, och har därmed låga TS-värden. Vidare är den
heterogen och massiv till sin karaktär (inga lagerplan) vilket också bidrar till de goda
brännegenskaperna. Utöver de ovanbeskrivna fysikaliska egenskaperna kräver stål- och den kemiska
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industrin en ren kemi. Låga svavelhalter (< 0.06%) är helt avgörande för stålindustrin som bl.a.
använder kalkstenen som slaggbildare för att få ut svavlet ur råjärnet. Låga kisel-, järn- och
aluminiumhalter är andra industrikrav. Den lagrade fragmentkalkstenen, som alltid förekommer i
anslutning till revkalkstenen, uppvisar sämre brännegenskaper men däremot bättre kemi. Den utgörs
av erosionsprodukter från reven, som avsatts på nytt. Den är "tvättad" av naturen (havet), och
därmed fri från lerinslag. Fragmentkalkstenen är inte duglig för kalkbränning, men däremot som
högkvalitativ råvara för användare med krav på hög reaktivitet och renhet.

SGU har i sin kartläggning av Gotlands berggrund kunnat
avgränsa en större förekomst av revkalksten söder om
Buttle, dels med okulärbesiktning, dels med geofysiska
mätmetoder (både mark- och flygmätningar) och dels
med undersökningsborrningar. Resultaten finns bl.a.
redovisade i SGU:s berggrundskarta över Gotlands län,
K221, utgiven år 2011. Den största mäktigheten av
revkalksten har konstaterats ligga i ett stråk mellan Lojsta
hed i väster och Ala i öster.

SGUs resistivitetsmätningar visande förekomst
av mäktig revkalksten (brunröda områden).

Lunds universitet utförde en djupborrning i området år 2014 ned till 300 m djup. Borrningen kunde
bekräfta SGUs undersökningar att det finns ett mäktigt lager med revkalksten från markytan och ned
till ca 60 m djup. Därunder finns märgelsten och andra typer av kalksten ned till det kristallina berget
under de sedimentära bergarterna.
SGU har gjort ytterligare flygmätningar i området och resultaten publicerades år 2014 i den
geologiska tidskriften GFF. Företaget Nordkalk har utfört 28 undersökningsborrningar inom sin
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fastighet söder om Buttle. I alla borrhål har revkalkstenen uppvisat en mäktighet på ca 60 m. Kemiska
analyser visar på en jämn och god kvalitet, lämplig för många industri- och samhällsändamål.
Revkalkstenen kan också studeras i de två kalkbrott som finns sydväst om Buttle. Den mäktighet hos
den högvärdiga kalkstenen på mellersta Gotland, som indikerats med hjälp av geofysik, och som
bekräftats i borrkärnor, är unik på Gotland. Den revartade kalkstenen (biostrom) uppnår en maximal
tjocklek på 60 m i området, vilken inte påträffats någon annanstans på ön.

SkyTEM-mätningar utförda av SGU 2013 längs en profil (röd linje) genom aktuellt område.

Revkalksten
Växellagrad kalksten och märgelsten
Märgelsten + salt grundvatten
Resultat från SkyTEM-mätningarna visande 60 m mäktig revkalksten.

4(7)

Orienteringskarta över aktuellt område vid Buttle. SGUs geofysiska undersökningsprofil (röd linje),
mäktigaste förekomsten av revkalksten (streckat område).

Karta över aktuellt område med ca 60 m mäktigt lager av revkalksten.
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Djupborrhål
Lunds univ.
Områden med 28
undersökningsborrhål,
Nordkalk AB

Bergtäkter

Karta visande platser där kompletterande geologisk information finns tillgänglig.

KALKSTENENS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Kalkstensprodukter har många användningsområden. Byggmaterial och byggmaterialrelaterade produkter är
en mycket bred grupp vars tillverkning kräver stora mängder av kalkstensprodukter, t.ex. cement, betong,
klinker, puts, bruk, spackel, tegel och isolering. I asfaltprodukter används kalksten för bättre vidhäftningsamt
och som filler. Vid markstabilisering av lösa jordar utgör kalksten den viktigaste komponenten. Inom
metallindustrin ingår kalkstenen som en viktig beståndsdel i olika produkter och används också som tillsats i
många industriprocesser, bl.a. används kalksten för att rena malmen – slagg bildas. Vid papperstillverkningen
används mycket kalkstensprodukter, dels som fyllmedel i papperet dels som en del av bestrykningspigmentet.
För rening av rökgaser används kalksten som då bildar gips, som i sin tur kan bli en råvara för t.ex. gipsplattor
för byggändamål. Kalksten används också som pH-höjare i mark och vatten. Inom jordbruk och trädgård
brukas kalk för att kompensera för de surgörande effekterna av gödsling samt att kalken försvårar
upptagningen av skadliga metaller. Olika kalkstensprodukter ingår i fodermedel eftersom kalciumjoner är
viktiga för skelettuppbyggnaden. Kalk utnyttjas också i vattenreningsverk. Vanligt glas framställs genom
sammansmältning av kvartssand, soda och kalksten. Många kemiska produkter innehåller kalksten, t.ex.
målarfärg, kablar, tapeter, plastmattor, plaströr och tandkräm. Den totala produktionen i Sverige ligger runt ca
3 miljoner ton per år. Järn- och metallindustrin är den enskilt största förbrukaren.
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UTVÄRDERING BETRÄFFANDE EVENTUELLT UTPEKANDE AV OMRÅDET SOM
RIKSINTRESSE
Enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken ska mark- och vattenområden som innehåller fyndigheter
av ämnen eller material som är av riksintresse skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
utvinningen av dessa.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansvarar för att peka ut sådana områden av riksintresse med
stöd av 2 § 5 förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden. De kriterier, på
vilka SGU grundar ett beslut att peka ut ett område med en fyndighet av ett ämne eller material som
riksintresse, är:
1. Ämnet eller materialet har stor betydelse för samhällets behov.
2. Ämnet eller materialet har särskilt värdefulla egenskaper.
3. Området innehållande fyndigheten av ämnet eller materialet är väl avgränsat, undersökt och
dokumenterat.
Alla ovanstående kriterier ska vara uppfyllda för att peka ut en fyndighet som riksintresse enligt 3
kap. 7 § andra stycket miljöbalken.

KRITERIERNAS UPPFYLLANDE
1. Den mäktiga och utbredda förekomsten av rev- och stromatoporidékalksten söder om Buttle har
stor betydelse för samhället eftersom kalkstenen utgör en mycket viktig del, främst inom många
industrisektorer, men även inom jordbruk, skogsbruk, miljö, m.m.
2. Revkalkstenen har unika egenskaper för framställning av de kalkstensprodukter som efterfrågas av
främst metall-, pappers- och byggindustrin, men också av jord- och skogsbrukssektorn.
3. Kalkstensfyndigheten har undersökts i ett flertal projekt, främst genom omfattande geologiska och
geofysiska undersökningar av SGU, men även av Lunds universitet och Nordkalk AB. Genom alla dess
undersökningar har fyndigheten kunnat avgränsas väl och dess egenskaper dokumenterats.
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SGUs BEDÖMNING
Sveriges geologiska undersökning anser att alla tre kriterier för ett utpekande av kalkstensfyndigheten Buttle som riksintresse är uppfyllda och föreslår därför att en del av fyndigheten ska bli
ett riksintresse för industrimineralet kalksten.
Förslag till riksintresseområde framgår av kartan nedan. Områdets areal omfattar ca 300 ha och utgör
den del av kalkstenformationen där de olika undersökningarna har visat på den största mäktigheten,
ca 60 m.

Hörnpunkt C

Hörnpunkt D

Hörnpunkt B

Hörnpunkt A

Förslag till område med riksintresset Buttle för industrimineralet kalksten.
Koordinater för preliminärt föreslagna hörnpunkter (angivna i SWEREF 99 TM)
Hörnpunkt

X-koordinat

Y-koordinat

A

709 340

6 361 420

B

707 560

6 364 080

C

717 880

6 369 350

D

719 200

6 366 400

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/427
26 oktober 2016

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Remiss - Slutbetänkande av Dricksvattenutredningen "En
trygg dricksvattenförsörjning - bakgrund, överväganden och
förslag (SOU 2016:32)
Förslag till beslut
•

Föreslaget yttrande skickas till näringsdepartementet.

Ärendebeskrivning

Förslaget till yttrande är berett inom teknikförvaltningen respektive ledningskontoret,
synpunkter har inhämtats från berörda enheter.
Sammanfattning

Dricksvattenutredningen kom till för att för att föreslå åtgärder och nödvändiga
anpassningar för att möta dagens behov och utmaningar enligt avsnitten 3- 5 1 om
dricksvatten i relation till samhällsutveckling och klimat. Dricksvattenförsörjningen
är ett utsatt område där nya tankesätt och gemensamma insatser behövs.
Klimatförändringarna ger redan utslag på tillgång och kvalitet på råvatten. Kemikalier
från samhällets utsläpp och infrastruktur har regionalt gett problem drickvattnets
tjänlighet. Samhällets urbanisering och markexploatering medför stort och ökat tryck
på vissa vattentäkter. Det lokala ansvaret för dricksvatten försvåras av ojämnt
fördelade vattentillgångar. Stora gemensamma system ökar risken för att stora
grupper i befolkningen drabbas samtidigt, om dricksvattnet i ett område blir otjänligt.
Varje kommun har ansvar för allmän dricksvattenförsörjning, men med väldigt olika
förutsättningar ifråga om ökande eller vikande invånarantal, lokala vattentillgångar
och övriga förhållanden i kommunerna. Utredningen är grundligt gjord, vilket är
svårt att visa i denna korta sammanfattning.
Slutsatserna i avsnitten 6-112 för dricksvattnet som landets i särklass mest
samhällskritiska försörjningssystem, är både att större statliga insatser, t ex för
djupare kunskapsunderlag inom olika myndigheters ansvar, och former för större
samverkan mellan kommuner behövs. Långsiktighet, krisberedskap, strategisk
samverkan och förebyggande arbete för att säkra drickvattnet behövs. Kommunernas
översiktliga planering kan tydliggöra vägval och konsekvenser. Eftersatt underhåll
och reinvesteringar måste åtgärdas. Dricksvattenproduktionen måste utveckla
lösningar för att hantera föroreningar som inte vattenskyddsområdena kan begränsa.
För kommunernas kompetensförsörjning behövs stöd. Förnyelse, utökad samverkan
1
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och större statligt stöd för kunskapsunderlag, forsknings- och utveckling behövs. För
konsumenterna förutses prishöjningar som utredningen ändå inte ser som betydande,
särskilt i relation till det faktiska värdet av dricksvattenförsörjningen.
Åtgärdsförslagen kan delas in i tio punkter, de flesta berör kommunernas roll.
1.förslag om förstärkt skydd av vattenförekomster och täkter

En ny process för att ta fram vattenskyddsområden föreslås. Miljöbalken ändras till
att: Kommunerna blir skyldiga att ansöka/att ansökan görs, länsstyrelserna ska bereda,
besluta och ha tillsyn. Vattenskyddsområden ska inrättas eller omprövas för alla
täkter som ger mer än 10 m3 per dygn eller försörjer fler än 50 personer. Staten ges
större ansvar för att ta fram djupare kunskapsunderlag. Träder i kraft 2018 – 2025.
2.förstärkt dricksvattenkontroll

Livsmedelsverket föreslås utforma särskilda mål för dricksvattnet i den nationella
kontrollplanen. Kontrollområden och riskklassningssystem ses över. Kommunala

myndigheter för livsmedelskontroll ska få nytt vägledningsmaterial
3.utveckla undersökningen av råvatten

Dricksvattenproducenternas kontroll och analys behöver utvecklas. Livsmedelsverket
får uppdraget att förtydliga funktionskraven i dricksvattenföreskrifterna.
Informationsutbytet om risker yt- och grundvatten föreslås öka genom att resultat
från vattenmyndigheternas insamling av råvattendata från kommuner och
producenter av allmänt dricksvatten återförs till dricksvattenproducenterna.
4.öka fokus på krisberedskapsfrågor

Offentligt ansvar för krisberedskapen inom dricksvattenområdet behöver stärkas.
Livsmedelsverket och länsstyrelsernas roller utvecklas. Tillgången till allmänt
dricksvatten måste säkras av kommunerna. För vattenlagen föreslås förtydligande i 2§
om att vattenförsörjning i vattentjänstlagens mening avser säkerställt
tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning.
Livsmedelsverkets vattenkatastrofgrupp VAKA föreslås bli kvar vid Livsmedelsverket
tills den kan knytas till kommunernas/branschens egen ansvar för krisberedskap.
5. förnyelse och underhåll

Underhåll och förnyelse av vattenverk, ledningssystem och annan infrastruktur inom
dricksvattenområdet varierar inom landet. Dricksvattenförsörjningen kräver
framförhållning och utveckling av teknik- och kompetensförsörjning, planering
ekonomistyrning och revision. Utredningen föreslår krav på att en plan för förnyelse
och underhåll fr o m 2019 ingår i underlaget för vattentaxan. Förtydligade krav på
dricksvattenberedning utvecklas av Livsmedelsverket.
6.material i kontakt med dricksvatten

Boverket föreslås få ta fram en strategi för material i kontakt med dricksvatten
7.förbättrad samordning och styrning

En slutsats är att statlig samordning inom dricksvattenområdet behöver bli bättre.
Därför bör flera berörda centrala myndigheter ingå i samordningen, samtidigt som
länsstyrelsernas ansvar stärks och samverkansformer mellan kommuner utvecklas.
8.kostnader och finansiering

Utredningen diskuterar finansieringsmodeller för att täcka tillkommande kostnader.
För staten föreslås ökade skatteintäkter t ex från en ny punktskatt inom
kemikalieområdet som en lämplig finansieringskälla. För de flesta kommunerna anses
vattentaxan efter vissa ökningar ge tillräcklig finansiering.
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9. förslag om utredning av avlopp som påverkar dricksvatten

Många viktiga dricksvattentäkter påverkas av utsläpp från avlopp. Utred vidare vilka
avloppsåtgärder som behövs, för att skydda dricksvattnet.
10. uppföljning och kontroll 2020

Slutligen föreslås en kontrollstation inom fem år för att följa upp arbetet.
Bakgrund dricksvattenutredningen

Dricksvattenutredningen tillsattes 2013 för en djupstudie av nuläge och behov inom
den allmänna dricksvattenförsörjning som kommunerna ansvarar för, från råvatten
till tappkran. Syftet var att visa dricksvattenförsörjningens utmaningar och att föreslå
lämpliga åtgärder, särskilt för att klara anpassningar som kan visa sig nödvändiga för
att klara dricksvattnet i ett ändrat klimat. Två delbetänkanden har lämnats tidigare:
Material i kontakt med dricksvatten – myndighetsroller och ansvarsfrågor (SOU
2014:53) samt Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning (SOU 2015:51).
Utredningens uppdrag

Identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning
i landet, på kort och lång sikt, och att vid behov föreslå lämpliga åtgärder.
Utredningens uppdrag betonar särskilt klimatförändringarnas betydelse och de krav
på anpassningar och förändrade förhållningssätt som kan behövas för dricksvattnet.
Utgångspunkter för utredningen

Klimatförändringarna, urbaniseringen (försvagade VA kollektiv i glesbygd,
belastningar på nybyggnadsområden i expanderande tätorter). Ökad regionalisering
och mellankommunal samverkan är viktiga för framtidens dricksvattenarbete.
Dricksvattnet är en förutsättning för att samhälle, företag och olika verksamheter ska
fungera. Kommunerna har här ett särskilt ansvar - att leverera vatten av en kvalitet
som är godkänd som livsmedel - landets i särklass mest kritiska försörjningssystem.
Det allmänna (kommunala) dricksvattnet används av 85 procent av befolkningen,
priset har hittills endast varit några ören per liter. Det är också vårt viktigaste
livsmedel, alla måste ha dricksvatten varje dag. Dricksvattnet måste kunna levereras
med hög kvalitet och säkerhet i ett mycket långsiktigt perspektiv. Fortsatt kommunalt
ansvar och självbestämmande för allmänt dricksvatten ingick i också utredningens
förutsättningar.
Ännu en utgångspunkt var behovet av utökat strategiskt arbetet med storstädernas
dricksvattenförsörjning. Kring landets storstäder och större befolkningscentra pågår
ofta samverkan, men klimatanpassade, långsiktiga och hållbara försörjningslösningar
behöver utvecklas ytterligare.
EU-direktiv, lagar, förordningar, riktlinjer och regler som utredningen berör

EU:s ramdirektiv för vatten 2 innehåller krav på övervakning av vatten, bl a av det
råvatten som är ämnat som dricksvatten. Medlemsstaterna ska se till att program för
övervakning tas fram och att skydda vattentäkter. Bland annat ställer direktivet krav
på att alla vattentäkter som försörjer mer än 50 personer eller levererar mer än 10 m3
vatten per dygn ska skyddas, d v s det som utredningen föreslår ska bli obligatoriskt
för kommunerna att ansöka om efter tillägg i miljöbalken.

2

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens
åtgärder på vattenpolitikens område
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EU:s grundvattendirektiv 3 är ett dotterdirektiv till ramdirektivet för vatten. Det
förbinder medlemsstaterna till åtgärder för att hindra och reglera förorening av
grundvatten.
EU:s dricksvattendirektiv 4 ställer krav på kvaliteten på dricksvatten och har
genomförts i Livsmedelslagstiftningen 5. Den anger att dricksvatten ska vara
hälsosamt och rent, dvs. inte innehålla mikroorganismer, parasiter och ämnen i
sådant antal eller sådana halter att de kan utgöra en fara för människors hälsa och
uppfylla särskilt angivna gränsvärden.
Kommunernas skyldighet att ordna vattentjänster regleras i Lagen om allmänna
vattentjänster (vattentjänstlagen) som trädde i kraft den 1 januari 2007. Vattnets
betydelse visas i att lagen är en speciallag; för frågor som styrs av vattentjänstlagen så
gäller denna framför allmänna lagar som kommunallagen eller skadeståndslagen.
Vattentjänstlagen ålägger kommunerna att ordna vatten för bostadsfastigheter och
liknande fastigheter. Anslutna industrier kan ha särskilda villkor.
Livsmedelslagstiftningen reglerar också tillsynsansvaret över dricksvatten, förtydligat i
en tillsynsvägledning 6.
Miljöbalkens område berör vatten ur flera perspektiv. Vattenskyddsområden ingår
dock inte ännu i formellt områdesskydd enligt miljöbalken, men utredningen föreslår
att förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m ändras, för
att också innefatta processen för vattenskyddsområden.
Lagstiftning om hur allmänna vattentjänster finansieras finns i EU-rätten i form av
ramdirektivet för vatten, i kommunallagen och allra främst i vattentjänstlagen.
Utredningens åtgärdsförslag medför också en rad förslag till författningsförändringar
ofta i form av tillägg gällande utökat skydd/ ansvar för dricksvatten.
Utredningen föreslår ändringar/tillägg i följande lagar och förordningar
1.1

Miljöbalken 7

1.2

Lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

1.3

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

1.4

Livsmedelslagen (2006:804)

1.5

Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m

1.6

Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

1.7

Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

1.8

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

1.9

Livsmedelsförordningen (2006:813)

1.10–18 tillägg till respektive förordning med instruktioner för Livsmedelsverket, Boverket,
Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, för Sveriges geologiska undersökning,
Kemikalieinspektionen SMHI respektive länsstyrelserna

Berörda verksamhetsutövare och andra enskilda

Vattentäkter kan skyddas från föroreningar och annan påverkan genom olika
skyddsåtgärder. Det verktyg som utredningen lägger tyngd på att utöka och förbättras
3
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd
för grundvatten mot föroreningar och försämring
4
Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten
5
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.
6
Livsmedelsverket (2014). Vägledning Dricksvatten.
7
SOU 2016:32, sid 43 - 48
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är vattenskyddsområden. Hittills har knappt 70 procent av de allmänna täkterna
vattenskyddsområden, de står för cirka 85 procent av det levererade dricksvattnet.
Som komplement förslår utredningen ökade resurser till risk- och sårbarhetsarbete
sam krisberedskap. Utredningens förslag om inrättande och omprövning av
vattenskyddsområden berör även indirekt verksamhetsutövare och enskilda som
omfattas av vattenskyddsföreskrifter som kommer att utfärdas framöver. Antal
företag som bedriver verksamhet inom vattenskyddsområde kan komma att öka.
Samhällsutvecklingen är helt beroende av tillgången på rent dricksvatten. Det kan
också krävas samverkan kring reservsystem, nödvatten och annan krisberedskap för
att säkra leveranser och hantera de oförutsedda händelser som ändå kan inträffa.
Kommunen har en övergripande skyldighet att ordna dricksvattenförsörjning med ett
rent och hälsosamt vatten. Dricksvattenförsörjningen hanteras inom den egna
kommunala förvaltningen i cirka 65 procent av kommunerna. I övrigt finns olika
samarbetsformer som kommunalförbund, gemensam nämnd och kommunala bolag.
Dricksvatten produceras oftast lokalt utom i storstadsregionerna.
Det finns i dag cirka 1 750 kommunala vattenverk. De producerar sammanlagt
närmare 900 miljoner m3 dricksvatten per år och försörjer cirka 8,5 miljoner
personer. Cirka 170 ytvattenverk står för hälften av det producerade dricksvattnet.
Dessa verk är ofta stora och försörjer större städer. Vattenbrist är ett problem främst
i landets sydöstra delar, på Öland och Gotland. Sammantaget ökar kraven då det
gäller att bygga en framtida säker och robust struktur för vatten- och avloppstjänster.
Staten har en viktig roll enligt utredningen

Statens roll är att fortsatt lägga betydande kraft för att anpassa och samordna
lagstiftning och andra former av övergripande stöd för dricksvattenverksamheten, så
att den kan utvecklas på ett positivt sätt. Av särskild vikt är vägledning, tillsyns- och
kontrollfrågor.
Staten har också ett ansvar för att utveckla och tillhandahålla övergripande övning
och utbildning inom krisberedskapsområdet. Staten kan vidare tillhandahålla
specialistkunnande, till exempel då det gäller krishantering och speciella
laboratorieanalyser. Det krävs också fördjupade och uthålliga satsningar på forskning
och utveckling, vilket till stor del kan ske i samverkan med dricksvattenbranschen.
Utredningens förslag till åtgärder
1. Skydda vattenförekomster och täkter

Utredningen har gjort bedömningen att alla allmänna större vattentäkter behöver
vattenskyddsområden med lokalt utformade skyddsföreskrifter för att kunna
säkras på längre sikt, men också att processen för vattenskyddsområden bör
formaliseras enligt systematiken i 7 kap. Miljöbalken och därmed bli mer lik den för
annat formellt områdesskydd. Havs- och Vattenmyndigheten bör få uppgiften att ta
fram en ny handbok för vattenskyddsområden. Det finns redan skyddsområden för
många vattentäkter, men flera av dessa bör få skyddet uppdaterat och många
vattentäkter har ännu inget skydd alls. I Sverige behövs fler skyddsåtgärder för
vattenförekomster för att möta klimat- och samhällsförändringar, för de åtaganden
som följer av EU:s vattendirektiv och för att nå nationella miljökvalitetsmål.
Klimatförändringarna kan ge problem med det råvatten som renas till dricksvatten.
Tillgång och kvalitet på grundvattnet påverkas. Kvalitetsproblem inträffar både under
extremt höga flöden och under mycket låga vattenflöden, de förväntas öka. Samtidigt
kan riskerna öka både ifråga om kemikalier och mikroorganismer i vattnet. Ett
varmare klimat med ökad nederbörd, mildare vintrar och mer nederbörd vintertid i
form av regn och smältande snö ökar uttransporten av markpartiklar och allt som
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dessa kan föra med sig. Vattenverken måste få kapacitet att hantera detta. Vattenbrist
finns främst i landets sydöstra delar, på Öland och Gotland. Kraven ökar då det
gäller att bygga en framtida säker och robust struktur för vatten- och avloppstjänster.
Samtidigt behöver processen för vattenskyddsområden uppdateras. Utredningen
föreslår att miljöbalken ändras till att kommunerna ska ha skyldighet att ansöka om
inrättande och omprövning av vattenskyddsområden för alla större allmänna
vattentäkter.
Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m

I förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. föreslås i ett
antal nya paragrafer som anger den föreslagna processen för vattenskyddsområden
Förslag till lag om ändring i miljöbalken 8

I 7 kap. 21 § ändras får till ska för att pröva och inrätta vattenskyddsområden, VSO.
Begreppet ”förberetts för att utnyttjas” införs för reservvattentäkter som beretts för
att kunna utnyttjas som vattentäkt i närtid. Därefter föreslås nya §§ : 7 kap. 21 §§ a–e
för inbördes förhållande och skyldigheter mellan länsstyrelse och kommun ifråga om
prövning av VSO och skyldigheter att ansöka om inrättande och prövning av nya
respektive översyn av vissa gamla VSO för alla täkter som genomsnittligt ger mer än
10 m3 per dygn eller försörjer fler än 50 personer.
Länsstyrelserna får ansvar för beslut om VSO och särskilda föreskrifter för dessa
enligt ett föreslaget tillägg i Lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.
Länsstyrelserna får också tillsynsansvaret för VSO och rätt att ta ut avgift för tillsyn
och handläggning av dispenser m m inom VSO enligt ett föreslaget tillägg i
Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Länsstyrelse
kan överlåta beslut och tillsynsansvar för vissa VSO till kommunal nämnd. Rätten at
överklaga ett VSO föreslås för organisationer och juridisk personer enligt MB 13§.
Regeringen föreslås få meddela föreskrifter om vattenskyddsområde som avser
samråd, utformning av ansökan och konsekvensutredning. Detta förslag ledde till ett
särskilt yttrande från en av utredningens experter som förordade att överklaganden
borde avgöras i domstol för att utveckla rättspraxis för VSO-processen.
Kommunerna ska vid behov också se till att äldre VSO och dessas föreskrifter ses
över. Andra typer av lokala skyddsföreskrifter begränsas därmed på sikt. Det är också
viktigt att säkra den mer långsiktiga förvaltningen av vattenskyddsområden.
Kommunerna får också, genom en mindre textändring i Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd rätt att meddela skydd för enskilda yt- och
grundvattentäkter.
Ett förbättrat skydd förutsätter också utveckling av lämpliga planeringsunderlag på
lokal och regional nivå. Länsstyrelserna behöver ta fram ”Regionala
vattenförsörjningsplaner” 9som stöd för bland annat kommunernas
översiktsplanering. Havs- och vattenmyndigheten ska vara vägledande för dessa, med
stöd av främst Boverket. Jordbruksverket får i uppdrag att belysa jordbrukssektorns

8

SOU 2016:32, sid 43 - 48
Ett pilotprojekt: Förstudie för regional vattenplanering på Gotland gjordes 2012-2013. Det ligger sedan till grund för det
pågående ramprojektet ”Vatten på Gotland” med delfinansiering från HaV. Ett projekt som länsstyrelsen ansvarar för är en
regional vattenförsörjningsplan som innefattar både kommunalt vatten, enskilda hushåll och näringslivets behov, klar ca 2017.
9
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framtida behov av vattenförsörjning som underlag i de regionala planerna. Några
områden har redan vattenförsörjningsplaner på länsnivå.
Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla sin vägledning. Deras roll bör vara att
skapa förståelse för de svårigheter som inrättandet av vattenskyddsområden kan
innebära och vilka redskap som krävs för att underlätta processen. Det huvudsakliga
ansvaret för att vägleda sökande kommuner ligger dock enligt utredningens
bedömning på länsstyrelserna. Det kan gälla kunskaper om behov av åtgärder för
skydd, olika intressenters förutsättningar och möjligheter att hantera restriktioner
inom området, framtagande av ändamålsenliga tekniska underlag för avgränsning och
föreskrifter, riskinventering, riskvärdering, riskbedömning och riskhantering.
Länsstyrelser bör att alltså inte fortsättningsvis invänta kommunens ansökan, utan ta
en aktiv roll tidigt i processen. Förändringarna i Miljöbalken föreslås gälla fr om
2018, men kraven på att ansöka om VSO införs stegvis: 1 januari 2022 för
vattentäkter med uttag av vatten om mer än 100 kubikmeter per dygn och den 1
januari 2025 för vattentäkter med uttag av vatten om 10–100 kubikmeter per dygn.
2. Anpassa dricksvattenkontrollen

Den offentliga kontrollen av dricksvattenanläggningar behöver förbättras.
Utredningen föreslår att Livsmedelsverket får i uppdrag att utforma särskilda mål för
dricksvattnet i den nationella kontrollplanen.
Kontrollområden och riskklassningssystem för dricksvattenanläggningar ses över.
Särskilt vägledningsmaterial ska också utformas för kommunal tillsyn. För att
underlätta rapporteringen till EU kring dricksvattnet, föreslås Livsmedelsverket få
möjlighet att inhämta uppgifter om dricksvattenkvalitet från större allmänna
producenter och distributörer.
Förslag till förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

med tillägg om
skyldighet för huvudmän att till Livsmedelsverket lämna de uppgifter som de
behöver för rapportering om kvaliteten på dricksvattnet och motsvarande Förslag till
lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804) om skyldighet att årsvis lämna uppgifter

3. Utveckla undersökningen av råvatten

Dricksvattenproducenterna behöver regelbundet undersöka sitt råvatten, ofta kallad
råvattenkontroll, för att uppmärksamma risker och anpassa beredningen av
dricksvattnet. Provtagning och analys behöver dock utvecklas, på många håll också
göras i större utsträckning än tidigare. Livsmedelsverket föreslås få i uppdrag att
förtydliga kraven på undersökning av råvattnet i dricksvattenföreskrifterna.
4. Öka fokus på krisberedskapsfrågor

Samhällets krisberedskap behöver stärkas ytterligare för att säkra en trygg
dricksvattenförsörjning. Det gäller både staten på central och regional nivå, samt
kommunerna. Livsmedelsverket behöver ta ansvar för den långsiktiga finansieringen
av övergripande utbildning, övning, laborativ kompetens och övrigt expertstöd.
Länsstyrelsen har redan vissa typer av regionalt ansvar inom länen, kommuner och
dricksvattenaktörer måste säkerställa sina lokala krisberedskapsuppgifter.
Eftersom dricksvattnet är helt avgörande för individer, företag och samhälle, behöver
både tillgång och kvalitet säkerställas. Konsumenternas tillgång till allmänt
dricksvatten av god kvalitet utgör en nödvändig grund för utveckling och folkhälsa
och ska därför säkras. Utredningen föreslår ett förtydligande av vattentjänstlagen.
Livsmedelsverket föreslås utreda förutsättningarna för ett nationellt system för
rapportering av incidenter och oönskade händelser kring dricksvattnet. Det kan gälla
hälsorelaterade utbrott, större avbrott eller sabotage riktade mot dricksvattnet.
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Länsstyrelserna ska genomföra en fördjupad uppföljning av kommunernas analysoch planeringsarbete kring dricksvatten och krisberedskap.
Livsmedelsverkets särskilda vattenkatastrofgrupp VAKA och förstärkningsdepåer
med nödvattentankar kan ge stöd till kommunerna vid kriser och krisliknande
tillstånd. Arbetet har varit värdefullt och ska därför finnas kvar vid Livsmedelsverket
under en fortsatt period. På sikt ska övervägas om verksamheten kan knytas närmare
kommunerna och dricksvattensektorn, som ett led i deras ansvar för
krisberedskapen. Från kommunal nivå förordas fortsatt samordningsansvar hos
Livsmedelsverket.
5. Förnyelse och underhåll

Vattenverk, ledningssystem och annan infrastruktur inom dricksvattenområdet
bedöms vara i gott funktionellt skick, men med stora variationer mellan olika
kommuner. På en del håll finns behov av större insatser för förnyelse och underhåll.
Utredningen anger sårbarhet för försämrat råvatten som en stor risk, särskilt i
grundvattenanläggningar med otillräckliga barriärer mot kemiska och mikrobiologiska
föroreningar. Här behöver nya tekniska lösningar utvecklas för att hantera de
problem som bättre skydd av råvattnet inte ger skydd emot. Även ledningsnät utsätts
för ökande risker främst när översvämningar, skred, ras och markrörelser ökar risken
för ledningsbrott och föroreningar.
Förslag till lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Dels föreslås ett förtydligande i 2§ om att vattenförsörjning i vattentjänstlagens
mening avser säkerställt tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal
hushållsanvändning. Dels följande tillägg om samverkan och underhållsplaner: 6 a §
Kommunen ska ta tillvara möjligheter att samverka med andra kommuner avseende
vattenförsörjning. Ordet säkerställt har föranlett ett särskilt yttrande med
invändningar från en av utredningens experter.
Tillägg i 50 a § Huvudmannen ska se till att det finns en plan för förnyelse och
underhåll av de anläggningar som används för vattenförsörjning. Planen ska ingå i
underlaget för kommunens föreskrifter om taxan enligt 34 §.
Kompetensförsörjning

Utredningens bedömning är att kraven på kompetens och kunnande ökar påtagligt
inom dricksvatten, liksom inom många andra tekniska försörjningssystem. Det
innebär också ökade krav på systematisk kompetensförsörjning, vilket i sin tur
förutsätter grundläggande kunskapsutveckling, forsknings- och utvecklingsinsatser.
Samtidigt gäller det att arbeta på nya sätt, utnyttja skalfördelar, hitta kostnadseffektiva
lösningar och samverka på ett för vattenförsörjningen gynnsamt sätt.
Åtgärder krävs för att undanröja en rad hinder. Utveckling behövs av organisation,
kompetensförsörjning, lokal ekonomistyrning och revision. Det krävs också
grundläggande planeringsinsatser, liksom modern och anpassad produktions- och
distributionsteknik. Många lokala anläggningar och organisationer befinner sig redan
nu i en situation där det behövs förändrade arbetssätt.
Utredningen konstaterar att dagens lagstiftning inte utgör ett hinder för förnyelse och
underhåll. Vissa regelförändringar behöver dock ske för att underlätta arbetet.
Utredningen föreslår att det ska ställas krav på förnyelse- och underhållsplaner som
stöd för anpassning av system, ekonomistyrning och taxesättning. Vattenverken
behöver också förnya och utveckla sina tekniska och andra beredningssystem för att
klara ökande föroreningar i råvattnet.
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Livsmedelsverket föreslås därför få formulera tydligare krav på hur
dricksvattenberedningen ska utformas.
6. Material i kontakt med dricksvatten

I ett inledande delbetänkande om material i kontakt med dricksvatten, diskuterade
utredningen främst myndighetsroller och ansvarsfrågor.
Förslag lämnades om utökad information och tydlighet från statens sida. Bland annat
föreslogs ökad samordning mellan myndigheterna, bättre koppling till det pågående
europeiska samarbetet och inrättandet av en informations- och kunskapsplattform
vid Boverket. Regeringen gav därför i särskilt uppdrag till Boverket att utarbeta en
strategi för arbetet med samordning, förbättring och utveckling av frågor kring
material i kontakt med dricksvatten.
7. Förbättrad samverkan, samordning och styrning

Det finns stora variationer i lokala förhållanden, förutsättningar och kompetens
mellan olika kommuner då det gäller dricksvattenförsörjningen. Kommunernas
samverkan behöver öka och utvecklas. Det är en förutsättning för att ge ekonomiska,
tekniska och kompetensmässiga förutsättningar, stabilitet och hållbarhet. Det kan
också underlätta en nödvändig förändring mot ett mer regionalt synsätt på skydd och
nyttjande av vattentillgångar. Kommunerna ska tillvarata möjligheterna att samverka,
vilket föreslås framgå i vattentjänstlagen. Utredningen konstaterar att dagens statliga
samordningsarbete inom dricksvattenområdet inte fått avsedd effekt. Ett förtydligat
och bredare samordningsuppdrag för dricksvattenfrågor bör därför ges till
livsmedelsverket och andra berörda centrala myndigheter och länsstyrelser. Ett
nationellt dricksvattenråd behöver inrättas vid Livsmedelsverket. Rådet ska utveckla
en samlad dricksvattenstrategi med tidssatt handlingsplan. Livsmedelsverket föreslås
också inrätta ett kunskapscentrum för dricksvattenfrågor, för att öka stödet till
kommuner och andra aktörer inom området. En utvecklad statlig styrning och
samordning ger länsstyrelsen en tydligare roll i de regionala dricksvattenfrågorna.
Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön

Förslag om skyldighet för huvudman att lämna de underlag som vattenmyndigheten
behöver för att fullgöra sina uppgifter
Förslag till förordning om ändring i respektive förordningar med instruktioner för
Livsmedelsverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten,
för Sveriges geologiska undersökning, Kemikalieinspektionen SMHI respektive
länsstyrelserna om att inom sina verksamhetsområden bistå i det nationella
samordningsarbetet, dels med ett nytt kompetenscentrum för dricksvatten hos
Livsmedelsverket dels arbete för Dricksvattenrådet.
8. Kostnader och finansiering

Utredningens samlade förslag innebär vissa ökade kostnader för stat, kommuner och
va-kollektiv. Tillskotten beräknas motsvara i storleksordningen 10–32 miljoner
kronor för staten och cirka 40–76 miljoner kronor per år för kommuner och VAkollektiv under en begränsad tidsperiod. Ytterligare kostnader som kan uppstå på
lokal nivå gäller eventuella ersättningar vid inskränkningar i markanvändningen då
fler vattenskyddsområden tillkommer. Därtill kommer kommunernas mer långsiktiga
investeringar och klimatanpassningar som är nödvändiga för att möta framtiden.
Sammantaget kommer dessa kostnader att vara relativt begränsade, jämfört med de
stora belopp som dricksvattenförsörjningen redan i dag omsätter.
Utredningen har som princip att det offentliga åtagandet inom vattenförvaltning och
miljömålsarbete inte onödigtvis ska belasta va-kollektiven och att övervakning ska
betalas av förorenare, inte av konsumenter. I den mån samhället tar över ansvaret,
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ska det ske genom offentlig finansiering, inte genom avgiftsbaserade
dricksvattenkollektiv.
Utredningen nämner kemikalieskatt som en finansieringskälla samt ger exemplet att
ett relativt begränsat statligt skatte- eller avgiftsuttag om 50 öre per producerad och
debiterade m3 dricksvatten till va-kollektiven skulle generera cirka 300 mnkr årligen.
Ett påslag om 50 öre per m3 skulle innebära en ökad kostnad för VA-kollektiven som
motsvarar högst hälften av den vanligtvis årliga höjningen och skulle vara avgörande
för en långsiktigt tryggad dricksvattenförsörjning i olika delar av landet. Vatten och
avlopp ingick tidigare i kostnadsutjämningen, men togs bort år 2005.
Dricksvattnets andel av de årliga VA-avgifterna motsvarar närmare 9 miljarder
kronor per år. Därtill avsätter staten årligen cirka 75–130 miljoner kronor för
utbildning, övning, information, forskning och utveckling samt andra former av
stödjande och reglerande insatser inom dricksvattenområdet.
Utredningens bedömning är att insatserna får ses som nödvändiga och väl
motiverade utifrån de betydande värden som står på spel och behöver säkras för
individ, företag och samhälle. Utredningens förslag med vissa kostnadshöjningar,
bedöms få avgörande betydelse för en framtida tryggad dricksvattenförsörjning.
Insatserna får ses som nödvändiga och väl motiverade utifrån de betydande värden
som står på spel och behöver säkras för individ, företag och samhälle.
9. Utred avloppsfrågorna

Utredningen lyfter också fram förslag om fortsatta utredningsbehov. Avloppsfrågorna påverkar dricksvattenförsörjningen och kretsloppet av vatten. En rad frågor
kopplade till detta behöver utredas vidare. Det gäller förnyelsebehov hos
ledningsanläggningar och ledningsnät med möjligheter och kostnader för rening av
miljö- och hälsopåverkande kemiska ämnen och produkter. Förekomsten av orenade
utsläpp vid överbelastning av avlopps- och dagvattensystem (s.k. bräddning) behöver
också belysas.
Det finns i dag cirka 2 000 kommunala reningsverk för avloppsvatten i landet. De
påverkar indirekt stora delar av dricksvattenförsörjningen genom att renat och ibland
även orenat avloppsvatten kan nå råvattentäkter. Otillräcklig rening gäller också
utsläppen från ett stort antal enskilda mindre avlopp, vilket innebär smittorisker och
bidrar till övergödning i vattendrag, sjöar och kustvatten.
10. Kontrollstation 2020

Dricksvattenutredningens föreslår att en kontrollstation för dricksvattnet sätts upp
inom en femårsperiod. Dricksvattenutredningens förslag och de fortsatta
förutsättningarna för dricksvattenförsörjningen behöver följas upp så att
utvecklingen vid behov kan anpassas. Främst gäller det att bedöma om takten är
tillräcklig i det samverkansarbete som krävs på lokal nivå. Det är också viktigt att
följa upp det fortsatta arbetet med att ta fram regionala planeringsunderlag, inrätta
och ompröva vattenskyddsområden. Ytterligare uppföljningsfrågor gäller
kommunernas förmåga till klimatanpassning och krisberedskap, liksom möjligheter
att säkerställa dricksvattenförsörjningen. Även finansieringsfrågor bör genomlysas,
för att uppmärksamma eventuella svagheter i systemet. Det är angeläget att
uppföljningsinsatser görs relativt snart. Verkningsgraden behöver bedömas för
utredningens samlade åtgärder.
Inte bara drickvatten
Utredningen konstaterar att dricksvattnet i vissa fall behöver ses i ett större
sammanhang med dricksvatten – avloppsvatten- råvatten - hälsoaspekter och
10 (11)

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/427

samhällets åtaganden. Klimatförändringarna ökar risken för bräddning av avlopp
och föroreningar. Recipienter för behandlat avloppsvatten kan också vara
råvattentäkter. Dricksvatten och avlopp kan då behöva ses i ett sammanhang, liksom
de organisatoriska, finansiella och hälsomässiga aspekterna av samhällets åtaganden.
Fortsatta anpassningar kan behövas av lagstiftning, ansvar och organisatoriska
förutsättningar om utvecklingstakten bedöms vara för låg. Kommunernas framtida
uppgifter som ansvariga för dricksvattenförsörjningen får bedömas utifrån verksamhetens kvalitet och förmåga. Samverkan och mer storskaliga synsätt kan visa sig
nödvändigt och avgörande, som det gjort i flera andra länder.
Ledningskontorets och teknikförvaltningens bedömningar

Utredningen har lyckats väl med sitt breda uppdrag att belysa nuläge och utmaningar
för den allmänna försörjningen med dricksvatten. För regionens del bör förslagen
om bättre vägledning/utökat statligt ansvar bidra till bättre kunskapsunderlag som
underlättar arbetet med skydd för dricksvattnet. Den största skillnaden som
kommunal huvudman blir att ansvaret för att ansöka istället för att utse
vattenskyddsområden. De tjänstemän inom region Gotland som idag arbetar med att
utse vattenskyddsområden ser positivt på att staten får ta ett utökat ansvar för
vattenskyddet, förutsatt att resurser avsätts för att det statliga genomförandet så att
inte processerna på kommunal nivå fördröjs. Regionen kan bara hålla ett begränsat
antal VSO-processer igång samtidigt och tidsplanen för att hinna med alla VSOansökningar till 2025 förutsätter smidiga processer. Viss oro finns för förslaget om
att VSO ska föregås av vattendom på uttag av vatten, vilket idag tar minst fem år
utom regionen kontroll, beroende på långa väntetider på domslut. Vidare uttrycker
vår va-huvudman viss oro över framtida utveckling för intrångsersättningar till följd
av nya VSO, ett område som egentligen ligger i en tidigare utredning 10 som ansåg att
principen om att förorenaren betalar oftast inte kan tillämpas på
vattenskyddsområden som har förebyggande syfte, ofta med långtgående krav på
verksamhetsutövare. Vidare konstaterades att det ännu finns vissa osäkerheter om
intrångsersättningar inte står i strid med EU:s statsstödsregler.
Dricksvattenutredningen stannar vid att konstatera att det ännu finns vissa
oklarheter, vilka är utanför utredningens uppdrag, då de frågorna avgörs genom
rättstillämpning i nationell domstol respektive EU- domstol.
Många av förslagen som berör kommunal nivå är för övrigt i linje med redan inlett
arbete på Gotland.
Beslutsunderlag

Remiss - Slutbetänkande av Dricksvattenutredningen "En trygg
dricksvattenförsörjning - bakgrund, överväganden och förslag (SOU 2016:32)
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Näringsdepartementet
Marcus Ax, TKF,
Susanne Pettersson, TKF
Christer Stoltz, LK
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Utredningen om ersättning vid vissa fall av rådighetsinskränkningar (M 2012:02)
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Regionstyrelsen

Yttrande
Ärende RS 2016/427
24 november 2016

Näringsdepartementet,
103 33 Stockholm

Ert dnr N2016/03080/DL

ARBETSHANDLING – förslag till yttrande
N-dep. tillhand senast 30 nov

Remiss. Slutbetänkande av Dricksvattenutredningen "En
trygg dricksvattenförsörjning - bakgrund, överväganden
och förslag (SOU 2016:32)
Regionstyrelsen har tagit del av remitterad utredning och förslag till nya
åtgärder för allmänt dricksvatten och lämnar följande synpunkter.
Sammanfattande synpunkter

Utredningen har lyckats väl med sitt breda uppdrag att belysa nuläge och
utmaningar för den allmänna försörjningen med dricksvatten. Region Gotland
välkomnar förslagen som leder till bättre kunskapsunderlag och skydd för
dricksvattnet, många är i linje med redan inlett arbete på Gotland.
Särskilda påpekanden

Några punkter som rör kommunernas ansvar väcker frågor. Synpunkter kring
finansiering och landbygdsansvar hänger också samman med den egna
situationen. På Gotland bor cirka 45 procent av befolkningen utanför tätorter,
regionen har ett trettiotal täkter för allmänt dricksvatten över hela ön. Ändå
kommer närmare fyrtio procent av hushållen även framöver att få ta eget
ansvar för sin dricksvattenförsörjning, enligt planen för VA-utbyggnad.
Utökat ansvar för kommunerna att ansöka om vattenskyddsområden, VSO

Vi ser med viss oro på kraven på nya vattenskyddsområden och samtidig
uppdatering av de gamla. Tidplanen förutsätter att processen för vattendomar,
som idag tar minst 5 år och ligger utanför kommunernas rådighet, inte
fördröjer VSO-processen. Vidare finns begränsat med tillgänglig utomstående
expertis. För en liten region med många vattentäkter finns bara möjlighet att
samtidigt hålla igång ett begränsat antal ansökningsprocesser. För att kunna
leverera ansökningar om VSO enligt tidplan blir kommunerna blir beroende av
att omgivande myndigheter bidrar med underlag och till smidiga processer.
Utökat statligt ansvar att bereda och besluta om vattenskyddsområden, VSO

Statliga myndigheter med olika sektorsansvar kan ge värdefullt stöd till
kommuner och regioner som har uppdraget att föreslå och förankra
geografiska gränser för VSO. Relevanta och specifika faktaunderlag för att
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föreslå rätt nivå på skyddsåtgärder inom respektive område skulle vara
betydelsefullt för snabbhet och transparens i processerna med vattenskyddet.
Det förutsätter statliga resurser att leverera underlag i tid för att kommunerna
ska kunna hålla sina tidsplaner för VSO. Med de förutsättningarna uppfyllda
ser Region Gotland ser positivt på att utredningen föreslår bredare statligt
ansvar. Samtidigt som dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och skyddet av
det prioriteras högt, så är det också av största vikt för trovärdighet och
acceptans i vattenskyddsarbetet att kunna motivera de skyddsåtgärder som
föreslås och att inte ställa krav på onödiga begränsningar för berörda
verksamheter.
Processen för vattenskyddsområden, VSO

Region Gotland och länsstyrelsen i Gotlands län har redan ett utvecklat
samarbete i processerna för vattenplanering och nya VSO, vilket kan vara
modell även för andra regioner.
Fokus på krisberedskap

Region Gotland påpekar behov av fortsatt statligt ansvar hos Livsmedelsverket
för krisberedskapssamordning av dricksvattenfrågor och VAKA. Det blir svårt
att likvärdigt fördela ut motsvarande ansvar bland huvudmän för allmänt
dricksvatten. Region Gotland anser att VAKA är en mycket viktig expert- och
förstärkningsresurs till kommunerna vid dricksvattenkriser. Tillgången till
nationell statlig expertis är i detta sammanhang mycket väsentlig.
Samtidigt finns redan dricksvattenfrågan högt på krisberedskapsagendan på
Gotland, genom vår utsatta dricksvattensituation.
Utöver VAKA är redan Livsmedelsverket en aktiv stödfunktion till
kommunerna genom metodutveckling, handböcker, utbildningsinsatser och
övningsverksamhet. Vi anser att Livsmedelsverkets stöd starkt har bidragit till
en höjd krisberedskap inom dricksvattensektorn.
Finansieringsfrågor

Risken för att intrångsersättningar kan följa av inrättandet av VSO ger oro för
hur vattenkollektiv ska kunna finansiera ersättning för intrång. Vi ser behov av
att praxis för ersättningsfrågor utvecklas snarast, bland annat för att inte
ersättningstvister ska ta personella resurser i anspråk under lång tid.
Finansiering av utbyggnad

Förutom behovet av reinvesteringar finns ofta problem för huvudman att
kunna finansiera utbyggnad på ett sätt som ger rimlig kostnadsfördelning inom
VA kollektivet, vi hade gärna sett att utredningen också belyst detta.
Finansiering genom avgifter

Region Gotland påpekar också ur ett likabehandlingsperspektiv vikten av att
allmänt dricksvatten finansieras fullt ut genom avgifter. Det ska varken direkt
eller indirekt t ex genom ökat behov av kommunala utredningar, belasta de
kommunala skattekollektiven. Alla hushåll behöver ordna sin tillgång till
dricksvatten, men en del får göra detta helt på egen bekostnad. Ur ett regionalt
perspektiv blir det mycket tydligt att det är de som kommer åt att nyttja en
allmän vattentjänst som också ska stå för vad den tjänsten kostar.

Regionstyrelsen
Region Gotland
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Landsbygd – hushåll och företag utan allmänt dricksvatten

Utredningens förslag riskerar att bidra till ytterligare fokus på insatser för
städernas befolkning. Vi anser att dricksvattenförsörjningen för växande
tätorter måste lösas utan att hushåll och verksamheter utanför allmänna
anslutning får sämre möjligheter att tillgodose sitt vattenbehov när till exempel
avledning av vatten sker från deras geografiska närområde som råvatten till
tätorter.
Visby, dag som ovan

Regionstyrelsen

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande
Peter Lindvall
regiondirektör

En trygg dricksvattenförsörjning
– bakgrund, överväganden och förslag

Del 1

Slutbetänkande av Dricksvattenutredningen
Stockholm 2016

SOU 2016:32

Sammanfattning

En trygg, samordnad och långsiktig dricksvattenförsörjning kan
tyckas självklar, men speglar på ett allmänt plan den grundläggande
problematik som utredningen uppmärksammat. Vi har vant oss vid
att stadsområden och tätorter liksom många mindre samhällen haft
vatten- och avloppstjänster ordnade genom det allmännas försorg.
Så har det varit under lång tid, och så förväntar vi oss att det ska
fungera även i framtiden. Dricksvattnet utgör landets i särklass
mest kritiska försörjningssystem, en förutsättning för att samhälle,
företag och olika verksamheter ska fungera. De hot och risker som
dricksvattenförsörjningen utsätts för i form av klimat- och samhällsförändringar har fått ökad uppmärksamhet. Det är nu hög tid
att hantera de samlade utmaningar som dricksvattnet står inför.
Det allmänna dricksvattnet används av 85 procent av befolkningen,
priset har hittills endast varit några ören per liter. Det är ett livsmedel som alla måste ha, varje dag under hela livet. Det offentliga
åtagandet kring dricksvattnet behöver således hålla hög kvalitet och
säkerhet i ett mycket långsiktigt perspektiv. För konsumenterna
kan det innebära mindre prishöjningar men samtidigt ge möjligheter till en fortsatt trygg dricksvattenförsörjning.
Uppdraget
Dricksvattenutredningens övergripande uppgift har varit att gå
igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt
dricksvatten. Syftet har varit att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning på kort och
lång sikt. Uppdraget betonar särskilt klimatförändringarnas betydelse och de krav på anpassningar och förändrade förhållningssätt
som kan behövas för dricksvattenfrågorna.
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Två delbetänkanden har avlämnats, Material i kontakt med
dricksvatten – myndighetsroller och ansvarsfrågor (SOU 2014:53)
samt Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning (SOU 2015:51).
Det senare avsåg ett kunskapsunderlag med en uppdaterad analys
av klimatförändringarna i Sverige under återstoden av detta sekel,
med en redovisning av de risker för dricksvattenförsörjningen som
kan förutses.
Utgångspunkt för utredningens direktiv har varit att förslag till
åtgärder ska bygga på rådande ansvarsförhållanden och ansvarsprinciper inom dricksvattenförsörjningen. Utredningen ser ett
värde i att på detta sätt i första hand bygga vidare på sådant som i
huvudsak fungerar i dag. Flera av utredningens förslag har systemkaraktär, med inriktning på att förbättra funktionaliteten i de
system som fortsatt ska upprätthållas på olika förvaltningsnivåer
och av de aktörer som i dag är ansvariga. En balans har eftersträvats
mellan vad som är möjligt för dagen, men också nödvändigt för
morgondagen.
Utredningens arbete har bedrivits med öppenhet gentemot
berörda myndigheter, organisationer och andra aktörer som på
olika sätt arbetar med allmän dricksvattenförsörjning. Det har
möjliggjort en löpande dialog kring de överväganden och förslag
som vuxit fram under arbetet, men har också utgjort en påverkande
drivkraft i det löpande förändringsarbete som pågår. Det har
inneburit regelförändringar och utvecklingsarbete kring flera av de
frågor som utredningen uppfattar som centrala.
Samhällsförändringarna utmanar dricksvattnet
Samhällsförändringar och demografi utgör tillsammans med naturgivna förutsättningar och klimatförändringar i dag påtagliga utmaningar för dricksvattenförsörjningen och anger också villkoren
för framtiden. Samhället förändras snabbare än klimatet, förändringarna är också nära relaterade till dricksvattenfrågorna. Dels
genom att förekomsten av rent och säkert dricksvatten sätter
ramarna för utveckling av verksamheter, bostadsbyggande, regional
utveckling, folkhälsa och välbefinnande, dels genom att denna utveckling i sig skapar nya förutsättningar för hur vattenförekomster
och dricksvattenförsörjning kan säkras långsiktigt.
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En fortgående urbanisering präglar städerna, särskilt storstäderna, med ökat tryck då det gäller teknisk infrastruktur och
andra behov. Betydande delar av landsbygden glesnar befolkningsmässigt, vilket där kan försvaga förutsättningarna för allmänna
dricksvattentjänster av god kvalitet. Växande tätortsregioner innebär större påfrestningar på mark- och vattenanvändning, med ökad
sårbarhet för de vattenförekomster som där utgör bas för dricksvattnet. Samtidigt ökar förväntningarna, liksom svårigheterna, avseende skyddsåtgärder och krisberedskap.
Klimatförändringarna är redan här
Klimatförändringar till följd av den globala uppvärmningen får
fortsatt genomslag i Sverige, genom högre medeltemperaturer,
ökad nederbörd, förändrade mönster för avrinning och avdunstning samt stigande havsnivåer. Utvecklingen belystes i utredningens särskilda delbetänkande. Indirekt påverkas mark- och
vattenanvändningen på olika sätt, bland annat till följd av förlängd
odlingssäsong, på sina håll i kombination med vattenbrist och
konkurrens om vattnet. Utvecklingen kan leda till kvantitativa och
kvalitativa förändringar av vattnet i de råvattentillgångar som försörjningen vilar på. Förutom direkta fysiska påfrestningar på
dricksvattnets infrastruktur kan kemiskt och mikrobiologiskt
betingade hälsorisker öka i omfattning. Föroreningar och naturligt
organiskt material förs redan i dag ut via markavrinning till
anknytande vattentäkter. Klimatförändringar med ökad nederbörd,
mildare vintrar och mer nederbörd vintertid i form av regn eller
frekventa snösmältningar, ökar denna uttransport. Även tillgång
och kvalitet på grundvattnet kan påverkas. Förändrad kvalitet på
råvattnet kan bli följden, liksom risker för störningar i vattenverkens beredning. På sina håll kan också vattenbrist uppträda, det
gäller främst i landets sydöstra delar, på Öland och Gotland.
Sammantaget ökar kraven då det gäller att bygga en framtida säker
och robust struktur för vatten- och avloppstjänster.
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Ökande risker ställer nya krav
Tilltagande risker för vattenburna föroreningar ökar behovet av
förebyggande arbete för att säkra drickvattenförekomster, täkter
och beredningsprocesser. Kommunal översiktsplanering kan tydliggöra vägval och konsekvenser. Långsiktighet krävs då det gäller
övervakning, planering, skydd av vattentäkter, krisberedskap och
andra åtgärder. Åldrande infrastruktur och eftersatta underhållsinsatser kan göra situationen än mer utsatt. Ökad omsorg måste
läggas på beredningen av dricksvatten, med utveckling av nya
tekniska lösningar för att hantera en del av de föroreningsproblem
som uppstår och som skyddet av råvattnet inte fullt ut kan
tillgodose. Kraven på kompetens och kunnande ökar påtagligt
inom dricksvattenförsörjningen, liksom inom många andra tekniska försörjningssystem. Det innebär också ökade krav på systematisk kompetensförsörjning, vilket förutsätter grundläggande
kunskapsutveckling, forsknings- och utvecklingsinsatser. Traditioner och invanda arbetsformer kan inte längre tas för givna. Det
handlar i betydande utsträckning om att förnya arbetet, utnyttja
skalfördelar, hitta kostnadseffektiva lösningar och samverka på ett
för försörjningen gynnsamt sätt.
Regionalt perspektiv på dricksvattnet
Produktion och tillhandahållande av allmänt dricksvatten utgör en
grundläggande välfärdsuppgift, kringgärdat av starka hälso- och
säkerhetskrav. De framtida perspektiven, med ökande risker för
dricksvattnet, gör det nödvändigt för kommunerna att långsiktigt
säkra och förvalta strategiska vattenförekomster. Vattnet känner inga
administrativa gränser, ett mer övergripande och regionalt synsätt blir
därför allt mer nödvändigt. Ett regionalt perspektiv, ökad inriktning
på mellankommunal samverkan och långsiktighet krävs för att säkra
förutsättningar och verksamhet i ett generationsperspektiv. Länsstyrelsens arbete med regionala planeringsunderlag ger stöd för
kommunernas mark- och vattenanvändning. Behovet av ett regionalt
synsätt gäller hela kedjan från skyddet av dricksvattentäkter till
beredning och distribution av färdigt dricksvatten. Samverkan mellan
kommuner kan avse en rad områden, som skyddsfrågor, teknisk
infrastruktur, organisatoriska och kompetensmässiga strukturer.
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Samverkan – nyckel till framtiden
Ansvaret för dricksvattenförsörjningen ligger i dag på landets alla
290 kommuner, trots att de har vitt skilda förutsättningar att klara
uppgiften. Skillnaderna är stora då det gäller naturgivna förutsättningar, folkmängd och utvecklingspotential.
I utredningens kontakter med lokala aktörer inom dricksvattenförsörjningen har ofta bristen på tid, kompetens och ekonomiska
resurser lyfts fram. De utgör dock i allt väsentligt förhållanden som
ansvariga kommuner själva förfogar över, genom ökad framförhållning, politiskt väl avvägda beslut, adekvata taxenivåer och ändamålsenlig ekonomistyrning. Oförmåga att resurs- och kompetenssamverka över kommungränser, t.ex. genom kommunalförbund
eller samägda va-bolag, ska därför inte i första hand mötas med
statliga manualer för att hålla sviktande operatörer under armarna.
Problemen och framtiden måste mötas på en annan och mer kvalificerad nivå. Forskningen visar också att förutsättningar för samverkan finns och att viljan är utbredd på berörda förvaltningar i
många av landets kommuner. Ett flertal goda exempel finns kring
befintliga och planerade samarbeten, från mer storskaliga satsningar till mindre mellankommunala projekt.
Ökad regionalisering och mellankommunal samverkan behöver
sammantaget ses som viktiga utgångspunkter för framtidens
dricksvattenarbete. Utredningen ser också fortsatt strategiskt
arbete kring de speciella förhållanden som gäller landets storstäder
och större befolkningscentra som avgörande. Det gäller de långsiktiga lösningarna kring Mälardalen och Göta älv, i Skåne och
andra områden där mer storskaliga och klimatanpassade försörjningslösningar redan finns eller diskuteras på längre sikt. Samhällsutvecklingen är helt beroende av tillgången på rent dricksvatten. Samverkan kring reservsystem, nödvatten och annan krisberedskap kan också krävas för att säkra leveranser och hantera de
oförutsedda händelser som ändå kan inträffa.
Statens roll viktig
Statens roll är att också fortsatt lägga betydande kraft för att
anpassa och samordna regelverk och andra former av mer övergripande stöd för dricksvattenverksamheten, så att den kan ut-

23

Sammanfattning

SOU 2016:32

vecklas på ett positivt sätt. Det kan även ta sig uttryck i vägledning,
liksom tillsyns- och kontrollfrågor. Staten har också ett ansvar att
utveckla och genomföra övergripande övning och utbildning inom
krisberedskapsområdet samt kan tillhandahålla specialistkunnande,
till exempel då det gäller krishantering och speciella laboratorieanalyser. Det krävs också fördjupade och uthålliga satsningar på
forskning och utveckling, vilket till stor del kan ske i samverkan
med branschens aktörer.
Utredningen presenterar nedan en rad förslag avsedda att tillgodose behovet av ett strategiskt arbetssätt, ökad samverkan och
nödvändiga krav på dricksvattenförsörjningen. Förslagen avser att
tydliggöra kravställandet, liksom stödet gentemot kommuner, producenter och andra aktörer i deras arbete. Förbättrad samordning,
information och kunskapsspridning eftersträvas på olika förvaltningsnivåer och för berörda statliga verksamheter. Förslagen
kan samlas under en rad rubriker, men ska ändå ses som ett sammanhållet paket för en framtida trygg dricksvattenförsörjning.
Skydda vattenförekomster och täkter
Behovet av skydd av vattenförekomster avsedda för dricksvattenanvändning beaktas inte i tillräcklig omfattning i kommunernas
och länsstyrelsernas arbete. Vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter har inrättats för en betydande andel vattentäkter, men
skyddet är inte alltid uppdaterat och åtskilliga täkter saknar ännu
skydd. Fortsatta åtgärder krävs också för uppströmsarbetet, att
möta klimat- och samhällsförändringar, åtaganden enligt EU-rätten
och de svenska miljökvalitetsmålen.
Ett förbättrat skydd förutsätter utveckling av lämpliga planeringsunderlag på lokal och regional nivå. Regionala vattenförsörjningsplaner tas fram genom uppdrag till länsstyrelserna. Sådana
underlag ger förutsättningar för ett strategiskt förhållningssätt till
vatten i kommunernas översiktsplanering, där länsstyrelsen bistår
med sakkunskap och verkar för mellankommunal samordning.
Havs- och vattenmyndigheten ska ha ett vägledande ansvar för
arbetet, efter samråd med Boverket och andra myndigheter. Jordbruksverket ges i uppdrag att närmare bedöma och redovisa jord-
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brukssektorns framtida behov av vattenförsörjning som underlag
för planarbetet.
Kommunerna ska ansöka eller på annat sätt säkerställa att
ansökan görs om att inrätta vattenskyddsområden, länsstyrelserna
ges skyldighet att bereda och besluta. Det gäller såväl inrättandet av
nya skyddsområden som översyn av befintliga äldre områden.
Utredningen föreslår därför en förändring i miljöbalken. Kommunerna ska ha skyldighet att ansöka om inrättande och omprövning
av vattenskyddsområden för alla större allmänna vattentäkter som
utnyttjas eller förberetts för att utnyttjas för uttag av dricksvatten.
Det ska omfatta alla täkter som genomsnittligt ger mer än 10 m3
per dygn eller försörjer fler än 50 personer. En särskild tidsplan för
ikraftträdandet fastställs. Det är också viktigt att säkra den mer
långsiktiga förvaltningen av skyddet. Tillsynsinsatserna utgör en
viktig del av det förvaltande arbetet och bör förstärkas. Havs- och
vattenmyndigheten ska efter samråd med andra berörda myndigheter utveckla sin vägledning inom området.
Skyddet av allmänna vattentäkter ska således fortsättningsvis
ske genom inrättande av vattenskyddsområden med tillhörande
föreskrifter. Det innebär att kommunens möjlighet att för ytvattentäkter meddela föreskrifter med stöd av förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan begränsas.
Anpassa dricksvattenkontrollen
Den offentliga kontrollen av dricksvattenanläggningar stärks genom
uppdrag till Livsmedelsverket att utforma särskilda mål för dricksvattnet i den nationella kontrollplanen. Kontrollområden och riskklassningssystem för dricksvattenanläggningar ses över. Särskilt
vägledningsmaterial ska också utformas som riktar sig till de kommunala kontrollmyndigheterna. För att underlätta rapporteringen
till EU kring dricksvattnet, föreslås Livsmedelsverket få möjlighet
att inhämta uppgifter om dricksvattenkvalitet från större allmänna
producenter och distributörer.
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Utveckla undersökningen av råvatten
Dricksvattenproducenterna behöver regelbundet undersöka sitt råvatten, ofta kallat råvattenkontroll, för att uppmärksamma risker
och optimera beredningen av dricksvattnet. Provtagning och analys
behöver dock utvecklas, genom att Livsmedelsverket förtydligar
funktionskraven i dricksvattenföreskrifterna.
Informationsutbytet kring kemiska och andra miljö- och hälsorisker i yt- och grundvatten behöver också öka. Utredningen föreslår därför att vattenmyndigheterna i ökad utsträckning ska kunna
begära in råvattendata från kommuner och producenter av allmänt
dricksvatten. Vattenmyndigheterna ska å sin sida återkoppla resultat från tillgänglig miljöövervakning till dricksvattenproducenterna.
Öka fokus på krisberedskapsfrågor
Det offentliga ansvarstagandet för krisberedskapen inom dricksvattenområdet behöver stärkas ytterligare för att säkra en trygg
dricksvattenförsörjning. Det omfattar bland annat ett ökat ansvarstagande hos Livsmedelsverket för den långsiktiga finansieringen av
övergripande utbildning, övning, laborativ kompetens och övrigt
expertstöd. Länsstyrelsens geografiska områdesansvar behöver också
utvecklas, liksom kommuners och dricksvattenaktörers grundläggande krisberedskapsuppgifter.
Konsumenternas tillgång till allmänt dricksvatten av god kvalitet
utgör en nödvändig grund för utveckling och folkhälsa och måste
därför säkras av kommunerna. Ett förtydligande av denna skyldighet görs i vattentjänstlagen.
Livsmedelsverket föreslås utreda förutsättningarna för ett
nationellt system för incidentrapportering kring dricksvattnet.
Länsstyrelserna ska genomföra en fördjupad uppföljning av kommunernas analys- och planeringsarbete som rör dricksvatten och
krisberedskap.
Livsmedelsverkets vattenkatastrofgrupp VAKA och förstärkningsresurser med nödvattentankar kan ge stöd till dricksvattenproducenter och kommuner vid kriser och krisliknande tillstånd.
Arbetet har varit värdefullt och ska därför upprätthållas under en
fortsatt period vid Livsmedelsverket. På sikt ska övervägas om
verksamheten kan knytas närmare kommunerna och dricksvattensektorn, som ett led i det egna ansvaret för krisberedskapen.
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Förnyelse och underhåll
Vattenverk, ledningssystem och annan infrastruktur inom dricksvattenområdet uppvisar inte generella eller akuta problem. Variationen är dock stor mellan olika kommuner och betydande behov
finns på sina håll av att utöka insatserna för förnyelse och underhåll.
Åtgärder krävs för att undanröja en rad hinder. Utveckling
behövs av va-organisation, kompetensförsörjning, lokal ekonomistyrning och revision. Det krävs också grundläggande planeringsinsatser, liksom anpassad produktions- och distributionsteknik.
Många aktörer befinner sig nu i en situation där åtgärder behöver
vidtas.
Utredningen konstaterar att regelverket i dag inte utgör ett
avgörande hinder för förnyelse och underhåll. Krav behöver dock
ställas på förnyelse- och underhållsplaner som stöd för anpassningsarbete, ekonomistyrning och taxesättning.
Vattenverken behöver också förnya och utveckla sina tekniska
och andra beredningssystem för att klara ökande föroreningar i råvattnet. Förtydligade krav på dricksvattenberedning behöver
utvecklas av Livsmedelsverket.
Material i kontakt med dricksvatten
I ett inledande delbetänkande om material i kontakt med dricksvatten, diskuterade utredningen främst myndighetsroller och
ansvarsfrågor. Förslag lämnades om utökad information och tydlighet från statens sida. Bland annat förordades ökad samordning
mellan myndigheterna, bättre koppling till det pågående europeiska
samarbetet och inrättandet av en informations- och kunskapsplattform vid Boverket. Delbetänkandet föranledde regeringen att
lämna ett särskilt uppdrag till Boverket om att utarbeta en strategi
för arbetet med samordning, förbättring och utveckling av frågor
rörande material i kontakt med dricksvatten.
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Förbättrad samordning och styrning
Det finns betydande variation i lokala förhållanden, förutsättningar
och kompetens mellan olika kommuner och huvudmän, då det
gäller dricksvattenförsörjningen. Mellankommunal samverkan
behöver som tidigare nämnts öka och utvecklas för att ge ekonomiska, tekniska och kompetensmässiga förutsättningar, stabilitet
och hållbarhet. Det kan underlätta en nödvändig förändring mot
ett mer regionalt synsätt på skydd och nyttjande av vattentillgångar. Mellankommunal samverkan kan även behövas i planeringsarbetet. Ett strategiskt förhållningssätt med grund i regionala
och lokala planeringsunderlag skapar förutsättningar för trygg försörjning.
Många av landets mindre kommuner möter redan i dag svårigheter. Dessa svårigheter kan komma att öka, liksom kravnivån.
Utredningen föreslår därför att det införs en skyldighet för kommunerna i vattentjänstlagen att tillvarata möjligheterna att samverka. Utredningen avstår från att lägga ytterligare förslag som rör
en i grunden ändrad ansvarsordning inom ramen för det offentliga
åtagandet för produktion och distribution av dricksvatten. Frågan bör
dock följas i ljuset av pågående klimat- och samhällsförändringar.
Utredningen konstaterar att dagens statliga samordningsarbete
inom dricksvattenområdet inte fått avsedd effekt. Ett förtydligat
och breddat samordningsuppdrag för dricksvattenfrågorna bör därför ges till Livsmedelsverket och närmast berörda centrala förvaltningsmyndigheter och länsstyrelser. Ett nationellt dricksvattenråd
inrättas vid Livsmedelsverket som stöd för en samlad dricksvattenstrategi med tidssatt handlingsplan. Livsmedelsverket uppdras
också inrätta ett kunskapscentrum för dricksvattenfrågor, för att
ytterligare öka stödet till kommuner, konsumenter och övriga
aktörer inom området. En utvecklad statlig styrning och samordning ger även länsstyrelsen en tydligare roll i de regionala
dricksvattenfrågorna.
Kostnader och finansiering
Utredningens samlade förslag genrerar vissa ökade kostnader för
stat, kommuner och va-kollektiv. Sammantaget kommer dessa att
svara för relativt begränsade kostnader, jämfört med de betydande
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resurser som dricksvattenförsörjningen redan i dag representerar.
Enbart va-avgifterna omfattar årligen cirka 21 mdkr, där dricksvattendelen bedöms motsvara cirka 40 procent. Utredningen uppskattar att staten därtill årligen avsätter i storleksordningen 75–
130 mnkr för olika kunskapsutvecklande, informerande, stödjande
och reglerande insatser inom dricksvattenförsörjningens område.
Förslagen, med de begränsade kostnadsförstärkningar som
utredningens anger, bedöms få avgörande betydelse i arbetet för en
framtida trygg dricksvattenförsörjning. Tillkommande kostnader
föreslås för staten i storleksordningen 10–32 mnkr per år, för kommuner och va-kollektiv med cirka 40–76 mnkr per år under en
angiven och begränsad tidsperiod. Därtill kommer kommunernas
mer långsiktiga investeringar och klimatanpassningar som är nödvändiga för att möta framtiden. Ytterligare kostnader som kan
uppstå på den lokala nivån gäller eventuella ersättningar vid inskränkningar i markanvändningen då skyddsområden utvecklas i
större omfattning. Utredningen bedömer insatserna som nödvändiga och väl motiverade utifrån de betydande värden som står
på spel och behöver säkras för individ, företag och samhälle.
Utredningen diskuterar även de finansieringsmodeller som
behöver tillämpas för att täcka tillkommande kostnader. De ökade
skatteintäkter som kan genereras genom ett tidigare förslag om ny
punktskatt inom kemikalieområdet, kan utgöra en lämplig finansieringskälla för statens vidgade uppgifter. Tillkommande kostnader på kommunal nivå bör i betydande utsträckning kunna täckas
genom va-kollektivens avgiftsfinansiering.
Utred avloppsfrågorna
Avloppsfrågorna påverkar dricksvattenförsörjningen och kretsloppet av vatten. En rad anknytande frågor behöver utredas vidare.
Det gäller investerings- och förnyelsebehov hos reningsanläggningar och ledningsnät med möjligheter och kostnader för rening
av miljö- och hälsopåverkande kemiska ämnen och produkter.
Förekomsten av orenade utsläpp vid överbelastning till följd av
stora flöden av avlopps- och dagvatten (s.k. bräddning) behöver
också belysas.
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Det finns i dag cirka 2 000 kommunala reningsverk för avloppsvatten i landet. De utgör avgörande och samhällskritiska system,
som också sätter långsiktiga betingelser för delar av dricksvattenförsörjningen. Otillräcklig rening gäller också utsläppen från ett
stort antal enskilda mindre avlopp, vilket innebär smittorisker och
bidrar till övergödning i vattendrag, sjöar och kustvatten.
Kontrollstation 2020
Dricksvattenutredningen föreslår att en kontrollstation för dricksvattnet sätts upp inom en femårsperiod. Dricksvattenutredningens
förslag och de fortsatta förutsättningarna för dricksvattenförsörjningen behöver följas upp så att utvecklingen vid behov kan
anpassas. Främst gäller det att bedöma om takten är tillräcklig i det
samverkans- och samordningsarbete som krävs och i vilken utsträckning regionala planeringsunderlag tas fram och vattenskyddsområden inrättas och omprövas.
Ytterligare uppföljningsfrågor gäller förmåga till klimatanpassning och krisberedskap, liksom kommunernas möjligheter att på
allvar säkerställa försörjningen. Även finansieringsfrågor bör
genomlysas, för att uppmärksamma eventuella svagheter i systemet.
Det är angeläget med en relativt snar uppföljningsinsats. Verkningsgraden behöver bedömas för resultatet av utredningens
samlade förslag. Fortsatta anpassningar kan behövas av regelverk,
ansvarsfrågor och organisatoriska förutsättningar om utvecklingstakten bedöms vara för låg. Kommunernas framtida uppgifter som
ansvariga för dricksvattenförsörjningen får bedömas utifrån verksamhetens kvalitet och förmåga. Samverkan och mer storskaliga
synsätt kan här visa sig avgörande, som det gjort i flera andra
länder.
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Regionstyrelsen

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik, utställning

Förslag till beslut

Planförslaget godkänns för utställning.

Sammanfattning

I översiktsplanen för Gotland antagen av kommunfullmäktige under § 79/2010 sägs
att en ny fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet skall tas fram. Utgångspunkt
för arbetet utgörs av de strategier och riktlinjer som redovisas i översiktsplanen för
Gotland, antagen av fullmäktige i juni 2010.
Det övergripande syftet med planen är att utifrån Östergarnslandets specifika förutsättningar skapa möjligheter för en framtida positiv utveckling där människor skall
kunna bo och leva tryggt i en lång tidshorisont. I planförslaget behandlas frågor som
utgör förutsättningar för detta – allmän service, områden lämpliga för bostäder och
verksamheter, LIS-områden, kommunikationer, IT-utbyggnad (bredband), vägar,
cykelleder, vatten och avlopp etc.
Det lokala engagemanget utgör en grundförutsättning för att i slutändan erhålla ett
framgångsrikt koncept i form av en välförankrad och genomarbetad plan som i
förlängningen kan leda till konkreta åtgärder som bygger på planens intentioner.
Många goda tankar och förslag har kommit fram under samrådsprocessen och många
av dessa har arbetats in i det nya planförslaget.
En central utgångspunkt har, i likhet med planerna för Storsudret och Fårö, varit att
skapa en mer samlad bebyggelse. Därför föreslås i första hand att nya bostäder
lokaliseras till områden där det redan finns bebyggelse. Ur ett socialt perspektiv
skapar en samlad bebyggelse ökad trygghet genom möjligheten att lättare kunna
umgås och hjälpa varandra vilket är speciellt viktigt för de grupper som inte har
tillgång till bil eller som bor i områden där de allmänna kommunikationerna är dåliga.

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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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2015/184
Bedömning

De synpunkter som kommit in under samrådet redovisas och kommenteras i en
separat handling – samrådsredogörelse. Några föreslagna bostadsområden har
försvunnit och några har tillkommit. En viktig ny förutsättning som tillkommit sedan
samrådsprocessen är att nya VA-nät byggts ut vilket möjliggjort nya områden för
bostäder utmed VA-sträckningarna. Utifrån inkomna synpunkter har ett reviderat
planförslag arbetats fram.
Regionstyrelsen beslutade 2016-10-27 att återremittera planförslaget för konsekvensanalys av de förslag till ändringar som centerpartiet framförde i samband med
styrelsens behandling av ärendet. En konsekvensanalys har därefter skyndsamt
arbetats fram med förslag till ändringar inför kommande utställning respektive
kommentar i de fall inga ändringar föreslås.
Beslutsunderlag

1.
2.
3.
4.
5.

Förslag till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik
VA-utredning (bilaga till samrådsförslag)
Miljökonsekvensbeskrivning
Sociotopkartering i Katthammarsvik (bilaga till samrådsförslag)
Samrådsredogörelse

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

Samhällsbyggnadsförvaltningens bemötande av yrkande från C-gruppen gällande
beslut om utställning FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025
Centerpartiets yrkande:

Sid 4 ang betesmarker Att inga betesmarker får bebyggas är en mycket allvarlig skrivning den skall
helt bort.
Förslag; En restriktivitet bör verka för ATT INGA AV DE KVARVARANDE ÄNGSMARKERNA BEBYGGS.
Nuvarande skrivning:
Riktlinjer för komplettering eller ändrad markanvändning i områden med höga
naturvärden
Östergarnslandet har ett natur- och kulturlandskap som i många stycken är unik för landet. De kustnära
delarna präglas av öppna landskap med små körvägar och fårstigar, lättillgängligt för besökare till cykel
eller fots. På många ställen upplevs landskapet som orört utan andra kulturinslag än bete och genuin
jordbruksdrift. Det finns orörda stränder och spännande bergbranter samt vackra stenstränder att
uppskatta för friluftslivet.
Kusten på Gotland och särskilt Östergarnslandet, tillsammans med Sudret och Fårö är utpekade som
riksintresse och därmed ytterst skyddsvärda att bevara för kommande generationer. Dessa höga värden för
friluftslivet sammanfaller även på Östergarnslandet med mycket höga naturvärden och kulturella värden.
Viktiga områden är bland annat det betade strandlandskapet i Anga-Kräklingbo, Gammelgarns-Östergarns
platåberg med omgivande kulturlandskap, de övriga inlandsklintarna, kusten mellan Herrvik och Sysne
samt Sjaustrestranden.
Av särskilt intresse är de speciella naturtyper som finns i det mycket gamla jordbrukslandskapet med sina
naturbetesmarker. Här har vi den har fantastiska småbrutna mosaiken av markslag och naturtyper som få
andra landskap i Sverige kan mäta sig med. Där finns ofta en mosaik av alvarmarker med tunt jorddjup,
(grusalvar, vätar, hällmarker och buskalvar), myrar, små glesa skogsområden (tallsavann) och träsk.
Ett antal naturtyper är särkilt viktiga att värna på Östergarnslandet för att långsiktigt bevara biologisk
mångfald. Den framtagna digitala Naturvärdeskartan visar dessa värden på ett enkelt vis.
Naturvärdeskartan bör användas som ett underlag vid bedömning av platsens lämplighet för
nytillkommen bebyggelse eller ändrad markanvändning på Östergarnslandet.
Nedanstående naturtyper är extra värdefulla. Bygglov och förhandsbesked bedöms därför restriktivt i
dessa områden. En exploatering kan dock ändå vara möjlig om den som söker förhandsbesked eller
bygglov bifogar underlag som visar att exploateringen inte kommer att skada värdena, exempelvis en
naturvärdesinventering av den aktuella platsen. Byggnadsnämnden tar beslut på säkra underlag. Saknas
underlag för att byggnadsnämnden ska kunna pröva ärendet korrekt kan ansökan därför bli avvisad eller
avslagen. Kontakta gärna Regionekologen för rådgivning i ditt ärende.

Ängen och betesmarker - En restriktivitet bör verka för att inga av de kvarvarande ängs- och
betesmarkerna bebyggs, detta gäller såväl ängen i hävd som ängs- och betesmarksrester.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

På Östergarnslandet finns endast ett fåtal av de äldre hävdade ängena kvar. Största hoten mot ängena är
igenväxning, exploatering och uppodling. Ängena tillsammans med betesmarker hyser ofta mycket höga
naturvärden i och med sin mycket långa drift. Ängen och betesmarker har även en höga
landskapsbildsvärden samt betydelse för upplevelse av kulturmiljön.
En ändring av skrivningen enligt SBF:s förslag skulle möjliggöra ett bevarade av dessa ängen och
betesmarker. Dock kan med vägledning av de föreslagna riktlinjerna för bebyggelse och bygglov lämpliga
etableringar möjliggöras, vilket måste prövas i varje enskilt fall.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:

Ängen och betesmarker - En stor restriktivitet bör verka för ett bevarande av kvarvarande ängs- och
betesmarker.
_______________________________________________________________________________
Centerpartiets yrkande:

SID 5 ang riktlinjer för bebyggelse jordbruksmark sista stycket ändras till
Bebyggelse på god åkermark enl ÖP bör undvikas. Konsekvensändring av texten i stycke 1.
Nuvarande skrivning:
Riktlinjer för bebyggelse på jordbruksmark på Östergarnslandet
Åkermark på Gotland är av varierande karaktär och därmed bördighet vilket innebär att riktlinjen om att
undvika bebyggelse på god åkermark bör anpassas efter rådande förhållanden. På Östergarnslandet finns i
stort sett ingen god åkermark, däremot är all jordbruksmark ett kulturlandskap som är nödvändig för öns
jordbruksföretag samt de många mindre småbruk som överlever på en blandning av jordbruk och
landskapsvård, yrkesarbete och andra binäringar. All den jordbruksmark som finns på Östergarnslandet är
viktig för att gårdarna ska kunna bibehålla sitt näringsfång. En tillbakagång av jordbruksarealen leder till
minskad förmåga att hålla betesdjur, vilket leder till igenväxning av de värdefulla naturbetesmarkerna och
alvarmarkerna. Det hotar också öppenheten som utgör grunden för de höga landskapsbildsvärdena på
Östergarnslandet.
På Östergarnslandet är det även av vikt att bibehålla de spridningsarealer som finns som ett led i en mer
kretsloppsanpassad avloppshantering. Där ser man bland annat slutna tankar som en möjlighet att, på sikt,
få tillbaks huvuddelen av fosfor och kväve från avloppsvatten till åkermarken genom användandet av
lokala återföringslösningar, t. ex genom användandet av Fårömodellen, det vill säga en långtidslagring av
avloppsfraktioner som hygienisering inför spridande på åkermark.
Bebyggelse på jordbruksmark (inkl. restaurerbar mark) bör undvikas på Östergarnslandet. Ny bebyggelse
bör heller inte äventyra eller försvåra ett pågående bete.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

Då Östergarnslandet som skrivningen anger inte överallt har så stor bördighet för att kunna klassas som
god åkermark även i ett gotländskt perspektiv men ändock är viktig för befintliga jordbruksverksamheter
och det öppna landskapet, föreslogs i förslaget en hållning lika den i FÖP Fårö.

2

I ÖP Bygg Gotland anges som riktlinjer att: ”Vid lokaliseringsprövning av ny bebyggelse, både bostäder
och verksamheter, ska jordbrukets, vindkraftens och turismnäringens intressen särskilt beaktas.
Bebyggelse på god åkermark bör undvikas.”
På s. 56 i översiktsplanen anges vidare att: ”Landsbygden erbjuder en livsmiljö med många positiva
förtecken och landsbygden är en nödvändig förutsättning för tätorternas försörjning. Lokal produktion av
livsmedel och bioenergi är betydelsefulla delar i en hållbar samhällsutveckling. Det är viktigt att dessa
resurser inte minskar som en följd av oönskad bebyggelseutveckling.”
”En levande landsbygd är också en förutsättning för turismen och de deltidsboende.
”För att uppnå en långsiktig bebyggelseutveckling på den gotländska landsbygden föreslås en
övergripande strategi för en mer samlad bebyggelseutveckling, vilket innebär att nyexploatering i första
hand ska ske i anslutning till redan befintlig bebyggelse. Denna kompletteringsmodell ska gälla för hela
Gotland, såväl i tätortsnära kompletteringar som ny bebyggelse på landsbygden i övrigt. På detta sätt kan
Gotlands kommun bidra till att nå olika miljökvalitetsmål, t ex både utsläppsmål och målen för olika
naturtyper, balansera stad och land, ge utrymme för utveckling på landsbygden och samtidigt säkerställa de
natur- och kulturområden som vi behöver vara rädda om.”
s. 58 ”En mer samlad bebyggelse ger förutsägbara exploateringsområden och möjlighet till expansion och
utveckling inom jordbruket med bibehållna skyddsavstånd.”
Enligt jordbruksverkets definition är jordbruksmark sådan mark som används eller nyligen används för
jordbruk, främst åkermark och betesmark men även ängsbruk. Definitionsskillnaden mellan åkermark och
annan mark anges inom EU som att åkermark ska kunna plöjas.
Möjlighet till utveckling och förutsägbarhet för brukande av marken är fortsatt viktigt för
jordbruksföretagen. Allt fler sk grannkonflikter uppstår mellan boende och jordbruksföretagare. De ytor
som redovisas på karta nedan är de ytor som erhåller EU-stöd vilket är den i dagsläget kända metoden
inom regionen för ställningstagande huruvida marken anses vara av vikt för jordbruksföretagen. Denna
metod har flertalet gånger lyfts med både LRF och länsstyrelse för att undersöka om annan metod är mer
lämplig. Svaret har samtliga gånger varit att detta är det sätt som regionen bör gå tillväga för bedömning.
De markområden som erhåller detta stöd betraktas därmed som jordbruksmark där hänsyn bör tas vid en
eventuell exploatering. Även betesmarker som erhåller EU-stöd finns med i detta kartskikt. Markerna
ingår i beteckningen Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående verksamheter och de
föreslagna riktlinjer för bebyggelse och bygglov utgör bedömningsgrund vid bygglovprövning där ställning
hanteras utifrån platsspecifika omständigheter.
I planförslaget har avvägning gjorts där bebyggelseutveckling föreslås stå över jordbrukets intresse,
exempelvis i område 2 i Kräklingbo. Detta gäller då en exploatering med högt markutnyttjade, inte enstaka
bygglov.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:

Riktlinjer för bebyggelse på jordbruksmark på Östergarnslandet
Åkermark på Gotland är av varierande karaktär och därmed bördighet vilket innebär att riktlinjen om att
undvika bebyggelse på god åkermark bör anpassas efter rådande förhållanden. På Östergarnslandet finns i
stort sett ingen god åkermark, däremot är all jordbruksmark ett kulturlandskap som är nödvändig för öns
lokala jordbruksföretag samt de många mindre småbruk som överlever på en blandning av jordbruk och
landskapsvård, yrkesarbete och andra binäringar. All den Den jordbruksmark som finns på
Östergarnslandet är viktig för att gårdarna ska kunna bibehålla sitt näringsfång. En tillbakagång av
jordbruksarealen leder till minskad förmåga att hålla betesdjur, vilket leder till igenväxning av de värdefulla
naturbetesmarkerna och alvarmarkerna. Det hotar också öppenheten som utgör grunden för de höga
landskapsbildsvärdena på Östergarnslandet.

På Östergarnslandet är det även av vikt att bibehålla de spridningsarealer som finns som ett led i en mer
kretsloppsanpassad avloppshantering. Där ser man bland annat slutna tankar som en möjlighet att, på sikt,
få tillbaks huvuddelen av fosfor och kväve från avloppsvatten till åkermarken genom användandet av
lokala återföringslösningar, t. ex genom användandet av Fårömodellen, det vill säga en långtidslagring av
avloppsfraktioner som hygienisering inför spridande på åkermark.
Bebyggelse på jordbruksmark (inkl. restaurerbar mark) bör undvikas på Östergarnslandet. Ny bebyggelse
bör heller inte äventyra eller försvåra ett pågående bete.
Vid lokaliseringsprövning av ny bebyggelse, både bostäder och verksamheter, ska jordbrukets,
vindkraftens och turismnäringens intressen särskilt beaktas. Bebyggelse på god åkermark bör undvikas.
__________________________________________________________________________________
Centerpartiets yrkande:

Sid 10 Bebyggelseriktlinjer första meningen ändras till;
Bebyggelseriktlinjerna är vägledning för var ny bebyggelse kan placeras.
Nuvarande skrivning:
Bebyggelseriktlinjer – riktlinjer för placering av bebyggelse i landskapet
Bebyggelseriktlinjerna behandlar var ny bebyggelse bör placeras. De bör tillämpas
lokaliseringsprövning för bygglov, förhandsbesked och planläggning.

vid
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

Intentionerna i skrivningen blir detsamma om ändringen genomförs.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:

Bebyggelseriktlinjerna behandlar ger förutsättningar för var ny bebyggelse bör placeras. De bör tillämpas
vid lokaliseringsprövning för bygglov, förhandsbesked och planläggning.
__________________________________________________________________________________
Centerpartiets yrkande:

Sid 11 Det öppna kultur- och jordbrukslandskapet,
Stor restriktion, stryks i första meningen, första stycket.
Nuvarande skrivning:
DET ÖPPNA KULTUR- OCH JORDBRUKSLANDSKAPET

Varierade volymer, samlad bebyggelse, bör planläggas, stor professionalism, krav på utformning, samråd med
stadsarkitekt och regionantikvarie
Nyetablering i kärnområden, som de öppna kultur- och jordbrukslandskapen, bör göras med stor
restriktion, varsamhet och respekt för dess värden. Den här landskapstypen karaktäriseras av enstaka eller
mindre ansamlingar bebyggelse, ofta i form av gårdar med varierade volymer. Mellan dessa gårdar finns
ofta större öppna områden med beten och åkermark. Glesa träddungar och spridda bestånd av träd och
buskar kan ge motiv och fungera som stöd för inplacering av helt ny bebyggelse med mål att bevara
öppenheten.
Vid etablering av ny bebyggelse i dessa landskap bör bebyggelse hållas väl samlad och placeras på liknande
sätt i landskapet. Nya grupperingar bör inte utgöras av fler än ett fåtal fastigheter med en huvudbyggnad
med tillhörande uthus på varje fastighet, utformade som olika stora volymer. Detta gäller även vid
komplettering av ny bebyggelse vid enstaka hus.
Nya grupperingar av fastigheter bör föregås av planläggning i denna landskapstyp. I undantagsfall kan
nyetablering tillåtas vid bygglovansökan, förutsatt att ansökan genomförs med hög arkitektonisk precision.
Intentionerna gällande utformning bör då redovisas redan i ansökan om förhandsbesked. Då positivt
förhandsbesked ges bör villkor ställas på utformningen och hanteringen av den närliggande omgivningen.
Dessa ansökningar om förhandsbesked bör alltid handläggas i samråd med stadsarkitekt och
regionantikvarie.

5

ILLUSTRATION: 4 – Ny bebyggelse i öppna kulturlandskapet
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

I ÖP Bygg Gotland s 56 görs ställningstagandet att ”I det öppna kultur- och jordbrukslandskapet bör ny
bebyggelse undvikas.”
Detta har preciserats i planförslaget för att möjliggöra tillskott av ny bebyggelse. Det är möjligt att stryka
”stor restriktion”, dock är det av stor vikt att det öppna kultur- och jordbrukslandskapet inte fragmenteras
av spridd bebyggelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:
DET ÖPPNA KULTUR- OCH JORDBRUKSLANDSKAPET

Varierade volymer, samlad bebyggelse, bör planläggas, stor professionalism, krav på utformning, samråd med
stadsarkitekt och regionantikvarie
Nyetablering i kärnområden, som de öppna kultur- och jordbrukslandskapen, bör göras med stor
restriktion, varsamhet och respekt för dess värden. Den här landskapstypen karaktäriseras av enstaka eller
mindre ansamlingar bebyggelse, ofta i form av gårdar med varierade volymer. Mellan dessa gårdar finns
ofta större öppna områden med beten och åkermark. Glesa träddungar och spridda bestånd av träd och
buskar kan ge motiv och fungera som stöd för inplacering av helt ny bebyggelse med mål att bevara
öppenheten.
__________________________________________________________________________________
Centerpartiets yrkande:

tredje stycket, första och andra meningen ändras till;
Nya grupperingar av fastigheter KAN föregås av planläggning i denna landskapstyp. Nyetablering kan
tillåtas med bygglovsansökan, förutsatt…..
Nuvarande skrivning:
DET ÖPPNA KULTUR- OCH JORDBRUKSLANDSKAPET

Varierade volymer, samlad bebyggelse, bör planläggas, stor professionalism, krav på utformning, samråd med
stadsarkitekt och regionantikvarie
Nyetablering i kärnområden, som de öppna kultur- och jordbrukslandskapen, bör göras med stor
restriktion, varsamhet och respekt för dess värden. Den här landskapstypen karaktäriseras av enstaka eller
mindre ansamlingar bebyggelse, ofta i form av gårdar med varierade volymer. Mellan dessa gårdar finns
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ofta större öppna områden med beten och åkermark. Glesa träddungar och spridda bestånd av träd och
buskar kan ge motiv och fungera som stöd för inplacering av helt ny bebyggelse med mål att bevara
öppenheten.
Vid etablering av ny bebyggelse i dessa landskap bör bebyggelse hållas väl samlad och placeras på liknande
sätt i landskapet. Nya grupperingar bör inte utgöras av fler än ett fåtal fastigheter med en huvudbyggnad
med tillhörande uthus på varje fastighet, utformade som olika stora volymer. Detta gäller även vid
komplettering av ny bebyggelse vid enstaka hus.
Nya grupperingar av fastigheter bör föregås av planläggning i denna landskapstyp. I undantagsfall kan
nyetablering tillåtas vid bygglovansökan, förutsatt att ansökan genomförs med hög arkitektonisk precision.
Intentionerna gällande utformning bör då redovisas redan i ansökan om förhandsbesked. Då positivt
förhandsbesked ges bör villkor ställas på utformningen och hanteringen av den närliggande omgivningen.
Dessa ansökningar om förhandsbesked bör alltid handläggas i samråd med stadsarkitekt och
regionantikvarie.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

I ÖP Bygg Gotland s 56 görs ställningstagandet att”I det öppna kultur- och jordbrukslandskapet bör ny
bebyggelse undvikas.”
Riktlinjerna som föreslås ger en förutsättning att trots höga kultur- och naturvärden möjliggöra för ny
bebyggelse. Byggande i denna landskapstyp innebär dock krav både på lokalisering och på utformning för
att inte höga värden skadas. För att undvika att olämpliga kompletteringar till nyetableringar tillkommer
efter hand, vill samhällsbyggnadsförvaltningen framhålla att detaljplaneläggning kan vara en förutsättning
för exploatering av nya grupperingar i detta landskap när ett bygglovsförfarande inte är möjligt på grund
av höga natur- och kulturvärden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:

Inga ändringar föreslås.
__________________________________________________________________________________
Centerpartiets yrkande:

Sista meningen stryks.
Nuvarande skrivning:
Nya grupperingar av fastigheter bör föregås av planläggning i denna landskapstyp. I undantagsfall kan
nyetablering tillåtas vid bygglovansökan, förutsatt att ansökan genomförs med hög arkitektonisk precision.
Intentionerna gällande utformning bör då redovisas redan i ansökan om förhandsbesked. Då positivt
förhandsbesked ges bör villkor ställas på utformningen och hanteringen av den närliggande omgivningen.
Dessa ansökningar om förhandsbesked bör alltid handläggas i samråd med stadsarkitekt och
regionantikvarie.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

Ändringen får inga konsekvenser, det är en intern rutin på samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:
DET ÖPPNA KULTUR- OCH JORDBRUKSLANDSKAPET

Varierade volymer, samlad bebyggelse, bör planläggas, stor professionalism, krav på utformning, samråd med
stadsarkitekt och regionantikvarie
Nya grupperingar av fastigheter bör föregås av planläggning i denna landskapstyp. I undantagsfall kan
nyetablering tillåtas vid bygglovansökan, förutsatt att ansökan genomförs med hög arkitektonisk precision.
Intentionerna gällande utformning bör då redovisas redan i ansökan om förhandsbesked. Då positivt
förhandsbesked ges bör villkor ställas på utformningen och hanteringen av den närliggande omgivningen.
Dessa ansökningar om förhandsbesked bör alltid handläggas i samråd med stadsarkitekt och
regionantikvarie.
__________________________________________________________________________________
Centerpartiets yrkande:

Sid 14 första meningen ändras till;
En del av bebyggelseutvecklingen…
Nuvarande skrivning:

Bebyggelseområde 1-16
Den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen inom planområdet föreslås under planperioden att ske inom de
områden som är särskilt utpekade för tillkommande bebyggelse. Med - Bebyggelseområde – avses i planen de
områden som bedöms ha kvaliteter för utveckling av boende där eventuella motstående intressen bedöms
tåla en exploatering i en mer omfattande skala än i form av enstaka kompletteringsbebyggelse. Den
generella bedömningen är att planeringen av bebyggelseutvecklingen inom dessa områden ska ske genom
detaljplaneläggning. Varje delområdes specifika karaktär och kvaliteter ligger till grund för utformningen
av kommande detaljplaner samt riktlinjerna för bebyggelse och bygglov (se s.XX-XX).
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

Att ändra meningen enligt centerpartiets förslag ger stora konsekvenser för planförslaget.
Nuvarande skrivning:
”Den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen inom planområdet föreslås under planperioden att ske inom
de områden som är särskilt utpekade för tillkommande bebyggelse.”
Centerpartiets förslag till ändring.
”En del av bebyggelseutvecklingen inom planområdet föreslås under planperioden att ske inom de områden
som är särskilt utpekade för tillkommande bebyggelse.”
I texten framgår att: ”Med - Bebyggelseområde – avses i planen de områden som bedöms ha kvaliteter för
utveckling av boende där eventuella motstående intressen bedöms tåla en exploatering i en mer
omfattande skala än i form av enstaka kompletteringsbebyggelse. Den generella bedömningen är att
planeringen av bebyggelseutvecklingen inom dessa områden ska ske genom detaljplaneläggning. Varje
delområdes specifika karaktär och kvaliteter ligger till grund för utformningen av kommande detaljplaner
samt riktlinjerna för bebyggelse och bygglov (se s.XX-XX).”
Som bakgrund till denna skrivning ligger ÖP Bygg Gotlands riktlinje: ”vid lokalisering av nya bostäder och övrig
bebyggelse ska en mer samlad bebyggelsestruktur eftersträvas. Ny bebyggelse ska i första hand tillkomma som förtätning eller
komplettering till befintlig bebyggelse i tätort eller på landsbygd”.
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Boverket beskriver översiktsplanering som följande: ”Att tänka efter i god tid före. Att se till helhet,
sammanhang och fysisk struktur, snarare än till enskildheter. Att främja en bättre miljö, enklare vardagsliv
och en attraktiv kommun. Att skapa beredskap för det oplanerade och oväntade. Att underlätta
detaljplanering, bygglov- och annan tillståndsprövning. Att främja en god kommunal ekonomi. Detta är
några av de viktigaste skälen till och nyttorna med översiktsplaneringen. Översiktsplanen är ett medel för
att forma kommunens långsiktiga utveckling på ett hållbart sätt. … Att skapa en långsiktigt hållbar
samhällsstruktur ger inte bara miljömässiga och sociala fördelar utan också ekonomiska. Ju mer
ogenomtänkt och splittrad kommunens fysiska struktur är, ju längre avstånd mellan bostäder, service och
arbetsplatser och ju fler otrivsamma och bullriga miljöer, desto större kostnader för gator, va-ledningar,
skolskjutsar, kollektivtrafik, sjukvård, brottsbekämpning och socialtjänst. … Med ett bra och aktuellt
underlag som anger de övergripande förutsättningarna för en hållbar utveckling – var det finns kvaliteter
att värna om, var det är risk för översvämningar och andra naturolyckor, var möjligheten till en bra
kollektivtrafik är störst, etc. – kan även förändringar som inte förutsågs när planen gjordes hanteras på ett
enhetligt och för helheten bra sätt. Ett slumpmässigt samhällsbyggande kan däremot bjuda på obehagliga
överraskningar och leda till obalans mellan kommunens olika delar. ”
Med skrivningen ”de områden som är särskilt utpekade för tillkommande bebyggelse ” avses både de
bebyggelseområden och kompletteringsområden som föreslås i planförslaget. Att i huvudsak inte försöka
styra bebyggelseutvecklingen till dessa områden kräver en ny planeringsansats.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:

Inga ändringar föreslås.
__________________________________________________________________________________
Centerpartiets yrkande:

Sid 14 tillägg nästa sista meningen, första stycket. …områden BÖR ske genom detaljplaneläggning om
området omfattar mer än 5 tomter .
Nuvarande skrivning:

Bebyggelseområde 1-16
Den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen inom planområdet föreslås under planperioden att ske inom de
områden som är särskilt utpekade för tillkommande bebyggelse. Med - Bebyggelseområde – avses i planen de
områden som bedöms ha kvaliteter för utveckling av boende där eventuella motstående intressen bedöms
tåla en exploatering i en mer omfattande skala än i form av enstaka kompletteringsbebyggelse. Den
generella bedömningen är att planeringen av bebyggelseutvecklingen inom dessa områden ska ske genom
detaljplaneläggning. Varje delområdes specifika karaktär och kvaliteter ligger till grund för utformningen
av kommande detaljplaner samt riktlinjerna för bebyggelse och bygglov (se s.XX-XX).
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

Ansatsen i den fördjupade översiktplanen är att söka markområden där möjligheten till exploatering av
nya bostäder är möjlig. För att säkerställa värdefulla natur- och kulturmiljöer liksom att långsiktigt nå en
hållbar och god samhällsplanering har varit att kategorisera områdena i tre typer; lila områden
bebyggelseområden, gråa områden kompletteringsområden samt gula områden med särskilt höga värden att värna
dvs kärnområden för upplevelse bevarande och skydd av pågående verksamhet. De lila områdena är utpekade för att
de är särskilt lämpade för en högre exploateringsgrad. Genom detaljplaneläggning maximeras
markutnyttjandet. Enskilda bygglov kan låsa en bättre helhetslösning vilket kan innebära en lägre
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exploatering. Detaljplaneläggning underlättar även för va-lösningar och exempelvis vägdragningar. Enligt
ÖP Bygg Gotland ska regionen sträva efter en mer samlad bebyggelse vilket ger samhällsekonomiska goda
förutsättningar för serviceunderlag såsom skolskjuts, hemtjänst och kollektivtrafik. Bedömning och
avvägning gällande omfattning sker vid varje ansökan. Även exploatering upp till fem tomter kan innebära
att krav på detaljplan utlöses för att på bästa sätt lösa exempelvis angöringsvägar och va, men även att
hitta den mest lämpliga strukturen för bebyggelsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:

Inga ändringar föreslås.
__________________________________________________________________________________
Centerpartiets yrkande:

Sid 15 näst sista stycket.
Stryk sista meningen om gestaltningsprogram.
Nuvarande skrivning:
Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
Exploatering bör ske genom detaljplaneläggning. Vid exploatering bör gröna ytor för lek avsättas.
Angöring bör planeras både från skolan och från Alavägen. Exploatering kan genomföras genom två
separata detaljplaner då exploateringsgrad och karaktär kan skilja sig åt, men krav ställs på att de två
delarna förhåller sig till varandra och att en förbindelselänk mellan områdena genomförs i form av gångoch cykelväg, dock ej för biltrafik.
En etablering på marken närmast Alavägen skulle kunna ge ett ytterligare tillskott av bostäder genom
detaljplaneläggning. Inom denna del av området är förståelsen för landskapsrummet viktigt samt att
bevara siktlinjer mot kyrkan och att lämna den äldre ängsmarken på höjden obebyggd för att inte genera
riksintresset. Bebyggelsen bör planeras i ett slag med stöd av ett gestaltningsprogram med inriktning mot
variation av bebyggelse med en rural byliknande radhuskaraktär, max 1-1½ plan.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

Inom det föreslagna bebyggelseområdet kan med rätt struktur och gestaltning ett 60-tal tomter vara
möjligt. Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården (Kräklingbo kyrka) och i ett delvis öppet
landskap. På grund av storleken av en framtida nyetablering föreslås ett gestaltningsprogram/skiss att ligga
som underlag till framtida exploatering. Kvaliteten på området är viktigt och att en exploatering skapar ett
nytt attraktivt blandat boende på landsbygden i samklang med kulturmiljön. Det finns i dagsläget ingen
absolut definition av vad ett gestaltningsprogram ska innehålla, det kan vara tillräckligt med en enklare
skiss beroende på projekt. För att tydliggöra detta kan skiss vara ett lämpligt tillägg i skrivningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:

Bebyggelsen bör planeras i ett slag med stöd av ett gestaltningsprogram/skiss med inriktning mot
variation av bebyggelse med en rural byliknande radhuskaraktär, max 1-1½ plan.
__________________________________________________________________________________
Centerpartiets yrkande:

Sid 17,18 Davide norra. Detta område kan definitivt utökas till att även omfatta det skiftet som ligger
öster om det inritade området. Se Nygarn, ÖIK:s och hembygdsföreningens förslag.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

Samhällsbyggnadsförvaltningens svar i samrådsredogörelsen:
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Delar av det föreslagna området anser samhällsbyggnadsförvaltningen vara lämpligt för förtätning och
ytterligare exploatering genom detaljplaneläggning. Dock måste stor hänsyn tas till aktivt bete öster om
vägen. Delar av det föreslagna området består av pågående bete, norra delen av uppspruken kalksten,
delvis blöta partier samt öppen alvarmark och ett skyddsvärt odlingslandskap vilket innebära att dessa
delar ej anses lämpliga för exploatering. Närheten till telemast gör också att delar av området ej anses
möjligt att ytterligare bebyggas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört besiktning samt en
övergipande inventering av området och kommit till slutsatsen att delar av det föreslagna området med en
ny avgränsning bör prövas för detaljplaneläggning med möjlighet att tillskapa ett antal tomter som utgår
från det befintliga bebyggelsemönstret, under förutsättning av vatten och avlopp kan lösas genom
gemensamhetsanläggning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:

Inga ändringar föreslås.
__________________________________________________________________________________
Centerpartiets yrkande:

Sidan 18, 19 Detta område bör förläggas längs med vägen från Gannarve till Kyrkjuves (väster om
vägen
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är svårt att göra en bedömning utifrån ovanstående yrkande,
en karta med föreslagen yta hade underlättat bemötandet. I angränsning till föreslagna område finns
nyckelbiotoper samt ett antal blöta områden vilket försvårar ett genomförande. Att granska samtliga ytor
inom det stora geografiska område som planområdet innefattar har inte samhällsbyggnadsförvaltningen
resurser till. I de fall en ansökan om en större exploatering genom detaljplan utanför föreslagna områden
inkommer till förvaltningen, prövas de utifrån platsens lämplighet. En översiktsplan ger vägledning och
grova ställningstaganden om mark- och vattenanvändningen. Område 5 har förutsättningar med dess läge
att åstadkomma en förtätning kring Gammelgarn kyrkby utan att störa landskapsbild och natur- och
kulturvärden negativt. Ytorna är schematiskt utlagda på plankartan och en exakt bedömning av
lokalisering och exploateringsgrad görs i detaljplaneskedet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:

Centerpartiet preciserar området på karta under utställningen för vidare bedömning.
__________________________________________________________________________________
Centerpartiets yrkande:

Sid 19, 20 Tjockhagen Här bör man mer ta hänsyn till inlagan från markägarna i området och förlägga
området mer söderut fram mot gamla sågen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

Samhällsbyggnadsförvaltningens svar i samrådsredogörelsen:
Vid en eventuell ändrad markanvändning från dagens föreslås att området genom detaljplaneläggning kan
prövas för annat ändamål. En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande och ställer inte krav på att
markanvändningen ska ändras. Däremot vill planförslaget ge förutsättningar för att i framtiden kunna
nyttja marken på detta sätt.
Föreslaget område 6 ligger i direkt anslutning till ett öppet jordbrukslandskap vilket ger vackra vyer och
utblickar för tillkommande bebyggelse. Att istället exploatera i det öppna landskapet raderar den
möjligheten.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:

Centerpartiet preciserar området på karta under utställningen för vidare bedömning.
__________________________________________________________________________________
Centerpartiets yrkande:

Sid 22 23 Davide södra. Det här området kan klart göras större enligt de förslag som Nyhagen, ÖIK
och hembygdsföreningen föreslagit. Attraktivt område som ligger i ett område där det redan finns
stugområden och inga problem med 2m gräns finnes
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

Området kan utökas till viss del. Området närmast havet består av oexploaterat vackert skogsområde som
tillför hela området kvaliteter. Ytorna är schematiskt utlagda på plankartan och en exakt bedömning av
lokalisering och exploateringsgrad görs i detaljplaneskedet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:

Område 9 utökas enligt karta nedan.

__________________________________________________________________________________
Centerpartiets yrkande:

Sid 25 Herrvik LIS ang anslutningspunkten måste vara framdragen till tilltänkt tomt måste ändras,
man drarju inte fram ledningen till tomt från stamledningen förrän man fått förhandsbesked. Räcker
med att möjlighet att ansluta sig till stamsystemet finnes
Nuvarande skrivning:
Vatten och avlopp
Förutsättningarna för att ordna enskilda vatten- och avloppslösningar inom Herrviksområdet är på många
platser starkt begränsade. Området utgör inte kommunalt verksamhetsområde. En privat VA-aktör bygger
och förvaltar ett gemensamt vatten- och avloppssystem i Herrviksområdet. Genom anslutningspunkt till
regionens bräckvattenverk förses området med dricksvatten. De föreslagna bebyggelse- och
kompletteringsområdena har möjlighet att anslutas till detta VA-system.
Förslag på riktlinjer för bedömning av förhandsbesked för bygglov inom Herrviksområdet gällande vatten
och avlopp:
 anslutningspunkt för vatten och avlopp skall finnas framdragen till planerad bostad/tomt.
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avloppsreningsverket skall vara satt i drift och,
skriftligt avtal med VA-aktören skall finnas som säkrar tillgång till vatten- och avloppstjänsten för
den planerade bostaden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

I plan- och bygglagen står bland annat att markområden ska användas för det som området är mest lämpat
för. Det finns många saker att ta hänsyn till vid bedömningen, till exempel ska det passa med en byggnad
på platsen med tanke på landskapet och den bebyggelse som redan finns i närheten. Det ska också vara
lämpligt avstånd till naturområden, fornminnen, anläggningar, vägar samt ledningar i marken och luften.
Det måste också gå att göra en väg fram till huset om det inte redan finns. Det måste också gå att ordna
eget vatten och avlopp. Riktlinjerna som föreslås för enstaka kompletteringar inom Herrvikområdet har
bärighet på att det inom större delen av området råder bristande förutsättningar för vatten- och
avloppslösningar. På grund av att utbyggnaden av det privata va-systemet kommit så långt är det
tillräckligt att de två sista punkterna kvarstår i skrivningen för att uppfylla lagstiftningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:

Stryk första punkten. De andra två punkterna är tillräckliga.
Förslag på riktlinjer för bedömning av förhandsbesked för bygglov inom Herrviksområdet gällande vatten
och avlopp:
 anslutningspunkt för vatten och avlopp skall finnas framdragen till planerad bostad/tomt.
 avloppsreningsverket skall vara satt i drift och,
 skriftligt avtal med VA-aktören skall finnas som säkrar tillgång till vatten- och avloppstjänsten för
den planerade bostaden.
__________________________________________________________________________________
Centerpartiets yrkande:

Sid 26-30 Här yrkas att gällande programplan i grund skall gälla. De justeringar och nya områden som
utpekats är bra. Området uppe på Herrviksbacke vad gäller förtätning skall utökas med 3 tomter
längs vägen mot Sysne. Vi tycker att område H i programplanen skall återföras till planområde och
om område F skall tas bort bör område 14 utökas. Se bif karta
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

Nedan redovisas för det godkända planprogrammets områden samt de föreslagna områdena i FÖP:en. Ett
av planprogrammets syften var att utreda möjligheterna för nya bebyggelseområden för att stötta den
planerade privata VA-utbyggnaden för området. Samtliga nya föreslagna områden kan kopplas till detta
privata samfällda va-nät.
Gällande att utöka förslaget med tre enstaka tomter längs med vägen mot Sysne så bör en
bygglovprövning göras utifrån de riktlinjer som föreslås vara vägledande för bebyggelse och bygglov.
Läget är känsligt och en komplettering här ställer särskilda krav på utformning och placering. Ett
bygglovärende finns för platsen där prövning pågår.
Den största skillnaden mellan planprogrammet och FÖP:en är område H som föreslås utgå på grund av
att en exploatering här påtagligt skulle skada riksintresset för naturvården, vilket länsstyrelsen påtalat både
under framtagandet av planprogrammet samt i deras samrådsyttrande för FÖP:en. Ett beslut om
planbesked finns för området från byggnadsnämnden i avvaktan på en lämplig va-lösning. Inget
plankostnadsavtal finns undertecknat. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därmed gjort bedömningen att
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en exploatering inom område H inte anses förenlig med de allmänna intressen en översiktsplan har att
bevaka.
Område F är har omarronderats för att inte påtagligt skada riktintresse för naturvården och för att ge
förutsättningar för bl.a. angöringsvägar som inte innebär för stora ingrepp i omgivningarna. Ytorna är
schematiskt utlagda på plankartan och en exakt bedömning av lokalisering och exploateringsgrad görs i
detaljplaneskedet.
Område 12 och planprogrammets område G är identiska. Ytorna är schematiskt utlagda på plankartan och
en exakt bedömning av lokalisering och exploateringsgrad görs i detaljplaneskedet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte kunnat ta del av bifogad karta som hänvisas till i yttrandet.
Sammantaget gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att föreslagna bebyggelseområden,
kompletteringsområden samt möjligheten till enstaka kompletteringar utifrån föreslagna riktlinjer för
bebyggelse och bygglov och LIS-området ger mycket goda förutsättningar för en mycket positiv
bebyggelseutveckling i Herrvikområdet i samklang med de natur- och kulturvärden regionen har ansvar
för att värna.

Byggnadsnämndens beslut om planuppdrag bifogas denna handling. Området ansökan avser redovisas på
karta nedan.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:

Inga ändringar föreslås.
_________________________________________________________________________________
Centerpartiets yrkande:

Sid 33 Östergarn strand campingplats. Här yrkas att området utses som LIS område med ändamålet
att kunna utöka badplatsens attraktivitet och möjligheten att bygga brygga och försörjningsbyggnad
strandnära
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

Samhällsbyggnadsförvaltningen svar i samrådsredogörelsen:
Gällande Sandviken och utpekande av LIS framgår det av reservatsföreskrifterna är det inom hela området
är förbjudet att uppföra byggnad annat än som erfordras för områdets nyttjande till bad- och friluftsliv.
Det är även förbjudet att anlägga brygga. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför inte att det skulle gå
att genomföra något av det som föreslås, varken med eller utan LIS, möjligen med undantag av sådant
som förbättrar tillgängligheten till stranden. Då området är Natura2000-område samt naturreservat är det
länsstyrelsen som hanterar dispensansökan.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:

Inga ändringar föreslås.
__________________________________________________________________________________
Centerpartiets yrkande:

Sid 34 Gällande kärnområde i Sandvikenområdet. Eftersom så stora delar av området faller för 2m
gränsen måste här en större utökning ske kring Falhammars- Bengts- Filippuse -Kaupungs och
Fakleområdet. Här finns redan idag ansökan om bygglov som inte inryms i bebyggelsebart
kärnområde
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

Med anledning av utbyggnaden av ett större samfällt va-nät av privat aktör i området har ett stort antal nya
områden ha potential för ny bebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av de inkomna
förslaget på ny bebyggelse inom området och lämnat förslag på möjliga exploateringsområden till
utställningsförslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att med utgångspunkt av områdets karaktär
med riksintressen för natur- och kultur samt 4 kap 4 § MB, åkermark och höga natur- och kulturvärden,
en hög exploateringsgrad föreslås i det nya förslaget. Markområden möjliga att exploatera pekas i mycket
hög grad ut i området. Kartan nedan redovisar de värden som ryms inom kärnområdet som angränsar till
de föreslagna kompletterings- och bebyggelseområdena och varför ytorna är avgränsade som de är. Ytorna
är dock schematiskt utlagda på plankartan och en exakt bedömning av lokalisering och exploateringsgrad
görs i detaljplaneskedet och/eller i bygglovprocessen.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:

Inga ändringar föreslås.
__________________________________________________________________________________

17

Centerpartiets yrkande:

Sid 43, 44 lite faktafel Svenska spel finns inte på Tempo som däremot har en bankomat. KOSMO
heter numera äldreboendet Katthammarsvik. I skolhuset finns inte fotograf längre.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

Detta är text från planeringsunderlaget, att uppdatera med aktuell information får endast positiva
konsekvenser. Redaktionella ändringar och uppdaterat planeringsunderlag genomförs kontinuerligt fram
tills planen är antagen och tryckt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:

SBF uppdaterar texten med korrekt information.
__________________________________________________________________________________
Centerpartiets yrkande:

Sid 44 ang lokalisering av reningsverket det finns alternativ till att ha reningsverket i Katthammarsvik,
nämligen att föra spillvattnet till det nya reningsverket vid Skags.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

Frågan har diskuterats på arbetsmöten med va-avdelningen på TKF. I dagsläget finns inget beslut om att
en sådan lösning skall genomföras. VA-utbyggnad sker enligt gällande VA-plan. Regionen har fått ett
föreläggande angående reningsverket i Katthammarsvik vilket senast ska slutföras årsskiftet 2016/17.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:

Inga ändringar föreslås.
__________________________________________________________________________________
Centerpartiets yrkande:

Sid 45 Kiosken vid Wallins har inte sedan ngt år tillbaka inte öppet sommartid
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

Detta är text från planeringsunderlaget, att uppdatera med aktuell skrivning får endast positiva
konsekvenser. Redaktionella ändringar och uppdaterat planeringsunderlag genomförs kontinuerligt fram
tills planen är antagen och tryckt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:

SBF uppdaterar texten med korrekt information.
__________________________________________________________________________________
Centerpartiets yrkande:

Sid 46 ang hamnen i Katthammarsvik här yrkas på att hamnområdet även i fortsättningen måste
bl.a.garantras som parkeringsområde för gäster till Restaurang-rökeri och den offentliga
badstranden.
Nuvarande skrivning LIS-området Katthammarsvik:
Utveckling av hamnen
Hamnen är en av Katthammarsviks viktigaste mötesplatser under sommartid. Piren som är en lämning
från Katthammarsviks storhetstid har under en lång tid varit i mycket dåligt skick. Upprustning och
restaurering av piren är nu färdig. Det ger nya förutsättningar för näringslivsutveckling och ökad
tillgänglighet. De sociala värden som hamnen och piren har idag ges i planförslaget möjlighet att utvecklas
genom t ex havsbad, gästhamn, servicehus, café, galleri eller näringsverksamhet. Utblickarna från piren är
spektakulära. Möjligheterna för exempelvis de boende på äldreboendet att besöka hamnområdet och få
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kontakt med havet genom en bättre tillgänglighetsanpassning bör ses över vid eventuell exploatering
liksom en parkeringslösning som tillgodoser besökare till badstrandens behov.
Utveckling av Kattviken och småbåtshamnen
Möjligheten att ströva längs havet från småbåtshamnen till Vike föreslås att förbättras genom ett
naturstråk Det skulle också kunna knyta samman de rekreationsstråk som idag går genom Ojselhagen ner
mot havet. Det föreslagna LIS-området möjliggör för en expansion av befintliga verksamheter liksom för
nya i första hand verksamheter kopplade till besöksnäring. Eventuell tillkommande bebyggelse bör vara i
karaktär med fiskeläget och hållas till max 1 plan. Siktvyer mot Annas Nöje bör tas i beaktande. Då
markområdet ligger lågt bör geotekniska/hydrologiska undersökningar genomföras vid
detaljplaneläggning. Bostäder är ej lämpigt. En möjlighet är även att flytta parkeringen hit med möjlighet
för uppställning av husbilar samt busshållsplats, för att på så sätt möjliggöra för en annan markanvändning
i anslutning till pirområdet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:

Samhällsbyggnadsförvaltningen är medveten om vikten av parkering för att allmänheten ska ha tillgång till
badplatsen i Katthammarsvik. Detta har även tydligt framkommit under samrådet samt i
sociotopkarteringen i Katthammarsvik. Denna fråga beskrivs också i planförslagets skrivning om LISområdet I FÖP Katthammarsvik:
Tekniska nämnden har beslutat att piren ska säljas. Att utesluta en annan markanvändning än parkering
inom hela markområdet i anslutning till piren skulle kunna ge andra förutsättningar för en försäljning av
piren samt utvecklingen av hela LIS-området.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:

Inga ändringar föreslås.
__________________________________________________________________________________
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FÖP Östergarnslandet Allmänna kommentaren och yrkande från C-gruppen

Allmänna kommentarer
Att FÖP:en skall gälla som vägledning och ge riktlinjer som bör tillämpas vid bebyggelse och bygglov
poängteras på många ställen i förslaget vilket är bra. Tyvärr visar erfarenheter från både Sudret och
Fårö att FÖP:en blir mer som en död hand över områdena. Det måste verkligen läggas stor vikt vid att
det är vägledning och inget annat.
Sidan två stycket om serviceort Katthammarsvik. Varför styra så hårt till serviceorten, det är inte där
det stora byggtrycket finns. Här kommer med erfarenhet av vad som varit mycket av inflyttningen
även att ske i Herrvik och i redan bebyggda områden
Många av de utpekade bebyggelsebara områdena är små till omfattning men även där krävs
detaljplan vilket i praktiken innebär att där inte blir bebyggt. Större ”öar” måste ritas kring de platser
som man pekat ut som bebyggelsebara så det inte blir de strikta tillämpningar för området som idag
tillämpas.
Att inte betesmarker på Östergarnslandet får bebyggas är en mycket allvarlig begränsning som måste
bort
Var finns beslutet att reningsverket i Katthammarsvik skall utökas från 700 till 1000pe? Enl sid 6.
Varför inte istället samnyttja med det enskilda avloppsreningsverket
Eftersom så stor del av Sandviken området faller för 2m gränsen är det en bestämd uppfattning att
övriga områden måste utökas både vad gällen nya bebyggelseområden och förtätningsområden
Hur har man räknat när man beskriver att planen för Herrvik omfattar möjlighet till 40 nya
bebyggelsebara tomter när man tagit bort stora områden som F och H i programplanen?

Konkreta ändringsförslag FöP Östergarn
Sid 4 ang betesmarker Att inga betesmarker får bebyggas är en mycket allvarlig skrivning den skall
helt bort.
Förslag; En restriktivitet bör verka för ATT INGA AV DE KVARVARANDE ÄNGSMARKERNA BEBYGGS.
SID 5 ang riktlinjer för bebyggelse jordbruksmark sista stycket ändras till
Bebyggelse på god åkermark enl ÖP bör undvikas. Konsekvensändring av texten i stycke 1.
Sid 10 Bebyggelseriktlinjer första meningen ändras till;
Bebyggelseriktlinjerna är vägledning för var ny bebyggelse kan placeras.
Sid 11 Det öppna kultur- och jordbrukslandskapet,
Stor restriktion, stryks i första meningen, första stycket.
tredje stycket, första och andra meningen ändras till;

Nya grupperingar av fastigheter KAN föregås av planläggning i denna landskapstyp. Nyetablering kan
tillåtas med bygglovsansökan, förutsatt…..
Sista meningen stryks.
Sid 14 första meningen ändras till;
En del av bebyggelseutvecklingen …..
Sid 14 tillägg nästa sista meningen, första stycket. …områden BÖR ske genom detaljplaneläggning om
området omfattar mer än 5 tomter .
Sid 15 näst sista stycket.
Stryk sista meningen om gestaltningsprogram.
Sid 17,18 Davide norra. Detta område kan definitivt utökas till att även omfatta det skiftet som ligger
öster om det intitade området. Se Nygarn, ÖIK:s och hembygdsföreningens förslag.
Sidan 18, 19 Detta omrde bör förläggas längs med vägen från Gannarve till Kyrkjuves (väster om
vägen
Sid 19, 20 Tjockhagen Här bör man mer ta hänsyn till inlagan från markägarna i området och förlägga
området mer söderut fram mot gamla sågen.
Sid 22 23 Davide södra. Det här området kan klart göras större enligt de förslag som Nyhagen, ÖIK
och hembygdsförenbingen föreslagit. Attraktivt område som ligger i ett område där det redan finns
stugområden och inga problem med 2m gräns finnes
Sid 25 Herrvik LIS ang anslutningspunkten måste vara framdragen till tilltänkt tomt måste ändras,
man drarju inte fram ledningen till tomt från stamledningen förrän man fått förhandsbesked. Räcker
med att möjlighet att ansluta sig till stamsystemet finnes
Sid 26-30 Här yrkas att gällande programplan i grund skall gälla. De justeringar och nya områden som
utpekats är bra. Området uppe på Herrviksbacke vad gäller förtätning skall utökas med 3 tomter
längs vägen mot Sysne. Vi tycker att område H i programplanen skall återföras till planområde och
om område F skall tas bort bör område 14 utökas. Se bif karta
Sid 33 Östergarn strand campingplats. Här yrkas att området utses som LIS område med ändamålet
att kunna utöka badplatsens attraktivitet och möjligheten att bygga brygga och försörjningsbyggnad
strandnära
Sid 34 Gällande kärnområde i Sandvikenområdet. Eftersom så stora delar av området faller för 2m
gränsen måste här en större utökning ske kring Falhammars- Bengts- Filippuse -Kaupungs och
Fakleområdet. Här finns redan idag ansökan om bygglov som inte inryms i bebyggelsebart
kärnområde
Sid 43, 44 lite faktafel Svenska spel finns inte på Tempo som däremot har en bankomat. KOSMO
heter numera äldreboendet Katthammarsvik. I skolhuset finns inte fotograf längre.
Sid 44 ang lokalisering av reningsverket det finns alternativ till att ha reningsverket i Katthammarsvik,
nämligen att föra spillvattnet till det nya reningsverket vid Skags.

Sid 45 Kiosken vid Wallins har inte sedan ngt år tillbaka inte öppet sommartid
Sid 46 ang hamnen i Katthammarsvik här yrkas på att hamnområdet även i fortsättningen måste
bl.a.garantras som parkeringsområde för gäster till Restaurang-rökeri och den offentliga
badstranden.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2011-02-09

Ärende nr BN

BN § 13

2010/668

Au§ 10

Östergarn Rodarve 1:2 - Detaljplan
Ansökan

_________________________________________________________
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1.

Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen, planeringsavdelningen i
uppdrag att upprätta detaljplan för rubricerad fastighet för att möjliggöra en
exploatering med planprogrammet som grund, när en godtagbar VA-lösning har
redovisats.

2.

Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.

3.

Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.

4.

Byggnadsnämnden tar i detta läge inte ställning till exploaterings omfattning.

5.

Byggnadsnämnden gör bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
kommer att krävas.

BEDÖMNING
Bedömningen är att det är lämpligt att pröva upprättandet av detaljplan inom det aktuella
området, område H, som anges i planprogrammet. Om det även kan visa sig lämpligt att
utöka planområdet till att även omfatta den utökning av planorådet som föreslås i
planförfrågan får avgöras i planprocessen.
Något detaljplanarbete bör inte påbörjas innan en godtagbar VA-lösning har redovisats.
Planen bedöms kräva en miljöbedömning genom MKB (miljökonsekvensbeskrivning).
Samråd om denna bedömning genomförs för närvarande med länsstyrelsen enligt
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 6§.
Ansökan
En förfrågan om upprättande av detaljplan på fastigheten Östergarn Rodarve 1:2 mfl har
inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningens planeringsavdelning.
Förfrågan avser område H inom upprättat planprogram för Herrvik. Jämfört med
planprogrammet har planområdet i förfrågan utsträckts i norr till gränsen till Sigdes 1:15. I
söder har området utsträckts att omfatta ett mindre område av fastigheten Hallgårds 3:1.
Planerad bebyggelsen avser bostäder för i första hand permanent bruk, men även för
fritidsändamål.
forts
Just för byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Postadress

Besöksadress

Exp
Till
Avgift
E-post

Telefon

byggnadsnamnden@gotland.se
621 81 VISBY

Visborgsallén 19
Visby

Hemsida

www.gotland.se

0498-26 90 00

forts § 13
Av planförfrågan framgår att VA-frågan kommer att lösas genom att fastigheterna ansluts till
de planerade vatten- och avloppsverket i Herrvik.
I kommunens bemötande av Länsstyrelsens samrådyttrande görs följande bedömning
beträffande område H:
Herrvik har under 1900-talet haft en bebyggelseutveckling som gått från renodlad glesbygd
till en mer samlad bebyggelse av småortskaraktär, vilket till stor del berott på tillkommande
verksamheter i hamnen. Av samma anledning föreslogs området väster om Näsmyrsväg i
områdesplanen från 1985, som mark lämplig att förtäta för bostadsbebyggelse. Detta
markområde har emellertid efter 1985 års områdesplan istället omvandlats till ett Natura
2000-område, något som i dagsläget avsevärt försvårar för kompletteringar i området.
Kontoret anser det därför rimligt att delområde H istället kan avsättas för ny bostadsbebygggelse, för att på så vis möjliggöra en fortsatt bebyggelseutveckling i Herrvik av mer
samlad karaktär.
Planförhållanden m m
Det aktuella området omfattas av - Planprogram för Herrvik i Östergarn socken - godkänt av
Byggnadsnämnde 2009-05-20. Planområdet betecknas område H i planprogrammet. Planprogrammet är första steget i en detaljplaneprocess.
Område H omfattas inte sedan tidigare av detaljplan. Inte heller intilliggande marområden
ingår i någon detaljplan.
Av planprogrammet framgår att för område H gäller att ny bebyggelse ska anpassas till den
småskaliga och variationsrika naturen som finns i området. Den småskaliga bebyggelsen kan
med fördel placeras dels i övergången mellan skog och öppen mark, dels inne i skogen.
Befintliga vägar bör utgöra stommen för nya vägdragningar.
Planområdet omfattas dels av riksintresse enligt 4 kap 2 och 4 §§ miljöbalken samt av
riksintresse för friluftslivet, naturvård och kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Av planprogrammet framgår att förutsättningarna för vatten och avlopp i dagsläget inte är
lösta. Planområdet ligger inte inom eller i närheten kommunalt verksamhetsområde för vatten
och avlopp, Utbyggnaden av vatten och avloppsledningar i området kring hamnen är inte
heller medtagna i ”Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland”.
Vatten och avlopp förutsätts lösas gemensamt för hela området som ingår i planprogrammet.
Av Länsstyrelsens samrådsyttrande framgår att Länsstyrelsen ser att planprogrammet kan
vara förenligt med Länsstyrelsens prövningsgrunder, enligt 12 kap1 § PBL under
förutsättning att nödvändiga utredningar tas fram och beaktas i det fortsatta planarbetet och
att vidare avvägningar görs utifrån riksintressenas värden. Länsstyrelsen har utifrån
planprogramförslaget gjort en områdesvis bedömning av dess påverkan på natur- och
kulturvärdena.
Länsstyrelsen anser vidare att en expansion av bl.a. delområdena H skulle leda till en kraftig
expansion av bebyggelseområdet i Herrvik, vilket riskerar leda till påtaglig skada på
riksintresset för naturvård. Den tänkta bebyggelsen i området är som programmet anger ett
område med ny bebyggelse och inte kompletteringar till befintlig. Länsstyrelsen har därför
svårt att se hur en skisserad bebyggelseutveckling tar hänsyn till hushållnings
bestämmelserna i 4 kap 4 § MB.
Länsstyrelsen ser följande utredningar/bedömningar som nödvändiga inför fortsatt
planarbete:
En särskild arkeologisk utredning ska göras för bl.a. delområde H för att klargöra
vilka restriktioner som ställs för en exploatering.
Behovsbedömning av MKB förutsätts göras för kommande detaljplaneläggning.
forts

forts § 13
En diskussion bör hållas hur en exploatering inom de olika delområdena kan påverka
det rörliga friluftslivet i området som helhet.
.PRÖVNINGSGRUNDER
Om och när planläggning ska ske bestämmer i princip kommunen ensam (1 kap 2 § planoch bygglagen - kommunalt planmonopol). Ett beslut av kommunen att neka att upprätta eller
att anta en detaljplan kan överklagas, dock prövas endast om gällande lagar följts (se 13 kap
1 § plan- och bygglagen och 10 kap 8 § kommunallagen).

Ärendenr RS 2013/742

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum Den 25 oktober 2016

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan för Visby Snäckgärdet 1:28 m fl
(Snäck Camping), utställning
Förslag till beslut

Planförslaget tillstyrks.
Bakgrund

Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av den befintliga turismverksamheten.
Ärendet har under årens lopp tagit många turer med överklaganden av såväl
detaljplan som tillfälliga bygglov. Kort historik - Byggnadsnämnden gav i
mitten av 2000-talet tillfälligt bygglov för 45 uthyrningsstugor (villavagnar) i
avvaktan på att en detaljplan skulle utarbetas. En detaljplan antogs av
dåvarande kommunfullmäktige i december 2007. I mars 2010 upphävde
Regeringsrätten den antagna planen. Orsaken var att rätten ansåg att den
expansion av campingen som detaljplanen gav utrymme för inte hade stöd i
den fördjupade översiktsplanen ”Norra Visby” (antagen av dåvarande
kommunfullmäktige i september 1995). I denna plan är området angivet som
rekreationsområde.
Enligt Regeringsrättens beslut måste därför en ny detaljplan föregås av ett
planprogram vilket också arbetades fram och godkändes av byggnadsnämnden
i februari 2012. Därefter togs ett nytt detaljplaneförslag fram. Under samrådsskedet inkom det så många synpunkter att byggnadsnämnden beslutade att
omarbeta planen och gå ut på förnyat samråd. Det planförslag som därefter
togs fram följde planprogrammets intentioner. Detaljplanen antogs av regionfullmäktige i juni 2015. Beslutet överklagades dock till mark- och miljödomstolen som i april 2016 upphävde regionfullmäktiges beslut om antagande.
I juni 2016 avslog mark- och miljödomstolen Region Gotlands ansökan om
prövningstillstånd.
Ett nytt förslag till detaljplan har därefter arbetats fram. Planförslaget är
identiskt med det förslag regionfullmäktige antog i juni 2015 och som markoch miljödomstolen upphävde i april 2014 på grund av förfarandefel.
Förfarandefelet var, som ovan nämnts, att planen avvek från den fördjupade
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översiktsplanen ”Norra Visby” från 1995 där området var avsatt som
rekreationsområde. Avvikelsen poängterades, enligt domstolen, inte tillräckligt i
planförslaget som förutom rekreationsaspekterna även möjliggjorde byggnation
av större turistanläggningar t ex hotell. Denna möjlighet till mer omfattande
exploatering har stöd i såväl den fördjupade översiktsplanen för Visby (antagen
i dec 2009) som i Gotlands översiktsplan – Bygg Gotland (antagen i juni 2010).
I det aktuella planförslaget som nu är föremål för utställning förtydligas avvikelsen samt motiven för de förslag till exploatering som beskrivs i förslaget.
För utnyttjandet av området gäller följande – uppställning av husvagnar, husbilar och tält medges under hela året. Genom kravet att området skall vara
evakuerat och städat v 48 förhindras en permanentning av området. För
området närmast havet tillåts rörlig camping under perioden 1 april till 30
september. Övrig tid skall området vara städat. Slutsatserna i den upprättade
MKB:n är att ett plangenomförande kommer att medföra förändringar i miljön
men att de, med de skyddsåtgärder som föreslås, kan accepteras och därmed
inte bedöms förhindra ett genomförande av planen.
Ett genomförande av detaljplanen kräver också att länsstyrelsen beslutar om
upphävande av strandskydd/förordnande om naturreservatet Gotlandskusten
inom områdena A och B i planförslaget. Beslut om detta togs 2015-01-15.
Regionens kostnader för VA-utbyggnad, fastighetsbildning, framtagande av
detaljplan m m täcks dels av uttag av anläggningsavgifter dels av intäkter från
markupplåtelsen. Regionen kommer att vara huvudman för allmän platsmark.
Kvartersmarken kan enligt planförslaget uppdelas i åtta fastigheter som kan
upplåtas till lämpliga exploatörer.
Bedömning

Ärendet har pågått under lång tid med många turer och det är därför angeläget
att komma till ett slut. Mot bakgrund av att det föreliggande planförslaget är
identiskt med det förslag som antogs av regionfullmäktige i juni 2015 samt de
förtydliganden som redovisas i planen och som rör motiven för avsteg har
ledningskontoret inget ytterligare tillägga.
Ledningskontoret föreslår därför att planförslaget tillstyrks.
LEDNINGSKONTORET
Peter Lindvall
Regiondirektör

Region Gotland
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
FÖRNYAD UTSTÄLLNING
BN 2011/2683
Visby Snäckgärdet 1:28 m fl (Snäck camping)
2016-09-21
____________________________________________________________________________________________

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförande‐
organisation

Tidplan

Genomförandetid

Planområdet omfattar fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 samt del av Snäckgärdet
1:29. Området kan komma att delas upp i flera fastigheter i samband med exp‐
loateringen. Region Gotland kommer tillsammans med de blivande fastighets‐
ägarna att ansvara för genomförandet av detaljplanen.
Planarbetet kommer att bedrivas enligt följande tidplan:
Planprocess
Utställning
år 2016
kv 4
Antagande
år 2017
kv2
Planens genomförandetid är 5 år från den dag regionens beslut om antagande
vinner laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad
byggrätt enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen
att gälla men fastighetsägarna har ingen garanterad rätt att erhålla bygg‐, riv‐
nings‐ eller marklov. Regionen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller
upphäva detaljplanen utan att fastighetsägarna får någon ersättning.

Huvudmannaskap

Region Gotland är huvudman för allmän platsmark.

Ledningsrätt

I samband med avstyckningen skall rätten att inom s k u‐områden bibehålla
allmänna VA‐ledningar säkerställas genom servitut alternativt ledningsrätt.

Gemensamhets‐
anläggning

För den befintliga vägen ner till stranden bör gemensamhetsanläggning bildas,
vilken skall förvaltas av en samfällighetsförening. Regionens rätt till framtida
angöring till stamfastigheten och allmänhetens rätt att röra sig från den allmänna
parkeringen ner till stranden skall säkras genom bildande av servitut alternativt
genom att regionen får andel i gemensamhetsanläggningen.

__________________________________________________________________________________
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

Kvartersmarken kan avstyckas från Snäckgärdet 1:28 i enlighet med fastighets‐
indelningskarta nedan, som anger att kvartersmarken får uppdelas i åtta
fastigheter, vilka upplåts till lämpliga exploatörer.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
detaljplanen är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra, d v s att
planvinst uppkommer. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de
kostnader som detaljplanen medför får planen anses lönsam.

Kostnader

Exploatörerna kommer ha kostnader för inköp av mark, anslutningsavgifter för VA,
markberedning, eventuella tekniska undersökningar, projektering, uppförande av
byggnader mm.
Regionen kommer att ha kostnader för utbyggnad av vatten‐ och spillvattennätet,
fastighetsbildning, framtagande av detaljplan mm.

Intäkter

Utbyggnaden av det regionala vatten‐ och spillvattennätet finansieras med
anläggningsavgifter. Övriga kostnader täcks av intäkterna från markupplåtelsen.
Intäkterna går inte att uppskatta exakt men de kommer att vara högre än
regionens kostnader för exploateringen.

__________________________________________________________________________________
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Tekniska frågor
Tekniska utredningar

Brandsäkerhet

Inför planläggningen har Statens geotekniska institut (SIG) genomfört en
geoteknisk besiktning i anslutning till planområdet. Besiktningen visar att det vid
Korpklint, beläget direkt söder om planområdet, finns en rasrisk. Åtgärder kan
behöva vidtas för att minska risken för skador vid eventuella ras. Det åligger
exploatören att utföra erforderliga geotekniska samt övriga för framtida
exploateringar nödvändiga undersökningar.






Tekniska anläggningar

Brandposter (lägsta flöde om 15 l/s) med ett längsta avstånd om 150 m
mellan brandposter ska finnas inom området.
Byggnaderna ska placeras och utformas så att brandspridning till andra
byggnader begränsas.
Byggnaderna ska placeras så att en trygg utrymning kan ske utan hjälp av
räddningstjänsten.
Komplementbyggnader ska placeras eller utformas så att brandspridning till
andra byggnader förhindras.
Tillgängligheten för räddningstjänsten ska vara sådan att utrustning för
utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från
uppställningsplats för brandfordon

Området är redan anslutet till det regionala VA‐nätet. Nya förbindelsepunkter
behöver upprättas för anslutning av nybildade fastigheter.
Planen ger möjlighet att utöka befintlig allmän parkering vid Lummelundsväg.

Skötselavtal

För skötsel av badplats och övrig strand skall skötselavtal upprättas med
exploatörerna inom området.

Kartförsörjning

I samband med ansökan om bygglov ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas
ansökan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2016‐09‐21

Anders Rahnberg
planchef
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HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:
 Planbeskrivning
 Genomförandebeskrivning
 Plankarta
 Miljökonsekvensbeskrivning

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, bebyggd miljö/enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498‐269000 vxl
e‐post: registrator‐bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/detaljplaner
____________________________________________________________________________________
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Planen hanteras enligt PBL 1987. Beslut om planuppdrag fattades av byggnads‐
nämnden i Region Gotland den 22 september 2010.
Planens syfte och huvud‐
drag

Planens syfte är att stärka turismen genom att ge möjlighet till en utökning av an‐
talet turistbäddar på Gotland i form av stugor, tält och husvagnar/husbilar. Snäck
camping har ett värdefullt stadsnära läge samt ett attraktivt strandnära läge och är
därmed mycket lämpat att vidareutveckla för turistnäringen. Campingverksamhet
har bedrivits på området sedan 1960‐talet. På campingen möjliggörs uthyrnings‐
stugor samt upplåts värdefull naturmark för tält och husvagnscamping. Handel för
camping‐ och badgästers behov samt restaurang, hotell och konferensverksamhet
tillåts. Tillgänglighet för allmänheten är en viktig planeringsförutsättning.
För att kunna möta det framtida camping‐/turistbehovet ska planen ge möjlighet
till ett turistboende för alla, från det mer exklusiva hotellboendet till det mer na‐
turnära tält‐ och husbilsboendet utan att de olika boendeformerna generar utan
snarare förstärker varandras utvecklingsmöjligheter.
När man kommer in i området och åker vägen ner mot havet så är just vägen grän‐
sen mellan det mer fasta stug‐ och hotellboendet och den rörliga campingen med
tält och husbilar. Att långsiktigt säkerställa olika typer av turism är viktigt för tu‐
ristnäringens möjligheter att tillgodose olika brukares behov. Mellan området vid
den befintliga strandrestaurangen och den första strandvallen möjliggörs i detta
förslag ett hotell. Höjdmässigt är denna byggrätt anpassad till klintkanten, vilket
innebär att man på klinten har fri sikt ut över hotellet. Här möjliggörs en hotell‐
byggnad som får ett attraktivt havsnära läge direkt vid badstranden men ändå
känns naturligt lokaliserad bakom den befintliga strandrestaurangen.
Planförslaget stärker upp möjligheten att gå genom, förbi och inom området, vil‐
ket säkerställer intentionerna med riksintresset friluftsliv.

Bedömning av miljö‐
påverkan

Samråd om denna bedömning har genomförts med länsstyrelsen, enligt förord‐
ningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 6 §.
”När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap 11 – 18 och 22 §§ miljö‐
balken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses
i 6 kap 11 § miljöbalken.” (PBL 5 kap 18 § andra stycket).
Genomförandet av planen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. Region
Gotland bedömer att planen kräver miljöbedömning, med miljökonsekvensbe‐
skrivning (MKB). Miljökonsekvensbeskrivningen daterad 2014‐01‐22 är anpassad
till planområdets arrondering.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet ligger ca 5 km norr Visby centrum. Naturområdet mellan campingen
och bostadsområdet vid Snäck säkras i detaljplanen.

____________________________________________________________________________________
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Areal

Planområdets totala areal är på cirka 13 ha.

Markägoförhållanden

Region Gotland äger marken.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Tidigare beslut

En detaljplan för området antogs av kommunfullmäktige den 17 december 2007.
Denna överklagades och upphävdes av regeringsrätten 2010‐03‐31 p g a att man
ansåg att denna detaljplan saknade stöd i Gotlands kommuns översiktsplan och att
detaljplanen måste föregås av planprogram.
2010‐09‐22 gav byggnadsnämnden samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
ånyo upprätta en detaljplan för området för att utveckla befintlig turistanläggning.
Detaljplanen antogs av regionfullmäktige 2015‐06‐15. Beslutet överklagades till
länsstyrelsen och mark‐ och miljödomstolen som 2016‐04‐28 upphävde Region
Gotlands beslut om antagande. 2016‐06‐30 avslog mark‐ och miljööverdomstolen
Region Gotlands ansökan om prövningstillstånd.

Översiktliga planer

I översiktsplan för Gotland (ByggGotland) som antogs av kommunfullmäktige
2010‐06‐14 är hela området utpekat som turistzon (sidan 72‐73 ByggGotland).
I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet (Hela Visby) är området utpe‐
kat som turistanläggning. I samband med antagandet av kommunfullmäktige
2009‐12‐14 aktualiserade även föp för norra Visby (se sidan 22 i föp Hela Visby).
Detaljplanen avviker från den fördjupade översiktsplanen (enligt mark‐ och miljö‐
domstolens beslut 2016‐04‐28) från fördjupad översiktsplan Norra Visby från 1995
där markanvändningen redovisades som rekreationsområde. Skälet till att det be‐
traktas som en avvikelse från denna översiktsplan är att detaljplaneförslaget ska
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vara anpassat till intentionerna i de nya översiktsplanerna (Fördjupad översikts‐
plan för Visbyområdet ‐ Hela Visby, 2009‐12‐14 samt översiktsplan för Gotlands
kommun – ByggGotland, 201‐06‐14), där detaljplaneområdet är utpekat som tu‐
ristzon respektive turistanläggning.
Program för plan‐
området

Ett planprogram för Visby Snäckgärdet 1:28 m fl (Snäck camping) arbetades fram
och var föremål för samråd under våren 2011. Planprogrammet godkändes av
byggnadsnämnden 2012‐02‐09. I planprogrammet ges riktlinjer för den framtida
utvecklingen på Snäckgärdet som camping.
Föreliggande detaljplaneförslag tillgodoser planprogrammets intentioner.

Detaljplaner

Området är inte tidigare detaljplanelagt. Söder om planområdet finns en detalj‐
plan, (detaljplan för Snäckgärdsbaden 1,2,3 m fl, antagen 2000‐11‐27) som medger
hotell och bostäder.

Riksintressen

Hela Gotland är, enligt 4 kap 2 § Miljöbalken (MB), av riksintresse med hänsyn till
de samlade natur‐ och kulturvärdena. Exploateringsföretag och andra ingrepp i
miljön får komma till stånd endast om de kan ske på ett sätt som inte påtagligt
skadar områdenas natur‐ och kulturvärden. Turismen och friluftslivets intressen
ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra
ingrepp i miljön. För området gäller riksintresset Gotlandskusten, enligt 4 kap 4 §
MB, där fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i form av kompletteringar till
befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse
komma tillstånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets be‐
hov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna. För de
särskilt utpekade områdena i miljöbalkens 4 kapitel gäller att bestämmelserna inte
utgör hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.
Med lokalt näringsliv menas, enligt lagstiftaren, tillväxt i befintliga näringsgrenar
eller tillkomst av nya verksamheter i en omfattning som innebär att det finns till‐
räckligt med sysselsättningstillfällen för befolkningen.
En zon på 500 meter från strandlinjen omfattas av riksintresseområde för friluftsli‐
vet (3 kap 6 § MB). För området gäller också riksintresse för naturvård (3 kap. 6 §
MB). En mindre del av den norra delen av planområdet ligger inom riksintresse för
kulturmiljövården (3 kap 6 § MB).
Riksintresset för friluftslivet säkerställs i och med att området är öppet för allmän‐
heten samt med passager genom området med bestämmelsen Natur (kommunalt
huvudmannaskap).
Snäcks camping berörs av det flygtrafikbuller som orsakas av riksintresset Visby
flygplats (3 kap 8 § MB) samt försvarsmaktens influensområde för riksintresse
definierat av LaMax 80 dBA.

Strandskydd,
Naturreservat,
Rödlistade arter

De delar av området som ligger inom 100 meter från strandlinjen omfattas av
strandskydd enligt 7 kap 13‐18 § §, MB och naturreservat Gotlandskusten, beslut
av Länsstyrelsen 1993‐08‐26, enligt 7 kap 4 § MB. Strandskyddet har upphävts av
länsstyrelsen i beslut daterat 2015‐01‐15, vilket finns specificerat på karta på sidan
16 och på den tillhörande plankartan. Beslutet om upphävande träder i kraft när
detaljplanen vinner laga kraft.
Vid den så kallade Laxrännan finns växten dikesskräppa, Rumex conglomeratus, en
växt som finns på den nationella rödlistan och där anges som starkt hotad. Längs
Laxrännans södra sida föreslås en 10‐meters skyddszon, allmän plats NATUR. Fle‐
ra andra rödlistade arter är tidigare funna i området.
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Kommunala beslut i övrigt Området har tagits i anspråk för camping sedan 1960‐talet. Under många år an‐
vändes området som en traditionell camping för tält och husvagnar kompletterat
med enstaka enkla uthyrningsstugor, moderna sanitetsbyggnader och restaurang.
Under lågsäsong kom campingen att ha karaktären av ett naturområde.
Bebyggelseutvecklingen tog fart i mitten av 2000‐talet då byggnadsnämnden läm‐
nade bygglov (tillfällig åtgärd) för 45 st uthyrningsstugor (så kallade villavagnar).
Samtidigt påbörjades ett detaljplanearbete för att möjliggöra ytterligare utveck‐
ling. Denna detaljplan antogs av kommunfullmäktige den 17 december 2007 men
efter det att planen överklagats och blivit föremål för rättsprövning upphävde Re‐
geringen den 29 april 2010 den antagna planen. Byggnadsnämnden gav den 22
september 2010 samhällsbyggnadsförvaltningen förnyat uppdrag att upprätta en
detaljplan för Snäcks camping.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Planområdet är en mindre sänka/inbuktning i den mäktiga klinten utmed Gotlands
västsida. Den hängs upp på två klintnäsor av vilka den södra, Korpklint, ligger när‐
mare strandlinjen. Korpklint förknippas med berättelser om uppkomsten av Visby.
Området kännetecknas av den höga klintkusten där klinten ofta är utbildad i av‐
satser med hyllor på olika nivåer.
Serier av strandvallar täcker sluttningen ner till ett svagare sluttande strandplan.
Stora delar av strandvallslandskapet är påverkat av vägar och utjämningar. I syd‐
väst finns en mindre sandstrand. Planområdets östra gräns når fram till länsväg
147. Vid länsvägen ligger markytan på ca 41 meter över havet.
Flera källflöden kommer fram ur berget vid Kohlens kvarn och ger upphov till
mindre vattendrag, den södra (Laxrännan)rinner delvis i en grundare ravin, genom
området. Den norra (Kvarnrännan)går utmed planområdets norra gräns i sin nedre
del. I de små bäckarna går havsöring upp för lek på senhösten och bäckarna har
betydelse för kustens havsöringsbestånd.
Vid Laxrännan växer bl. a den rödlistade arten dikesskräppa. I området växer också
floristiskt intressanta arter som klippoxel, gotländsk havrerot (rödlistad som Sår‐
bar 2010) och finnoxel. De tallar som finns i området växer relativt glest. Området
utgör ett mycket flitigt utnyttjat närrekreationsområde men delar av området har
under många år använts som campingplats med affär, restaurang och minigolfba‐
na.
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Naturmiljön och landskapet kommer att förändras när ett stort antal uthyrnings‐
stugor uppförs på strandvallarna. De brantare partierna i området med strandval‐
lar får inte bebyggas och markhöjden får inte ändras. (Marken får ej fyllas eller
schaktas). Detta för att bevara upplevelsen av riksintresset naturvård – strandval‐
larna.
Klinten och bäckravinerna vid Kohlens kvarn berörs inte av planförslaget. För att
säkra naturområdena mellan bostadsområdet vid Snäck och Snäcks camping och
regionens mark norr om campingplatsen föreslås dessa utgöra naturområde. För
att skydda fauna och flora längs den bäck som rinner i kanten av campingplatsen
utgör detta område naturmark, vilket innebär en 10 m skyddszon för bäcken. Ett
lågt staket ska uppföras i kanten gränsen mellan naturmark (se plankartan) och
kvartersmark mot bäcken för att förhindra att fordon etc. skadar flora och fauna.
Öppningar i staketet ska finnas för tillgänglighet för allmänheten.

Laxrännan
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Geotekniska förhållanden Området består av sand och grus direkt på kalkstensberget eller på ett moränlager
på berg. Bedömd bergnivå varierar mellan nivåerna ca +32 meter i öster och ca +4
meter i väster (på lågplatån mot Östersjön). Rasrisk från klinten föreligger. Tre
geotekniska utredningar finns. En är gjord av VIAK 1982, en av SGI 2004 och en av
PentaCon 2005. VIAKs och SGIs utredningar visar att det finns så stora rasrisker att
någon form av åtgärder behöver göras. Tekniska nämnden har ansvar för att even‐
tuell rasrisk åtgärdas.
Fornlämningar

I skogen öster om infarten till campingen finns en kalkugnsruin som är en lagskyd‐
dad fornlämning. Nere på stranden vid befintlig minigolfbana och ett område norr
och öster därom finns ett lagskyddat fornlämningsområde, Visby 30 i Riksantikva‐
rieämbetets fornminnesregister (finns illustrerat på plankartan). Här finns läm‐
ningar av en hamnplats med tillhörande gravfält från den yngre järnåldern samt
boplatslämningar. Eftersom platsen är ett känt fornlämningsområde kan fler idag
icke kända fornlämningar påträffas.
Inför en exploatering eller grävningsarbeten i anslutning till fornlämningarna krävs
arkeologisk medverkan. Innan ingrepp i mark i nedre delen av strandvallarna samt
de flackare ytorna västra om (se detaljplanen) ska kontakt tas med länsstyrelsen.
En arkeologisk utredning med förslag till antikvarisk hantering daterad februari
2006 har utförts av ArkeoDoc.

Radon

Normalriskområde/Lågriskområde. Markradonundersökningar bör göras för att
konstatera om det finns lokala områden med förhöjda radonhalter. Detta klarläggs
i bygglovprocessen.
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Bebyggelseområden
Område för camping, ho‐
tell, konferens, övernatt‐
ningsstugor, handel för
camping och badgästers
behov

Byggnader nedanför sluttningen får byggas i en våning med högsta nockhöjd 5
meter. Stugor på strandvallarna får uppföras i en våning och max 50 kvm/enhet
(byggnadsarea). Högsta nockhöjd 4 meter. I öster mot länsvägen tillåts bebyggelse
för ett mindre område med högsta nockhöjd 12 meter. Källarlösa byggnader i stör‐
re delen av området.
Uppställning av husvagnar/husbilar/tält (rörlig camping) medges under hela året.
Under vecka 48 ska områden för rörlig camping vara evakuerat och städat. Detta
blir en naturlig skiftning mellan vår‐/sommarcamping mot höst‐/vintercampingen
och underlättar att inte campingvagnar/husbilar blir permanent stående.
För området närmast havet tillåts rörlig camping under perioden 1 april – 30 sep‐
tember. Övrig tid ska ytan vara avstädad.
De brantare partierna i området med strandvallar får inte bebyggas och markhöj‐
den får inte ändras samt ej fyllas eller schaktas. Detta för att bevara upplevelsen
av riksintresset naturvård – strandvallarna.

Strandhotellet

Mot de lägre nordliga partierna av Korpklint möjliggörs anläggande av ett strand‐
hotell.
Byggrätten är arronderad så att man undviker skarpa hörn/gavlar. Höjdmässigt är
byggrätten anpassad till bakomliggande klintkant, från vars platå man ska ha fri
siktvy över hotellet mot havet. För att få rätt proportioner på byggrätten ska ho‐
tellet byggas i minst tre våningar. Illustrationerna visar på två alternativ.
Nedanstående bild visar exempel på möjlig hotellbyggnad.

”Byggnadens gestaltning utgår från dess läge vid klinten. Höjden anpassas till klintens höjd, dels för att byggnaden
ska smälta samman med klinten, men också för att den inte ska skymma utblickarna mot havet från bebyggelsen
uppe på klinten. Byggnadens placeras så att dess längdriktning blir parallell med klintens riktning. Långfasaden
och dess balkonger vänder sig mot havet och mot väster. De veckade balkongfronterna utförs i ljus betong som i
både kulör och struktur anspelar på klintkantens kalksten”
Illustration och motivering: Andreas Forsberg, AQ‐arkitekter
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Alternativ 1

Alternativ 2

Offentlig och kommersiell Planområdet ligger ca 5 km norr om Visby och den offentliga och kommersiella
service
service som erbjuds där. Inom campingområdet finns sommartid en mindre servi‐
cebutik samt restaurang.

____________________________________________________________________________________
10 (17)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
FÖRNYAD UTSTÄLLNING
BN 2011/2683
Visby Snäckgärdet 1:28 m fl (Snäck camping)
2016-09-21
_____________________________________________________________________________________________

Friytor
Lek och rekreation

Området har anordnade lekplatser. Stigen genom området som förbinder naturre‐
servatet Bergbetningen med Muramaris och naturreservatet Själsö ska hållas öp‐
pen för allmänheten. Strandområdet är mycket viktigt för det rörliga friluftslivet.
Området som helhet är ett populärt strövområde. Utmed stranden vid badviken
finns i dagsläget ingen klar gångväg utan den tar vid bortom sandstranden och
övergår i asfalterad väg fram till den norra bäcken. En hårdgjord rullstolsväg finns
från stranden upp mot restaurangen.
Ytor för lek och rekreation utökas inom planområdet närmast havet (norr om bad‐
restaurangen).

Naturmiljö

Söder och norr om campingplatsen finns stora friytor. Den stig som går genom
campingen i den övre östra delen och som förbinder naturreservatet Bergbetning‐
en med Muramaris och naturreservatet Själsö, samt passagen vid bron över Lax‐
rännan ett stycke nedanför ska också i fortsättningen hållas öppen för allmänhe‐
ten.
Återställande av marken där de strandnära sk villavagnarna har stått har reglerats i
separat avtal mellan Region Gotland och tidigare förvaltare. Den fria passagen för
allmänheten genom området säkerställs genom markanvändningen NATUR i pla‐
nen.
Ett lågt staket ska uppföras 10 meter från bäcken för att förhindra att fordon etc.
skadar flora och fauna. Öppningar i staketet ska finnas för allmänhetens tillgäng‐
lighet.

Gator och trafik
Trafik, vägar, parkering,
kollektivtrafik

Snäcks camping nås med bil från öster på befintlig väg som ansluter till länsvägen.
Badplatsen nås dels över campingen dels längs stranden från Snäckgärdsvägen.
Sommartid går det bussar till vändplatsen i slutet av Snäckgärdsvägen. Parkering
på regional mark finns vid Snäckgärdsvägens slut och uppe vid länsvägen. Stigen
genom området som förbinder naturreservatet Bergbetningen med Muramaris
och naturreservatet Själsö ska hållas öppen för allmänheten.

Störningar
Flygtrafikbuller

Campingplatsen är lokaliserad till ett område som är påverkat av flygtrafikbuller.
Hela området ligger inom ekvivalentnivån FBN 55 dB(A). Enligt Naturvårdverkets
rapport till Regeringen 2003‐08‐14 bör riktvärdena för buller ses som långsiktiga
mål. Riktvärdena avser bostäder, vård‐ och undervisningslokaler och är inga rätts‐
ligt bindande normer, utan ska vara vägledande för bedömningar med hänsyn till
lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet.
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Flygbullerpåverkat område. Zonerna sträcker sig från öster till markeringarna,
Max 70 dB (A) samt FBN 55 dB(A). Hela området omfattas dessutom av försvars‐
maktens influensområde för riksintresse, definierat av bullerkurvan LaMax 80 dBA.

Teknisk försörjning
Dagvatten

Dagvattnet tas omhand lokalt genom infiltration i det lätt infiltrerande strand‐
vallsmaterialet. Någon påverkan på yt‐ eller grundvatten bedöms inte uppkomma
av dagvatten.

Vatten och avlopp

Vatten‐ och avlopp är anslutet till det kommunala nätet.

El och tele

Planområdet är anslutet till GEABs och Telias ledningsnät.

Avfall

Avfallshantering sker genom Regionens försorg. Utrymme ska finnas för källsorter‐
ing inom planområdet.

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden
Riksintresse

I och med att allmänheten kan passera nere vid stranden, och att passagen genom
området säkerställs med kommunalt huvudmannaskap genom markanvändningen
Natur, anser samhällsbyggnadsförvaltningen att ingen påtaglig skada på berört
riksintresse sker. Därför bör strandskyddet kunna upphävas inom den del av plan‐
området med markanvändningen H1 (handel och service för camping och badgäs‐
ters behov samt restaurang) samt för området för de f d villavagnarna.
År 2005 beviljade länsstyrelsen strandskyddsdispens och tillstånd enligt föreskrif‐
terna i förordnandet naturreservatet Gotlandskusten för uppförande av 45 st. så
kallade villavagnar. Skälen var följande: ”Den aktuella fastigheten används i dag
främst för campingändamål. I anslutning till campingplatsen finns en badplats. På
anläggningen, inom strandskyddat område och det förordnade naturreservatet
Gotlandskusten, finns en restaurangbyggnad etablerad. Området som helhet är ett
populärt strövområde för allmänheten. Eftersom fastigheten utnyttjas för cam‐
pingändamål är området av marginell betydelse från naturvårdssynpunkt. Fastig‐
heten kan enligt länsstyrelsens mening med hänsyn till friluftslivets intressen an‐
ses som lämplig för den föreslagna anläggningen.”
Eventuell påtaglig skada på riksintressen
Utvecklingen enligt programmet bedöms inte påtagligt skada något riksintresse.
Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken beaktas.
De avvägningar som främst gjorts för att beakta riksintressena är:
MB 4 kap 2 och 4 §§. Bestämmelserna i 1 § första stycket 2 och i 2‐6 §§ utgör inte
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Då
detaljplanen innebär en utveckling av tätorten Visby och det lokala näringslivet
och dessutom tillgodoser det rörliga friluftslivets behov genom att ett bra boende
för turister åstadkoms innebär den förslagna exploateringen att ingen påtaglig
skada uppkommer. Tvärtom förstärks de intressen som MB 4 kap ska värna om.
MB 3 kap 6 § (friluftslivet). Riksintresset har sitt största värde i sandstranden och
övriga strandpartier samt anslående utblickar från Korpklint och andra öppnare
klintpartier.
Samtliga klintpartier ligger utanför detaljplanen eller ligger skyddade inom före‐
slagna naturområden. Samtliga strandpartier ligger också utanför detaljplanen
eller till större delen skyddade inom naturmark som utgör allmän platsmark. Om‐
rådet berörs av buller från Visby flygplats. Detta innebär att området är mindre
lämpligt att nyttja för det rörliga friluftslivet där naturupplevelsen och kravet på
tystnad är väsentliga faktorer. Riksintresset Visby flygplats kan sägas ha fått före‐
träde framför friluftslivets intressen.
MB 3 kap 6 § (naturvården). De värden riksintresset ska skydda kan anges till klin‐
ten, strandvallar och flora knutna till dessa miljöer. Företeelser i klinten som
källutflöden med raviner är en del i detta riksintresse. Bäckarna har varit en del av
en kvarnmiljö.
Vid den bäck som rinner genom campingområdet finns växten dikesskräppa. En
växt som finns på den nationella rödlistan och där anges som starkt hotad. Flera
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andra rödlistade arter är tidigare funna i området. Fina strandvallar finns i områ‐
det mellan Korpklint och Kolens kvarn.
Klintkanterna berörs inte av kommande exploatering. På vissa delar av strandval‐
larna byggs det hus men eftersom schaktning endast sker i begränsad skala lämnas
vallarna orörda. Längs den bäck som går genom campingområdet föreslås en 10 m
bredd skyddszon (naturmark) för att skydda dikesskräppa och lekande havsöring.
MB 3 kap 6 § (kulturmiljövården). Riksintresset för kulturmiljövården som omfat‐
tar kvarnmiljön norr om campingen och begränsas av bäckravinen genom cam‐
pingområdet ligger dels inom föreslagen naturmark, dels helt utanför planområ‐
det. Riksintresset påverkas inte fysiskt av föreslagen exploatering och någon på‐
taglig skada sker inte.
MB 3 kap 8 § (riksintresset Visby flygplats). Då detaljplanen avser en exploatering
för camping och uthyrningsstugor för endast kortvarigt boende där riktvärden för
störande buller saknas, (se under tidigare rubrik störningar) bedöms dessa åtgär‐
der inte kunna ge någon påtaglig skada på riksintresset Visby flygplats.
Upphävande av strand‐
skydd – motivering
(Beslut om upphävande av
strandskydd/ naturreser‐
vatet Gotlandskusten har
fattats av länsstyrelsen
2015‐01‐15 och träder i
kraft när detaljplanen vin‐
ner laga kraft)

Strandskydd enligt 7 kap MB
Strandskyddets syfte är ”att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur‐ och växtliv” (Miljöbal‐
ken 7 kap 13 §). Dispens från strandskyddsbestämmelserna liksom eventuellt upp‐
hävande av strandskydd beslutas av länsstyrelsen. För etablering av verksamheter
inom strandskyddsområdet ska krävas att dessa är förenliga med strandskyddets
syften. Dessutom ska särskilda skäl finnas.
De delar inom planområdet som ligger inom 100 meter från strandlinjen omfattas
av strandskydd och naturreservatet Gotlandskusten. Den aktuella fastigheten har
sedan 1960‐talet främst använts för campingändamål. I anslutning till camping‐
platsen finns en badplats. På anläggningen, inom strandskyddat område och na‐
turreservatet Gotlandskusten, finns en restaurangbyggnad etablerad. Området
som helhet är ett populärt strövområde för allmänheten. Förslaget om upphävan‐
de omfattar två delar av gällande strandskydd och förordnandet naturreservatet
Gotlandskusten. Regionen har ansökt om att strandskyddet ska upphävas inom del
av strandskyddat område som i planförslaget föreslås för service, restaurang och
butik vid badstranden. (område A) samt det område som tillkommit, enligt bygg‐
nadsnämndens beslut om utställning 2014‐10‐01 § 254. Då byggnadsnämnden gav
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att komplettera planförslaget så att rör‐
lig camping möjliggörs i det strandnära läget, enligt planprogram godkänt 2012‐
02‐09. (område B) – se karta sidan 16.
Hela planområdet är av riksintresse för friluftsliv (3 kap. 6§ miljöbalken), enligt
beslut av Naturvårdsverket 1987‐12‐21. Sandstranden och övriga strandpartier har
ett stort rekreationsvärde och är attraktivt för promenader under hela året. Pro‐
menadmöjligheterna utmed stranden, från Visby och norrut till Brucebo, är viktiga
både för turister och andra. Goda förutsättningar för rörligt friluftsliv, promenader
och strövande utmed stranden är mycket betydelsefulla nu och i framtiden för ett
Visby som växer alltmer utmed kusten i norr.
Området är en strategisk passage. Kuststräckan norr om Visby är ett av de mest
nyttjade strövområdena i Visbyområdet.
Eftersom fastigheten utnyttjas för campingändamål är området av marginell bety‐
delse från naturvårdssynpunkt. Livsvillkoren för djur‐ och växtarter bedöms inte
väsentligen försämras gentemot idag.
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Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressena i området.
Inte heller att livsvillkoren för djur‐ och växtarter väsentligen försämras. Samhälls‐
byggnadsförvaltningen bedömer vidare att allmänheten genom ett hävande inte
anses avhållas eller hindras att komma till och nyttja vare sig badstranden eller
den natur i övrigt som omger området på grund av eventuell osäkerhet om tillåt‐
ligheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför sammantaget att särskilda skäl får
anses föreligga för beslut om hävande av strandskyddet och naturreservatet Got‐
landskusten med en omfattning som framgår av karta på nästa sida.

SÄRSKILDA SKÄL
Område A (enligt karta)

För område A bedömer Region Gotland att:
 På anläggningen, inom strandskyddat område och det förordnade naturreser‐
vatet Gotlandskusten, finns redan idag en restaurangbyggnad etablerad.
 Den aktuella fastigheten kan med hänsyn till friluftslivets intressen anses som
lämplig för den föreslagna anläggningen.
 Den föreslagna åtgärden ligger inom en redan ianspråktagen tomtplats och att
den föreslagna åtgärden varken hindrar eller avhåller allmänheten från att be‐
träda ett område där den annars skulle fått färdas fritt.
 En beviljad strandskyddsdispens kan inte anses avhållas eller hindras att
komma till och utnyttja vare sig badstranden eller den natur i övrigt som om‐
ger området på grund av eventuell osäkerhet om tillåtligheten

Område B (enligt karta)

För område B bedömer Region Gotland att:
 Området som helhet är ett populärt strövområde för allmänheten. Eftersom
den aktuella fastigheten har nyttjats för campingändamål är berört område av
marginell betydelse ur naturvårdssynpunkt.
 Den aktuella fastigheten kan med hänsyn till friluftslivets intressen anses som
lämplig för den föreslagna markanvändningen rörlig camping under perioden
1 april – 30 september.
 Den föreslagna åtgärden ligger inom plats som enligt planprogram (godkänt
av byggnadsnämnden 2012‐02‐09) föreslås nyttjas för rörlig camping och att
den föreslagna åtgärden varken hindrar eller avhåller allmänheten från att be‐
träda ett område där den annars skulle fått färdas fritt.
 En beviljad strandskyddsdispens kan inte anses avhållas eller hindras att
komma till och utnyttja vare sig badstranden eller den natur i övrigt som om‐
ger området på grund av eventuell osäkerhet om tillåtligheten.
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De ytor där strandskydd/ naturreservatet Gotlandskusten upphävts av länsstyrel‐
sen i beslut 2015‐01‐15. Beslutet träder i kraft när detaljplanen vinner laga kraft.

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

Kommunfullmäktige beslutade 2010‐03‐29, § 39, att en barnchecklista ska använ‐
das som underlag vid beslut i nämnder då ärende berör barn under 18 år.
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som rör barn och bar‐
nens bästa är ständigt närvarande under planeringsarbetet, då de är en förutsätt‐
ning för god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs också
genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta området utgör en tillgång för alla. Områdets karaktär och utform‐
ning, i anslutning till bad och strand, ger goda förutsättningar för ett upplevelse‐
rikt turistboende och vistelse. Den strandnära ytan med planbestämmelsen lek
och rekreation har utökats i förhållande till tidigare förslag.
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Jämställdhets‐
perspektivet
(KS § 257/2009)

Kommunstyrelsen, beslutade, § 257 2009 att en jämställdhetschecklista ska an‐
vändas som underlag vid beslut i nämnder.
Det tilltänkta området utgör en tillgång för alla. Områdets karaktär och utform‐
ning ger goda förutsättningar för ett jämställt turistboende och vistelse.
Området ingår i ett attraktivt strandområde med goda kollektivförbindelser under
sommarperioden. Tillgängligheten till planområdets serviceutbud och aktiviteter
är en tillgång för alla besökare. Här erbjuds säkra gångvägar och fri passage för
det rörliga friluftslivet. Närheten till hav och strand ger förutsättningar för områ‐
dets utveckling till en positiv mötesplats.
Ur trygghetssynpunkt är det en fördel att det under den ”mörka årstiden” (då
camping vid stranden ej är tillåten) finns ett respektavstånd mellan ödslig cam‐
ping och promenadstråket vid stranden.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Förslaget utvecklar pågående turistverksamhet. Bebyggelsens utform‐
ning och allmänhetens tillgänglighet till området ger förutsättningar för en god
byggd miljö och en god hushållning med mark och byggnader i enlighet med de av
riksdagen 2005 beslutade miljömålen.

Hälsa och säkerhet
Miljö‐ och riskfaktorer ‐
Biltrafik

Antalet tillkommande trafikrörelser till den tilltänkta verksamheten bedöms, i
relation till pågående verksamhet, inte vara av sådan omfattning att störningar
kommer att uppstå.

Miljökvalitetsnormer

Genomförandet av detaljplanen kommer inte medföra att några miljökvalitets‐
normer överskrids.

Administrativa frågor

Planens genomförandetid går ut 5 år efter det datum planen vunnit laga kraft.
Kommunen är huvudman för allmän plats.

Medverkande tjänstemän Anders Rahnberg, Lena Beckman, Jimmy Holpers, Per Seigerlund, Kerstin Jakobs‐
son ‐ Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Anders Lindholm ‐ Ledningskontoret,
Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats av konsult Sten Svensson i samråd
med Region Gotland och uppdaterats inför utställning av detaljplanen av Region
Gotland.
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2016‐09‐21

Anders Rahnberg
planchef
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Dnr 2011/2683

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för VISBY Snäckgärdet 1:28 m fl (Snäck camping),
Region Gotland
Byggnadsnämnden beslutade 2012-04-04 § 57 att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle samråda med ett planförslag 2012-03-21.
Planförslaget har under tiden 30 april – 25 maj 2012 varit ute på samråd enligt 5:e kapitlet, 20§, plan- och bygglagen. Inkomna yttranden (S1 – S12) finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Med anledning av inkomna synpunkter har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående ändringar
och bemötanden ligger till grund för utställningsförslaget.

ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Plangränsen mot havet justeras så att det endast är del av poolområdet som berörs av strandskyddet. För
detta redan ianspråkstagna område kommer Regionen i separat skrivelse till länsstyrelsen begära att strandskyddet upphävs i denna del.
För att möjliggöra att fler aktörer kan driva turist-/campingverksamhet med olika inriktningar så tillåts att
området kan styckas i fler olika fastigheter (7).
Inom byggrätten norr om poolområdet har markanvändningen ändrats till lek- och rekreationsområde från
byggrätter. Detta gör också att vyn mot havet blir helt öppen när man åker vägen ner genom området.
En uppdelning har gjorts av planområdet där det norr om vägen endast ska förekomma rörlig camping och
byggnation tillåts söder om vägen. I samrådsförslaget var det tillåtet med stugor öster om fornlämningsområdet.
Byggnadshöjden för merparten av det ostligaste området ändras från 12 meter till 4 meter. Därmed anpassas
byggnation till rådande höjdnivåer så att berörda fastighetsägare får behålla sin havsutsikt.
Byggrätten öster om poolområdet modifieras höjdmässigt utifrån klinten. Här möjliggörs nu etablering av en i
hotellbyggnad i fyra våningar.
Del av den allmänna parkeringsplatsen omvandlas till kvartersparkering för att täcka p-behovet för det framtida strandhotellet.
Samtliga passager i syd-nordlig riktning genom området har säkerställts med markanvändningen Natur. För
att trygga allmänhetens möjlighet att ta sig från länsväg ner till badstrand och hav (nuvarande väg) tillskapas
en gemensamhetsanläggning.
Markanvändningen har specificerats var Hotell respektive Restaurang ska kunna etableras.
Bestämmelsen a1 inom fornlämningsområdet har tagits bort och ersatts med prickad mark, d v s byggnader/tält får inte uppföras
Bestämmelsen n1 att området ska vara evakuerat och avstädat v38 ändras till v48

2
Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
2012-05-07
Polismyndigheten
(S1)

Ingen erinran

2012-05-23
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
(S2)

Den sakfråga som är av betydelse att reglera för denna plan är vilka skyddsåtgärder som är motiverade för att skydda människors hälsa vid boende inom
planområdet.
Typ av boende
I infrastrukturpropositionen 1996/97:53 har riktvärden för buller från flygtrafik
(utomhus- och inomhusnivå vid bostad) fastställts som ska gälla vid nybyggnation av bostadsbebyggelse.
I naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser har riktvärden särskilt specificerats för permanent
och fritidsbostäder, vårdlokaler, undervisningslokaler och friluftsområden. Boverket anger att deras allmänna råd är avsedda att tillämpas för nytillkommande
bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik. Miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar att befintliga riktlinjer för flygbuller avser bostäder
där med bostäder har jämställts permanent- och fritidshusbostäder, vårdlokaler
och undervisiningslokaler. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att boende i
hotell och uthyrningsstugor är att betrakta som korttidsboende eller tillfälligt
boende och ska inte jämställas med begreppet bostad. Riktvärderna för flygbuller behöver således inte följas. Boende i hotell och olika typer av stugor bör
därför kunna vara lämpliga i området om det i detaljplanebestämmelserna kan
styras att enbart boende under kort tid är möjlig. SBF, enheten detaljplaner, har
regelerat detta i föreslagna planbestämmelser genom att inte tillåta bostäder
(”B”) utan enbart hotell och olika typer av stugor, begränsa stugornas storlek
(högst 45 kvm) och inte tillåta avstyckningar till mindre enheter. Denna reglering
bör vara tillräcklig. Det är en fördel om gjorda avvägningar och syftet med valda
planbestämmelser beskrivs t. ex. under avsnittet ”störningar”.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Detaljplanen möjliggör inte byggnation av bostäder då planbestämmelsen ”B” –
bostäder inte används i förslaget. Uthyrningsstugor/hotell får byggas. Stugornas
storlek begränsas till 50 kvm byggyta. Förslaget ändras till att tillåta att kvartersmarken avstyckas i 7 fastigheter. Dessa delar är till ytan så stora att detta
görs för att möjliggöra mindre aktörer att bedriva olika typer av turismverksamhet. Allt från att kunna etablera hotell till att bedriva pool och restaurangverksamhet.

2012-05-24
Lantmäterimyndigheten
(S3)

I planbestämmelserna finns två bestämmelser som bara skall gälla under viss del
av året:
1) n1 camping under perioden 1 april – 30 september. Övrig tid skall ytan vara
avstädad.
2) rörlig camping. Område för korttidsuppställning av tält, husvagn och husbil.
Får stå uppställda på samma plats under en normal semesterperiod.
Vid tidigare förfrågning hos Boverket har tidsbegränsning på sätts som gjorts
ovan inte ansetts stå i överensstämmelse med vad man kan reglera i detaljplan,
se bifogat mail. Bestämmelserna måste därför ändras.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hur länge man kan stå på en campingplats förutom normal sexveckorsperiod
kan vara svårt att lagligt reglera i en detaljplan. Men för att förhindra att t ex
husvagnar står år på samma ställe införs en bestämmelse ” n1: Varje år vecka
38 ska området vara evakuerat”, som både är lätt att kontrollera och tillgodoser
ovanstående syfte. Det blir också en avstämning mellan en vår-/sommar till en
höst-/vintersäsong.

2012-06-01
Räddningstjänsten
(S4)

Räddningstjänsten har inget att erinra mot förslaget under förutsättning att:
- Brandposter med ett längsta avstånd om 150 meter mellan brandposterna
finns. Brandposterna skall ge ett lägsta flöde om 15l/s. (området är anslutet
till det kommunala vatten- och avloppsnätet.)
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- Byggnaderna placeras och utformas så att brandspridning till andra byggnader begränsas.
- Byggnaderna placeras och utformas så att en trygg utrymning kan ske utan
hjälp av räddningstjänsten.
- Komplementbyggnader placeras eller utformas så att brandspridning till andra
byggnader förhindras.
- Tillgängligheten för Räddningstjänsten är sådan att utrustning för utrymning
och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Informationen tas med i planbeskrivningen.

2012-06-18
Regionstyrelsen
(S5)

Införande av vintersäsong, borttagande av 6-veckorsregeln i områdets övre
delar för rörlig camping samt översyn av gränsdragning för mark som inte får
bebyggas, så kallad ”prickad mark”.
RS beslutade att:
Säsongsuppställning ska tillåtas i områden för rörlig camping. Området nere vid
strandkanten, Sjön, undantaget.
Uppställning tillåts i området för rörlig camping under perioden 1 oktober-31
mars så kallad vintersäsong. Området nere vid strandkanten, sjön, undantaget.
Regeln om 6-veckors uppställning kvarstår för området vid strandkanten.
Den mark som inte får bebyggas, så kallad prickad mark, i de terrasserade områdena ska ses över av byggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

De terrasserade delarna inom planområdet förblir prickmar, dvs får inte bebyggas, fyllas eller shaktas. Detta bidrar till att markytan inte skadas och att strandvallarna kan bevaras. Terrasseringen är viktig för att bevara upplevelsen av
riksintresset naturvård, strandvallarna.

2012-06-25
Länsstyrelsen
(S6)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen kan bli förenlig med de intressen som
Länsstyrelsen enligt 12 kap 1 § (ÄPBL) har att särskilt bevaka om vissa justeringar av detaljplanen görs. När det gäller riksintressen så är det särskilt viktigt
att ett gångstråk för allmänheten upprättas inom området för natur och friluftsbad. Även övriga passager genom området ska säkerställas.
När det gäller strandskydd så är Länsstyrelsens bedömning att planen kan bli
förenlig med bestämmelserna i 7 kap MB. En ansökan om upphävande av
strandskydd ska inkomma till Länsstyrelsen senast i utställningsskedet. Fornlämningsområdet bör dock undantas från upphävande av strandskydd. Antagandet
av detaljplanen ska sedan avvakta prövningen av strandskyddet. Strandskydd
runt vattendragen bör ses över av Region Gotland. Inom det strandskyddade
området för rörlig camping ska åtgärder för återställande av kulvertering av
vattendrag samt terrassering göras, dessa åtgärder omfattades inte av tidigare
dispens.
När det gäller risker så bör åtgärder för säkring av den del av klinten, där det
föreligger rasrisk, genomföras före antagande av detaljplanen.
Övriga synpunkter

MKB bör utvecklas med hänsyn till påverkan på landskapsbilden

Planbestämmelserna bör ytterligare förtydligas och ytterligare bestämmelser övervägas.

Fornlämningen bör fredas från rörlig camping, på den del som omfattas av prickmark enligt plankartan kan camping med tält tillåtas.
Motiveringar och ytterligare beskrivningar till Länsstyrelsens ställningstaganden framgår av yttrandet i sin helhet
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Det från samrådet omarbetade planförslaget innebär att planområdet inte berör
strandskyddet, förutom en redan bebyggd yta vid poolområdet, där regionen i
samband med utställningsförfarandet kommer att i separat skrivelse till Länsstyrelsen begära upphävande av strandskydd i denna del.
Vidare har samtliga passager i syd-nordlig riktning genom området säkerställts
med markanvändningen Natur. För att trygga allmänhetens rörelse från länsväg
ner till badstrand och hav(nuvarande väg) tillskapas en gemensamhetsanläggning.
Byggrätter norr om befintligt pool- och restaurangområde tas bort och ersätts av
en lek-och rekreationsyta. Detta sammantaget med att strandområdet kommer
att vara fritt från byggnation och campingboende gör att strandvistelse/aktiviteter kan komma att utvecklas, vilket stärker upp strandområdet och
kan locka dit fler personer samt göra hela området mer attraktivt. Regionens
stadsträdgårdsmästare ska se över hur ”strandskyddsområdet” ska omvandlas
till ett attraktivt ”gångstråk” bl a.
Fornlämningsområdet och platsen för de mest havsnära villavagnarna är utanför
planområdet. Återställande av strandområdet utanför nuvarande plangräns,
exempelvis öppen ”laxränna”, asfalterade ytor etc hanteras i den åtgärdsplan
som ska upprättas i samband med att den arrondator sagt upp arrendet. Staket
och andra hinder ska tas bort från strandområdet, helst även staketet runt fornlämningsområdet som med nuvarande planförslag ligger helt utanför planområdet.

Markägare/boende/föreningar

2012-05-09
TeliaSonera Skanova Access AB
(S7)

Ingen erinran. Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte
av rubricerat planförslag.

2012-05-09
Pia Wiman, Eva Korsgren
Lindberg, Karin Korsgren
(S8)

Ägare till fastigheterna Snäckgärdet 1:36 och 1:37.
Först och främst är vi positiva till att området slutligen detaljplaneläggs efter en
längre period av tillfälliga åtgärder. Vi har dock några synpunkter på den plan
som föreslagits för området. Vi anser at strandskyddet bör fredas och att markområdet där villavagnarna står idag som enligt förslaget kan husera ”rörlig camping” skyddas ytterligare i plan och prickas alternativt endast tillåter tillfällig
användnng i form av camping med tält/husvagn. Eftersom området ej skall användas för permanent uppställning av villavagnar så anser vi även att området
bör återställas,dvs att framdraget VA-system mm tas bort samt att onödig vägrdagning tas bort så att områdets naturkaraktär återställs. Vidare anser vi att
kommunen bör ställa högre krav på den estetiska utformningen av de stugor
som planeras med bakgrund av områdets känsliga karaktär. Vi anser att samtlig
bebyggelse bör uppföras på ett sådant sätt att den smälter in i det Gotländska
kulturlandskapet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer inte ägarna till fastigheterna Visby
Snäckgärdet 1:36 och1:37 som sakägare.
I och med det nya planförslaget där strandskyddets orördhet är en förutsättning
för utveckling av hotell- och campingverksamheten tror samhällsbyggnadsförvaltningen att ovan framförda oro inte längre är befogad.

2012-05-24
I syftet med detaljplaneförslaget kan man läsa att ”planen görs för att ge möjPigge Werkelin, Snäcks
lighet till en kraftig utökning av antal turistbäddar på Gotland i form av stugor,
camping AB, WeHa AB (S9) tält och husvagnar. Snäcks camping har ett värdefullt strandnära läge samt ett
attraktivt strandnära läge och därmed mycket lämpad för att vidareutveckla för
turistnäringen”. I den fördjupade översiktsplanen anges campingen som ett
rekreationsområde och att campingen ska kunna expandera.
I detaljplanen noteras att experthjälp har använts i frågor rörande natur, grundkartor, mark, avtal och att en Miljökonsekvensbeskrivning har gjorts. Det saknas
dock experthjälp inom turismfrågorna eller någon som kan göra en analys av de
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ekonomiska effekterna för olika beslut. Turismen är öns viktigaste näring och
skall denna industri växa till det dubbla, som branschen spår till 2025, så krävs
det bra förutsättningar och att mark som är avsedd för turistindustri verkligen
får vara just en industri med så många möjligheter som bara är möjligt.Tyvärr
får jag inte de signalerna när jag läser planförslaget för Snäck.
Har tidigare föreslagit att det bör finnas med någon i processen som kan turistfrågor på ett professionellt plan, utifrån de krav som näringen ställer med dagens förutsättningar. Får en känsla av att man inte tar detta på allvar utan anser
att turism är något alla kan lite till mans.Tidigare synpunkter vi har lämnat har
inte tagits hänsyn till. För att kunna utveckla anläggningen under följande 5-10
år måste man få bästa möjliga förutsättningar till en bransch som idag har stora
svårigheter att få ekonomin att gå ihop. Ord som; expandera och vidareutveckla,
används i planens syfte men det förslag som skickats ut är neddragningar och
inskränkningar.
Idag vill politiker och kommunledning ha samma förutsättningar för båttrafiken
och den förutsättningen har förändrat campingnäringen totalt och då måste vi
räkna med att så blir det även i framtiden. Målet måste nu vara att få till så
många långliggare som möjligt på anläggningarna annars kommer campingnäringen bara att ta gäster från varandra på ön, vilket inte är någon utveckling för
Gotland. Campingarna måste kunna ha endel av sina gäster liggande längre än 6
veckor. Vi tycker at det är något väldigt galet när långliggare (som stannar längre än 6 veckor) inte tillåts utan att varje enhet måste begära bygglov (ca 4000
kr /enhet). Handläggningstiden för dessa bygglov är oftast längre än dessa 6
veckor vilket gör att regeln måste ändras. Skall vi kunna vara åretruntöppna så
ska det självklart vara tillåtet med säsongsuppställning både sommar och vinter.
Framtidens husvagnsägare skall köra ner sin husvagn till Gotland på lågsäsong
när kapacitet finns (höstlov, jullov, sportlov, påsklov samt vissa helger). Miljömässigt och ekonomiskt skulle det vara vansinniigt att försöka locka fler att
transportera sina husvagnar var 4:e dag, vilket är snittiden för våra turister.
Målet måste vara att få dem komma oftare och utan att ta plats på båtarna med
en husvagn.
Vad gäller föreskrift på fasad vill vi med hänsyn till alla de spännande material
som finns idag inte ha den begränsningen. Vi kräver att man tar bort kravet om
trä eller puts på fasader. (Den regeln som byggnadsnämnden krävde i Björkhaga
gjorde att Gotland gick miste om Sveriges bästa handlikappanpassade anläggning).
Vi förstår inte varför området närmast vattnet, öns bästa husvagnsplaster (där
45 villavagnar står idag), inte kan få användas hela året med en uppställning av
ett 20-tal husvagnar. Det straffar bara gotlänningar. En sådan attraktiv anläggning bör finnas till för gotlänningar som vill ställa sin husvagn vid havet istället
för att betala för en p-plats ex. på Gråbo. Det blir mindre kostnader med förströelse när anläggningen kan användas på årsbasis. Dagens husvagnar är utrustade för att användas året runt och det är en livskvalitet för gotlänningar att kunna
stå uppställd på vackra platser året runt. Det ger även mer intäkter för operatörer.
Det finns ingen logik i att området inte får användas under vintern. Under sommaren, när flest människor rör sig på området, tillåts camping.
Kommunen har byggt ett servicehus för många miljoner som är tänkt för de som
bor närmast. Mark för enklare stugor och tält bör ligga nära den servicen. Marken runt det övre servicehuset (receptionen) är prickad istället för att denna del
används för campingstugor. Att bygga campingstugor innebär att problem med
ev ungdomscamping försvinner. Man har tagit hänsyn till en granne istället för
att se till näringens behov. Servicehuset delas med grannen, vilket han påstår
att kommunen lovat och då borde inte finnas några andra krav än 4 meter från
tomtgräns.
Gotland har stått för den största investeringen av alla campinglän i Sverige under de senaste 5 åren och tack vare den finansieringsformen blivit kallad Björkhagamodellen. Modellen bygger på att man tillåter fritidsrätter (bostadsrätter
med uthyrningstvång och förbud mot permanent boende). Privatpersoner är
med och finansierar utvecklingen av campingar genom att de satsar pengar och
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hjälper till att bidra med gästnätter till anläggningen. Det kräver att man gör
avstyckningar av husen och att ägandet av den marken blir fritidsrättsföreningar.
Regelverket är detsamma oavsett om Snäcks Camping äger en stuga eller om en
privatperson skulle äga den. Det är bara tillåtet med korttidsboende som fritidshus.
Vi vill ha en maximal byggarea på 49 kvm istället för 45 kvm för att passa det
typhus som vi bygger med hall. Boarean i dessa är 45 kvm.
Vi vill även kunna använda den prickade marken framför restaurangen för tältcamping.
I det beslut som ligger så skall villavagnarna nere vid havet vara borta 15 maj
2015. Detta datum vill vi flytta fram 4 månader till 15 september. Detta för att få
in pengar för de extrakostnader som tillkommit i processen (för advokater, arkitekter och div specialister). Kostnader som tillkommit för att kommunen inte
gjort som del i avtalet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

I och med att arrendatorerna sagt upp avtalet är de inte längre sakägare i planarbetet.
I nuvarande planförslag tas ett helhetsgrepp för att ha en planberedskap för alla
typer av campingbehov. D v s från exklusivt hotellboende i absoluta A-läge till
attraktiva lägen för den rörliga campingen. För att möjliggöra denna etablering
återskapas den fria sikten inom strandskyddsområdet. I övrigt ger denna detaljplan möjligheter för olika aktörer att verka och sammantaget se till att camping/turistboendet utvecklas för olika typer av turistbehov.

2012-05-24
Tintin Timén, Beata Waldenström
(S10)

Planens syfte är utökning av antalet turistbäddar i form av stugor, tält, husvagnar och husvagnar/husbilar vilket är samma syfte som fanns i tidgare planförslag. Nytt är däremot den ökade tillåtna nockhöjden på 12 meter.
1.Vi motsätter oss förslaget på 12 meter nockhöjd då det klart översiger vad
som kan anses lämpligt för en camping. Nivån på nockhöjden i det östra området ska naturligtvis följa området som helhet och ligga på max 4-5 meter.
En nockhöjd på 12 meters nockhöjd skulle förändra områdets karaktär märkbart
och förändra landskapsbilden radikalt. En eller flera byggnader med den höjden
skulle även ses från havet och det sedan medeltiden använda landmärket Korpklint skulle förstöras. För grannfastigheterna, där vi är direkt berörda, skulle det
också innebära en förfulad utomhusmiljö och förstörd utsikt. Exploateringen
inom campingområdet berör inte enbart fastigheten 1:28 utan påverkar hela
närområdet som består av sommarstugor. Därför anser vi att det är av yttersta
vikt att campingen exploateras varsamt med en lägre bebyggelse som smälter in
i tallskogen.
2. I förslaget finns en skyddszon mot fastigheterna i norr. Vi önskar att även en
skyddszon införs mot fastigheterna i öster.
3. I dagsläget finns det en större sopstation och avställningsplats mot fastigheterna i öster. Denna sopstation finns inte inritad på kartan och det gör inte heller
den nya väg som anlagts i direkt anslutning till befintlig parkering mot Lummelundsväg. Kommer denna sopstation att permanentas vill vi att den avskärmas
med plank för att minska ljud, damm, lukt och insyn.
(Fastighetsägare till Visby Snäckgärdet 1:31)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

För de ytor som ”berör” er fastighets utsiktsvy har byggnadshöjden ändrats från
12 till 4 meter.
Angånde sopcontainer etc är det inget vars lämplighet har eller kommer att
regleras i planen. Detta är en fråga om vilka åtgärder som är bygglovspliktiga
eller ej. Eftersom ni är sakägare till alla bygglovspliktiga åtgärder innebär det att
ni ska bli hörda i dessa frågor.

2012-05-24
Maj-Britt Jakobsson (S11)

Tack för ”förslag till detaljplan” etc. När jag förra sommaren (2011) kom ner till
mitt sommarhus, Snäckgärdet 1:30, vid Lummelundsväg blev jag varse följande:
1.Nedanför min tomt mot väst på granntomten 1:28 hade uppstått en så kallad
sopstation (se bild 1,2,3). Marken på den biten var renrakad. Växtligheten var
väck. Stockarna av träden låg staplade. Bedrövelse rådde enligt mitt mått.. Full
insyn dit från mitt håll. Sopkantinerna rådde området.
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2. Från parkeringsplatsen norr om min tomt, har en väg anlagts. Den ska ge
sopbilarnas från stadens campingar möjlighet att bil-ledeskmma till denna
nämnda sopstation. Vägen går utmed och nära mitt staket och sedan nerför
slänten. PÅ nervägen har den proppat till min lilla grind med grusmassor. (se
bild 4) Jag vill också med denna bild visa hur nära sopstationen är min tomt.
Tomtbiten, s k. Slänten, vid grinden, köpte jag in 1971, för att få havsutsikt till
min tidigare (1967) inköpta fastighet 1:30.Havsutsikten är naturligtvis kvar, men
på ögats näthinna fastnar kantinerna först. Jag blev inte tillfrågad, om min synpunkt, om varken sopstationens eller vägens tillkomst. Jag hade naturligtvis varit
mycket avvisande till sådana planer. Det är jag nu också. Vem vill ha sitt sommarboende vid en sop-station? I MKB refererar ni till ”en god bebyggd miljö” och
det är verkligen ett gott mål. Jag vill inte bli mer exponerad av allsköns buller
och ev. föoreningar i min miljö. Jag har redan flyget och trafiken på Lummelundsväg. Jag avslutar brevet med förhoppningen att ni löser detta på ett även
för mig godkänt sätt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Se svar S10

2012-05-25
Olof Dahlbäck (S12)

Jag är delägare av fastigheterna Visby Snäckgärdet 1:25-26-27, och jag har följande synpunkter på förslaget till detaljplan för fastigheterna Visby Snäckgärdet
1:28 m.fl., nedan kallade området.
Tidigare detaljplan och planprogram
Förslaget till detaljplan avser ett exploateringsprojekt som i tidigare version
redan har varit föremål för kommunal detaljplanering och som knyter an till flera
kommunala beslut om bygglov. Förslaget tyder på att kommunens avsikter i
fråga om exploateringen nu i mycket är desamma som tidigare. Den kritik som
jag tidigare framfört i samband med att jag överklagade fullmäktiges beslut
2007-12-17 att anta detaljplan och byggnadsnämndens olika beslut om bygglov
är därför till stora delar fortfarande relevant. Jag kan också konstatera att de
synpunkter på planprogrammet som jag framförde i skrivelse 2012-03-11 till
samhällsbyggnadsförvaltningen till stor del inte har blivit tillgodosedda. De synpunkter som jag lämnar i denna skrivelse är därför i mycket desamma som de
tidigare framförda.
Kommunens agerade undergräver den demokratiska beslutsprocessen
Kommunen har försökt och försöker att driva igenom projektet med olagliga
eller tvivelaktiga metoder. Man har givit SCAB flera olagliga bygglov för tillfälligt
uppförande av villavagnar och stugor. På det sättet har ett motell uppförts på
området. Denna anläggning har i stor skala (fler än 100 byggnader) funnits där i
ca. fem år. Allmänheten fick ta ställning till förslaget till den tidigare detaljplanen
efter det att anläggningen, som var helt förenlig med denna plan, hade uppförts.
Detta slag av agerade från kommunens sida fortsätter nu. Man har satt igång
den nya planeringsprocessen trots att de 20 stugorna och 45 villavagnarna på
områdets övre del och de 45 villavagnarna vid stranden står kvar efter att ha
fått förlängda tillfälliga bygglov som uppenbarligen strider mot plan- och bygglagen (länsstyrelsen har upphävt byggloven, men dess beslut kommer säkert att
överklagas). De uppförda byggnaderna borde ha avlägsnats och marken borde
ha återställts i ursprungligt skick innan planprocessen sattes igång, men kommunen har inte gjort något för att ta bort byggnaderna utan har tvärtom gjort
allt för att de skall stå kvar. Att hela motellet står kvar gör att allmänheten får
svårt att få klart för sig vilka de möjliga handlingsalternativen är, och att den lätt
kan få uppfattningen att det inte lönar sig att protestera mot exploateringen.
Detta innebär att allmänheten inte får det slags inflytande på planen som förutsätts i plan- och bygglagen. På detta sätt undergräver kommunen den demokratiska beslutsprocess som skall föregå antagandet av ny detaljplan.
Vilseledande och oklart
Det finns mycket som är oacceptabelt, vilseledande eller oklart i förslaget. Jag
kommenterar nedan förslaget med avseende på åtgärder som på ett oacceptabelt sätt påverkar riksintressena och stranden. Först ger jag emellertid två exempel på sådant som är vilseledande eller
oklart:
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På flera ställen i den föreslagna planen karakteriseras verksamheten på området
som ”camping”, men campingen spelar en underordnad roll. Planförslaget kommer, om det förverkligas, inte att leda till en verksamhet som domineras av camping. De byggnader som nu är uppförda på området utgör ett storskaligt motell.
Av plankartan framgår att ett stort delområde skall få avstyckas till egen fastighet. Varför skall detta ske? Motivet anges inte. Avstyckas området därför att det
skall försäljas? Varför skall detta i så fall ske?
Riksintressena
De miljöproblem som en exploatering kommer att medföra är groteskt underskattade i förslaget. Naturvårdsverkets råd för bedömningen av problem av de
aktuella slagen följs inte i flera fall. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en industriellt bedriven turistverksamhet genom att området privatiseras
och tillåtelse ges till hårdexploatering. Detta står inte på något sätt i överensstämmelse med riksintressena för naturvård och rörligt friluftsliv. Det är uppenbart att ett förverkligande av de idéer som presenteras i förslaget skulle innebära att riksintressena skadas inte bara påtagligt utan att de skadas synnerligen
allvarligt, förmodligen till den grad att de helt enkelt utplånas. Detta gäller både
riksintresset för naturvård och riksintresset för friluftslivet. Skyddet för miljön
inom det område som exploateras är svagt eller obefintligt. Påverkan på miljön
från bebyggelse och aktiviteter kommer därför att bli mycket stark om förslaget
genomförs. Miljön kommer att skadas drastiskt och oåterkalleligt. Landskapet
kommer att ändra karaktär. Natur kommer att ersättas med omfattande bebyggelse. Växtlighet kommer att försvinna. Skyddsvärda växter är på sikt starkt
hotade. Området med fornlämningar kommer troligen att exploateras. Fler turister kommer att använda den anläggning som SCAB driver med ökade påfrestningar på miljön som följd, och möjligheterna för allmänheten att vistas i området kommer att reduceras påtagligt. Den samlade bedömningen av allt detta
måste bli att de naturvärden som finns i området och som utgör grunden för
riksintressena kommer att skadas mycket allvarligt om förslaget genomförs.
Påståendet i förslaget att inget riksintresse skadas påtagligt är absurt. Vad det
hela handlar om är i stället av miljön offras för ekonomisk exploatering.
Riksintresset för naturvård är bl.a. knutet till vissa speciella ting som strandvallarna, floran och klinten men är naturligtvis framför allt knutet till hela landskapet. Det avgörande för att detta riksintresse inte skall skadas är att naturen finns
kvar. Så kommer inte att vara fallet om förslaget förverkligas. Hårdexploateringen medför att en mycket stor del av naturen försvinner, och slutsatsen måste bli
att riksintresset för naturvård skadas mycket allvarligt om förslaget genomförs.
Även för speciella aspekter på riksintresset finns påtagliga skador eller risker för
skador (exploateringen kommer säkert att skada strandvallarna ytterligare, något förbud mot avverkning av skog införs inte, ingen uppföljning planeras i stort
sett). Att de intressanta växterna överlever kan betvivlas. Den rödlistade arten
dikesskräppa har enligt artdatabanken redan fått sina livsbetingelser försämrade
på grund av byggnationen nere vid stranden.
Riksintresset för friluftslivet är främst knutet till allmänhetens möjligheter att
ströva i området och att därvid kunna uppleva orörd eller relativt orörd natur.
Det är uppenbart att ett förverkligande av förslaget kommer att medföra att
detta riksintresse skadas mycket allvarligt. Enligt förslaget tillåts exploatering av
en stor del av områdets övre del. Detta är oacceptabelt. Området har sedan
gammalt utgjort ett strövområde för Visbyborna, och dess övre del spelar en
avgörande roll för det rörliga friluftslivet norr om Visby. Den utgör ett genomgångsområde – vill man ströva längs med kusten norr om Visby i relativt orörd
natur måste man gå igenom denna del av området. Exploateras delområdet försvinner denna möjlighet. Områdets attraktivitet som passage för dem som vill
ströva längs med kusten norr om Visby i relativt orörd natur kommer därmed att
minska kraftigt. En exploatering skulle därför ha förödande konsekvenser för det
rörliga friluftslivet inte bara i det aktuella området utan i de områden som ligger
norr och söder därom. Planförslaget måste därför ändras så att exploateringen
av den övre delen inte tillåts eller radikalt skärs ned.
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Stranden
Enligt förslaget skall villavagnarna nere vid stranden skall stå kvar till 2015, därefter skall de tas bort. Markarbeten (vatten, avlopp, el, vägar) som har utförts
för att uppföra byggnaderna skall emellertid finnas kvar efter denna tidpunkt.
Enligt förslaget skall stranden efter 2015 användas för vanlig camping och uppställande av husvagnar. Strandskyddet skall upphävas. Den bristande logiken i
dessa föreslagna åtgärder är uppenbar. Om villavagnarna tas bort behövs naturligtvis inte de markarbeten som utförts för att uppföra dem. Om vanlig camping
och uppställande av husvagnar skall förekomma på stranden finns ingen anledning att ta bort strandskyddet.
Förklaringen till den bristande logiken är rimligen att kommunen även fortsättningsvis vill hårdexploatera stranden – genom att låta villavagnarna stå kvar
eller på något annat sätt. Detta är oacceptabelt. Villavagnarna måste tas bort
direkt och marken de står på återställas till det skick den hade innan vagnarna
uppfördes. För riksintressena är det utomordentligt viktigt att stranden skyddas.
Det finns inget rimligt skäl att ta bort strandskyddet, tvärtom finns mycket starka
skäl att ha det kvar. Det är svårt att tro att stranden inte kommer att exploateras på sikt om den saknar skydd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Syftet med det nu framtagna utställningsförslaget är att säkerställa en framtida
turistutveckling utifrån strategin för campingutveckling (se avsnitt i planbeskrivningen). Planområdet berör inte strandskyddet (frånsett en redan bebyggd yta
inom poolområdet) och heller inte fornlämningsområdet. Vidare har byggrätter
norr om pool/restaurangen omvandlats till lek-och rekreationsområde. Detta
sammantaget gör att vistelse och aktiviteter vid stranden inte kolliderar med
boendeintresset. En uppdelning har gjorts av planområdet där det norr om vägen endast ska förekomma rörlig camping och söder om vägen tillåts byggnation.
Samtliga passager i syd-nordlig riktning genom området har säkerställts med
markanvändningen Natur. För att trygga allmänhetens möjlighet att ta sig från
länsväg ner till badstrand och hav (nuvarande väg) tillskapas en gemensamhetsanläggning.
Byggnadshöjden på 12 meter för området längst österut sänks till 4 meter förutom en mindre yta mot vall, skog och parkeringen.
Huruvida regionen medvetet har satt demokratin ur spel eller ej med olika bygglovsförfarande kan man ha olika synpunkter på men i detta planförfarande där
samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar ett planförslag som förhoppningsvis
tar tillvara de kvaliteér som bör bevaras eller säkerställas på något sätt, så är
Regionens ambition att vi nu har tillgodosett de allmänna, natur, turist och de
närboendes intressen i en för alla acceptabel avvägning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2013-10-13

Ann-Sofi Lindskog
Avdelningschef

Anders Rahnberg
planchef
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Dnr 2011/2683

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för VISBY Snäckgärdet 1:28 m fl (Snäck camping),
Region Gotland
Byggnadsnämnden beslutade 2012-04-04 § 57 att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle samråda med ett planförslag 2012-03-21.
Planförslaget har under tiden 30 april – 25 maj 2012 varit ute på samråd enligt 5:e kapitlet, 20§, plan- och bygglagen. Inkomna yttranden (S1 – S12) finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Med anledning av inkomna synpunkter har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående ändringar
och bemötanden ligger till grund för utställningsförslaget.

ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET
•

•
•
•

•
•
•
•

•

Plangränsen mot havet justeras så att det endast är del av poolområdet som berörs av strandskyddet. För
detta redan ianspråkstagna område kommer Regionen i separat skrivelse till länsstyrelsen begära att strandskyddet upphävs i denna del.
För att möjliggöra att fler aktörer kan driva turist-/campingverksamhet med olika inriktningar så tillåts att
området kan styckas i fler olika fastigheter (7).
Inom byggrätten norr om poolområdet har markanvändningen ändrats till lek- och rekreationsområde från
byggrätter. Detta gör också att vyn mot havet blir helt öppen när man åker vägen ner genom området.
En uppdelning har gjorts av planområdet där det norr om vägen endast ska förekomma rörlig camping och
byggnation tillåts söder om vägen. I samrådsförslaget var det tillåtet med stugor öster om fornlämningsområdet.
Byggnadshöjden för merparten av det ostligaste området ändras från 12 meter till 4 meter. Därmed anpassas
byggnation till rådande höjdnivåer så att berörda fastighetsägare får behålla sin havsutsikt.
Byggrätten öster om poolområdet modifieras höjdmässigt utifrån klinten. Här möjliggörs nu etablering av en i
hotellbyggnad i fyra våningar.
Del av den allmänna parkeringsplatsen omvandlas till kvartersparkering för att täcka p-behovet för det framtida strandhotellet.
Samtliga passager i syd-nordlig riktning genom området har säkerställts med markanvändningen Natur. För
att trygga allmänhetens möjlighet att ta sig från länsväg ner till badstrand och hav (nuvarande väg) tillskapas
en gemensamhetsanläggning.
Markanvändningen har specificerats var Hotell respektive Restaurang ska kunna etableras.

Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
2012-05-07
Polismyndigheten
(S1)

Ingen erinran

2
2012-05-23
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
(S2)

Den sakfråga som är av betydelse att reglera för denna plan är vilka skyddsåtgärder som är motiverade för att skydda människors hälsa vid boende inom
planområdet.
Typ av boende
I infrastrukturpropositionen 1996/97:53 har riktvärden för buller från flygtrafik
(utomhus- och inomhusnivå vid bostad) fastställts som ska gälla vid nybyggnation av bostadsbebyggelse.
I naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser har riktvärden särskilt specificerats för permanent
och fritidsbostäder, vårdlokaler, undervisningslokaler och friluftsområden. Boverket anger att deras allmänna råd är avsedda att tillämpas för nytillkommande
bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik. Miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar att befintliga riktlinjer för flygbuller avser bostäder
där med bostäder har jämställts permanent- och fritidshusbostäder, vårdlokaler
och undervisiningslokaler. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att boende i
hotell och uthyrningsstugor är att betrakta som korttidsboende eller tillfälligt
boende och ska inte jämställas med begreppet bostad. Riktvärderna för flygbuller behöver således inte följas. Boende i hotell och olika typer av stugor bör
därför kunna vara lämpliga i området om det i detaljplanebestämmelserna kan
styras att enbart boende under kort tid är möjlig. SBF, enheten detaljplaner, har
regelerat detta i föreslagna planbestämmelser genom att inte tillåta bostäder
(”B”) utan enbart hotell och olika typer av stugor, begränsa stugornas storlek
(högst 45 kvm) och inte tillåta avstyckningar till mindre enheter. Denna reglering
bör vara tillräcklig. Det är en fördel om gjorda avvägningar och syftet med valda
planbestämmelser beskrivs t. ex. under avsnittet ”störningar”.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Detaljplanen möjliggör inte byggnation av bostäder då planbestämmelsen ”B” –
bostäder inte används i förslaget. Uthyrningsstugor/hotell får byggas. Stugornas
storlek begränsas till 50 kvm byggyta. Förslaget ändras till att tillåta att kvartersmarken avstyckas i 7 fastigheter. Dessa delar är till ytan så stora att detta
görs för att möjliggöra mindre aktörer att bedriva olika typer av turismverksamhet. Allt från att kunna etablera hotell till att bedriva pool och restaurangverksamhet.

2012-05-24
Lantmäterimyndigheten
(S3)

I planbestämmelserna finns två bestämmelser som bara skall gälla under viss del
av året:
1) n1 camping under perioden 1 april – 30 september. Övrig tid skall ytan vara
avstädad.
2) rörlig camping. Område för korttidsuppställning av tält, husvagn och husbil.
Får stå uppställda på samma plats under en normal semesterperiod.
Vid tidigare förfrågning hos Boverket har tidsbegränsning på sätts som gjorts
ovan inte ansetts stå i överensstämmelse med vad man kan reglera i detaljplan,
se bifogat mail. Bestämmelserna måste därför ändras.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hur länge man kan stå på en campingplats förutom normal sexveckorsperiod
kan vara svårt att lagligt reglera i en detaljplan. Men för att förhindra att t ex
husvagnar står år på samma ställe införs en bestämmelse ” n1: Varje år vecka
38 ska området vara evakuerat”, som både är lätt att kontrollera och tillgodoser
ovanstående syfte. Det blir också en avstämning mellan en vår-/sommar till en
höst-/vintersäsong.

2012-06-01
Räddningstjänsten
(S4)

Räddningstjänsten har inget att erinra mot förslaget under förutsättning att:
- Brandposter med ett längsta avstånd om 150 meter mellan brandposterna
finns. Brandposterna skall ge ett lägsta flöde om 15l/s. (området är anslutet
till det kommunala vatten- och avloppsnätet.)
- Byggnaderna placeras och utformas så att brandspridning till andra byggnader begränsas.
- Byggnaderna placeras och utformas så att en trygg utrymning kan ske utan
hjälp av räddningstjänsten.
- Komplementbyggnader placeras eller utformas så att brandspridning till andra
byggnader förhindras.
- Tillgängligheten för Räddningstjänsten är sådan att utrustning för utrymning
och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Informationen tas med i planbeskrivningen.

2012-06-18
Regionstyrelsen
(S5)

Införande av vintersäsong, borttagande av 6-veckorsregeln i områdets övre
delar för rörlig camping samt översyn av gränsdragning för mark som inte får
bebyggas, så kallad ”prickad mark”.
RS beslutade att:
Säsongsuppställning ska tillåtas i områden för rörlig camping. Området nere vid
strandkanten, Sjön, undantaget.
Uppställning tillåts i området för rörlig camping under perioden 1 oktober-31
mars så kallad vintersäsong. Området nere vid strandkanten, sjön, undantaget.
Regeln om 6-veckors uppställning kvarstår för området vid strandkanten.
Den mark som inte får bebyggas, så kallad prickad mark, i de terrasserade områdena ska ses över av byggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

De terrasserade delarna inom planområdet förblir prickmar, dvs får inte bebyggas, fyllas eller shaktas. Detta bidrar till att markytan inte skadas och att strandvallarna kan bevaras. Terrasseringen är viktig för att bevara upplevelsen av
riksintresset naturvård, strandvallarna.

2012-06-25
Länsstyrelsen
(S6)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen kan bli förenlig med de intressen som
Länsstyrelsen enligt 12 kap 1 § (ÄPBL) har att särskilt bevaka om vissa justeringar av detaljplanen görs. När det gäller riksintressen så är det särskilt viktigt
att ett gångstråk för allmänheten upprättas inom området för natur och friluftsbad. Även övriga passager genom området ska säkerställas.
När det gäller strandskydd så är Länsstyrelsens bedömning att planen kan bli
förenlig med bestämmelserna i 7 kap MB. En ansökan om upphävande av
strandskydd ska inkomma till Länsstyrelsen senast i utställningsskedet. Fornlämningsområdet bör dock undantas från upphävande av strandskydd. Antagandet
av detaljplanen ska sedan avvakta prövningen av strandskyddet. Strandskydd
runt vattendragen bör ses över av Region Gotland. Inom det strandskyddade
området för rörlig camping ska åtgärder för återställande av kulvertering av
vattendrag samt terrassering göras, dessa åtgärder omfattades inte av tidigare
dispens.
När det gäller risker så bör åtgärder för säkring av den del av klinten, där det
föreligger rasrisk, genomföras före antagande av detaljplanen.
Övriga synpunkter

MKB bör utvecklas med hänsyn till påverkan på landskapsbilden

Planbestämmelserna bör ytterligare förtydligas och ytterligare bestämmelser övervägas.

Fornlämningen bör fredas från rörlig camping, på den del som omfattas av prickmark enligt plankartan kan camping med tält tillåtas.
Motiveringar och ytterligare beskrivningar till Länsstyrelsens ställningstaganden framgår av yttrandet i sin helhet
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Det från samrådet omarbetade planförslaget innebär att planområdet inte berör
strandskyddet, förutom en redan bebyggd yta vid poolområdet, där regionen i
samband med utställningsförfarandet kommer att i separat skrivelse till Länsstyrelsen begära upphävande av strandskydd i denna del.
Vidare har samtliga passager i syd-nordlig riktning genom området säkerställts
med markanvändningen Natur. För att trygga allmänhetens rörelse från länsväg
ner till badstrand och hav(nuvarande väg) tillskapas en gemensamhetsanläggning.
Byggrätter norr om befintligt pool- och restaurangområde tas bort och ersätts av
en lek-och rekreationsyta. Detta sammantaget med att strandområdet kommer
att vara fritt från byggnation och campingboende gör att strandvistelse/aktiviteter kan komma att utvecklas, vilket stärker upp strandområdet och
kan locka dit fler personer samt göra hela området mer attraktivt. Regionens
stadsträdgårdsmästare ska se över hur ”strandskyddsområdet” ska omvandlas
till ett attraktivt ”gångstråk” bl a.
Fornlämningsområdet och platsen för de mest havsnära villavagnarna är utanför
planområdet. Återställande av strandområdet utanför nuvarande plangräns,
exempelvis öppen ”laxränna”, asfalterade ytor etc hanteras i den åtgärdsplan
som ska upprättas i samband med att den arrondator sagt upp arrendet. Staket
och andra hinder ska tas bort från strandområdet, helst även staketet runt fornlämningsområdet som med nuvarande planförslag ligger helt utanför planområdet.

Markägare/boende/föreningar

2012-05-09
TeliaSonera Skanova Access AB
(S7)

Ingen erinran. Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte
av rubricerat planförslag.

2012-05-09
Pia Wiman, Eva Korsgren
Lindberg, Karin Korsgren
(S8)

Ägare till fastigheterna Snäckgärdet 1:36 och 1:37.
Först och främst är vi positiva till att området slutligen detaljplaneläggs efter en
längre period av tillfälliga åtgärder. Vi har dock några synpunkter på den plan
som föreslagits för området. Vi anser at strandskyddet bör fredas och att markområdet där villavagnarna står idag som enligt förslaget kan husera ”rörlig camping” skyddas ytterligare i plan och prickas alternativt endast tillåter tillfällig
användnng i form av camping med tält/husvagn. Eftersom området ej skall användas för permanent uppställning av villavagnar så anser vi även att området
bör återställas,dvs att framdraget VA-system mm tas bort samt att onödig vägrdagning tas bort så att områdets naturkaraktär återställs. Vidare anser vi att
kommunen bör ställa högre krav på den estetiska utformningen av de stugor
som planeras med bakgrund av områdets känsliga karaktär. Vi anser att samtlig
bebyggelse bör uppföras på ett sådant sätt att den smälter in i det Gotländska
kulturlandskapet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer inte ägarna till fastigheterna Visby
Snäckgärdet 1:36 och1:37 som sakägare.
I och med det nya planförslaget där strandskyddets orördhet är en förutsättning
för utveckling av hotell- och campingverksamheten tror samhällsbyggnadsförvaltningen att ovan framförda oro inte längre är befogad.

2012-05-24
I syftet med detaljplaneförslaget kan man läsa att ”planen görs för att ge möjPigge Werkelin, Snäcks
lighet till en kraftig utökning av antal turistbäddar på Gotland i form av stugor,
camping AB, WeHa AB (S9) tält och husvagnar. Snäcks camping har ett värdefullt strandnära läge samt ett
attraktivt strandnära läge och därmed mycket lämpad för att vidareutveckla för
turistnäringen”. I den fördjupade översiktsplanen anges campingen som ett
rekreationsområde och att campingen ska kunna expandera.
I detaljplanen noteras att experthjälp har använts i frågor rörande natur, grundkartor, mark, avtal och att en Miljökonsekvensbeskrivning har gjorts. Det saknas
dock experthjälp inom turismfrågorna eller någon som kan göra en analys av de
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ekonomiska effekterna för olika beslut. Turismen är öns viktigaste näring och
skall denna industri växa till det dubbla, som branschen spår till 2025, så krävs
det bra förutsättningar och att mark som är avsedd för turistindustri verkligen
får vara just en industri med så många möjligheter som bara är möjligt.Tyvärr
får jag inte de signalerna när jag läser planförslaget för Snäck.
Har tidigare föreslagit att det bör finnas med någon i processen som kan turistfrågor på ett professionellt plan, utifrån de krav som näringen ställer med dagens förutsättningar. Får en känsla av att man inte tar detta på allvar utan anser
att turism är något alla kan lite till mans.Tidigare synpunkter vi har lämnat har
inte tagits hänsyn till. För att kunna utveckla anläggningen under följande 5-10
år måste man få bästa möjliga förutsättningar till en bransch som idag har stora
svårigheter att få ekonomin att gå ihop. Ord som; expandera och vidareutveckla,
används i planens syfte men det förslag som skickats ut är neddragningar och
inskränkningar.
Idag vill politiker och kommunledning ha samma förutsättningar för båttrafiken
och den förutsättningen har förändrat campingnäringen totalt och då måste vi
räkna med att så blir det även i framtiden. Målet måste nu vara att få till så
många långliggare som möjligt på anläggningarna annars kommer campingnäringen bara att ta gäster från varandra på ön, vilket inte är någon utveckling för
Gotland. Campingarna måste kunna ha endel av sina gäster liggande längre än 6
veckor. Vi tycker at det är något väldigt galet när långliggare (som stannar längre än 6 veckor) inte tillåts utan att varje enhet måste begära bygglov (ca 4000
kr /enhet). Handläggningstiden för dessa bygglov är oftast längre än dessa 6
veckor vilket gör att regeln måste ändras. Skall vi kunna vara åretruntöppna så
ska det självklart vara tillåtet med säsongsuppställning både sommar och vinter.
Framtidens husvagnsägare skall köra ner sin husvagn till Gotland på lågsäsong
när kapacitet finns (höstlov, jullov, sportlov, påsklov samt vissa helger). Miljömässigt och ekonomiskt skulle det vara vansinniigt att försöka locka fler att
transportera sina husvagnar var 4:e dag, vilket är snittiden för våra turister.
Målet måste vara att få dem komma oftare och utan att ta plats på båtarna med
en husvagn.
Vad gäller föreskrift på fasad vill vi med hänsyn till alla de spännande material
som finns idag inte ha den begränsningen. Vi kräver att man tar bort kravet om
trä eller puts på fasader. (Den regeln som byggnadsnämnden krävde i Björkhaga
gjorde att Gotland gick miste om Sveriges bästa handlikappanpassade anläggning).
Vi förstår inte varför området närmast vattnet, öns bästa husvagnsplaster (där
45 villavagnar står idag), inte kan få användas hela året med en uppställning av
ett 20-tal husvagnar. Det straffar bara gotlänningar. En sådan attraktiv anläggning bör finnas till för gotlänningar som vill ställa sin husvagn vid havet istället
för att betala för en p-plats ex. på Gråbo. Det blir mindre kostnader med förströelse när anläggningen kan användas på årsbasis. Dagens husvagnar är utrustade för att användas året runt och det är en livskvalitet för gotlänningar att kunna
stå uppställd på vackra platser året runt. Det ger även mer intäkter för operatörer.
Det finns ingen logik i att området inte får användas under vintern. Under sommaren, när flest människor rör sig på området, tillåts camping.
Kommunen har byggt ett servicehus för många miljoner som är tänkt för de som
bor närmast. Mark för enklare stugor och tält bör ligga nära den servicen. Marken runt det övre servicehuset (receptionen) är prickad istället för att denna del
används för campingstugor. Att bygga campingstugor innebär att problem med
ev ungdomscamping försvinner. Man har tagit hänsyn till en granne istället för
att se till näringens behov. Servicehuset delas med grannen, vilket han påstår
att kommunen lovat och då borde inte finnas några andra krav än 4 meter från
tomtgräns.
Gotland har stått för den största investeringen av alla campinglän i Sverige under de senaste 5 åren och tack vare den finansieringsformen blivit kallad Björkhagamodellen. Modellen bygger på att man tillåter fritidsrätter (bostadsrätter
med uthyrningstvång och förbud mot permanent boende). Privatpersoner är
med och finansierar utvecklingen av campingar genom att de satsar pengar och
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hjälper till att bidra med gästnätter till anläggningen. Det kräver att man gör
avstyckningar av husen och att ägandet av den marken blir fritidsrättsföreningar.
Regelverket är detsamma oavsett om Snäcks Camping äger en stuga eller om en
privatperson skulle äga den. Det är bara tillåtet med korttidsboende som fritidshus.
Vi vill ha en maximal byggarea på 49 kvm istället för 45 kvm för att passa det
typhus som vi bygger med hall. Boarean i dessa är 45 kvm.
Vi vill även kunna använda den prickade marken framför restaurangen för tältcamping.
I det beslut som ligger så skall villavagnarna nere vid havet vara borta 15 maj
2015. Detta datum vill vi flytta fram 4 månader till 15 september. Detta för att få
in pengar för de extrakostnader som tillkommit i processen (för advokater, arkitekter och div specialister). Kostnader som tillkommit för att kommunen inte
gjort som del i avtalet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

I och med att arrendatorerna sagt upp avtalet är de inte längre sakägare i planarbetet.
I nuvarande planförslag tas ett helhetsgrepp för att ha en planberedskap för alla
typer av campingbehov. D v s från exklusivt hotellboende i absoluta A-läge till
attraktiva lägen för den rörliga campingen. För att möjliggöra denna etablering
återskapas den fria sikten inom strandskyddsområdet. I övrigt ger denna detaljplan möjligheter för olika aktörer att verka och sammantaget se till att camping/turistboendet utvecklas för olika typer av turistbehov.

2012-05-24
Tintin Timén, Beata Waldenström
(S10)

Planens syfte är utökning av antalet turistbäddar i form av stugor, tält, husvagnar och husvagnar/husbilar vilket är samma syfte som fanns i tidgare planförslag. Nytt är däremot den ökade tillåtna nockhöjden på 12 meter.
1.Vi motsätter oss förslaget på 12 meter nockhöjd då det klart översiger vad
som kan anses lämpligt för en camping. Nivån på nockhöjden i det östra området ska naturligtvis följa området som helhet och ligga på max 4-5 meter.
En nockhöjd på 12 meters nockhöjd skulle förändra områdets karaktär märkbart
och förändra landskapsbilden radikalt. En eller flera byggnader med den höjden
skulle även ses från havet och det sedan medeltiden använda landmärket Korpklint skulle förstöras. För grannfastigheterna, där vi är direkt berörda, skulle det
också innebära en förfulad utomhusmiljö och förstörd utsikt. Exploateringen
inom campingområdet berör inte enbart fastigheten 1:28 utan påverkar hela
närområdet som består av sommarstugor. Därför anser vi att det är av yttersta
vikt att campingen exploateras varsamt med en lägre bebyggelse som smälter in
i tallskogen.
2. I förslaget finns en skyddszon mot fastigheterna i norr. Vi önskar att även en
skyddszon införs mot fastigheterna i öster.
3. I dagsläget finns det en större sopstation och avställningsplats mot fastigheterna i öster. Denna sopstation finns inte inritad på kartan och det gör inte heller
den nya väg som anlagts i direkt anslutning till befintlig parkering mot Lummelundsväg. Kommer denna sopstation att permanentas vill vi att den avskärmas
med plank för att minska ljud, damm, lukt och insyn.
(Fastighetsägare till Visby Snäckgärdet 1:31)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

För de ytor som ”berör” er fastighets utsiktsvy har byggnadshöjden ändrats från
12 till 4 meter.
Angånde sopcontainer etc är det inget vars lämplighet har eller kommer att
regleras i planen. Detta är en fråga om vilka åtgärder som är bygglovspliktiga
eller ej. Eftersom ni är sakägare till alla bygglovspliktiga åtgärder innebär det att
ni ska bli hörda i dessa frågor.

2012-05-24
Maj-Britt Jakobsson (S11)

Tack för ”förslag till detaljplan” etc. När jag förra sommaren (2011) kom ner till
mitt sommarhus, Snäckgärdet 1:30, vid Lummelundsväg blev jag varse följande:
1.Nedanför min tomt mot väst på granntomten 1:28 hade uppstått en så kallad
sopstation (se bild 1,2,3). Marken på den biten var renrakad. Växtligheten var
väck. Stockarna av träden låg staplade. Bedrövelse rådde enligt mitt mått.. Full
insyn dit från mitt håll. Sopkantinerna rådde området.
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2. Från parkeringsplatsen norr om min tomt, har en väg anlagts. Den ska ge
sopbilarnas från stadens campingar möjlighet att bil-ledeskmma till denna
nämnda sopstation. Vägen går utmed och nära mitt staket och sedan nerför
slänten. PÅ nervägen har den proppat till min lilla grind med grusmassor. (se
bild 4) Jag vill också med denna bild visa hur nära sopstationen är min tomt.
Tomtbiten, s k. Slänten, vid grinden, köpte jag in 1971, för att få havsutsikt till
min tidigare (1967) inköpta fastighet 1:30.Havsutsikten är naturligtvis kvar, men
på ögats näthinna fastnar kantinerna först. Jag blev inte tillfrågad, om min synpunkt, om varken sopstationens eller vägens tillkomst. Jag hade naturligtvis varit
mycket avvisande till sådana planer. Det är jag nu också. Vem vill ha sitt sommarboende vid en sop-station? I MKB refererar ni till ”en god bebyggd miljö” och
det är verkligen ett gott mål. Jag vill inte bli mer exponerad av allsköns buller
och ev. föoreningar i min miljö. Jag har redan flyget och trafiken på Lummelundsväg. Jag avslutar brevet med förhoppningen att ni löser detta på ett även
för mig godkänt sätt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Se svar S10

2012-05-25
Olof Dahlbäck (S12)

Jag är delägare av fastigheterna Visby Snäckgärdet 1:25-26-27, och jag har följande synpunkter på förslaget till detaljplan för fastigheterna Visby Snäckgärdet
1:28 m.fl., nedan kallade området.
Tidigare detaljplan och planprogram
Förslaget till detaljplan avser ett exploateringsprojekt som i tidigare version
redan har varit föremål för kommunal detaljplanering och som knyter an till flera
kommunala beslut om bygglov. Förslaget tyder på att kommunens avsikter i
fråga om exploateringen nu i mycket är desamma som tidigare. Den kritik som
jag tidigare framfört i samband med att jag överklagade fullmäktiges beslut
2007-12-17 att anta detaljplan och byggnadsnämndens olika beslut om bygglov
är därför till stora delar fortfarande relevant. Jag kan också konstatera att de
synpunkter på planprogrammet som jag framförde i skrivelse 2012-03-11 till
samhällsbyggnadsförvaltningen till stor del inte har blivit tillgodosedda. De synpunkter som jag lämnar i denna skrivelse är därför i mycket desamma som de
tidigare framförda.
Kommunens agerade undergräver den demokratiska beslutsprocessen
Kommunen har försökt och försöker att driva igenom projektet med olagliga
eller tvivelaktiga metoder. Man har givit SCAB flera olagliga bygglov för tillfälligt
uppförande av villavagnar och stugor. På det sättet har ett motell uppförts på
området. Denna anläggning har i stor skala (fler än 100 byggnader) funnits där i
ca. fem år. Allmänheten fick ta ställning till förslaget till den tidigare detaljplanen
efter det att anläggningen, som var helt förenlig med denna plan, hade uppförts.
Detta slag av agerade från kommunens sida fortsätter nu. Man har satt igång
den nya planeringsprocessen trots att de 20 stugorna och 45 villavagnarna på
områdets övre del och de 45 villavagnarna vid stranden står kvar efter att ha
fått förlängda tillfälliga bygglov som uppenbarligen strider mot plan- och bygglagen (länsstyrelsen har upphävt byggloven, men dess beslut kommer säkert att
överklagas). De uppförda byggnaderna borde ha avlägsnats och marken borde
ha återställts i ursprungligt skick innan planprocessen sattes igång, men kommunen har inte gjort något för att ta bort byggnaderna utan har tvärtom gjort
allt för att de skall stå kvar. Att hela motellet står kvar gör att allmänheten får
svårt att få klart för sig vilka de möjliga handlingsalternativen är, och att den lätt
kan få uppfattningen att det inte lönar sig att protestera mot exploateringen.
Detta innebär att allmänheten inte får det slags inflytande på planen som förutsätts i plan- och bygglagen. På detta sätt undergräver kommunen den demokratiska beslutsprocess som skall föregå antagandet av ny detaljplan.
Vilseledande och oklart
Det finns mycket som är oacceptabelt, vilseledande eller oklart i förslaget. Jag
kommenterar nedan förslaget med avseende på åtgärder som på ett oacceptabelt sätt påverkar riksintressena och stranden. Först ger jag emellertid två exempel på sådant som är vilseledande eller
oklart:
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På flera ställen i den föreslagna planen karakteriseras verksamheten på området
som ”camping”, men campingen spelar en underordnad roll. Planförslaget kommer, om det förverkligas, inte att leda till en verksamhet som domineras av camping. De byggnader som nu är uppförda på området utgör ett storskaligt motell.
Av plankartan framgår att ett stort delområde skall få avstyckas till egen fastighet. Varför skall detta ske? Motivet anges inte. Avstyckas området därför att det
skall försäljas? Varför skall detta i så fall ske?
Riksintressena
De miljöproblem som en exploatering kommer att medföra är groteskt underskattade i förslaget. Naturvårdsverkets råd för bedömningen av problem av de
aktuella slagen följs inte i flera fall. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en industriellt bedriven turistverksamhet genom att området privatiseras
och tillåtelse ges till hårdexploatering. Detta står inte på något sätt i överensstämmelse med riksintressena för naturvård och rörligt friluftsliv. Det är uppenbart att ett förverkligande av de idéer som presenteras i förslaget skulle innebära att riksintressena skadas inte bara påtagligt utan att de skadas synnerligen
allvarligt, förmodligen till den grad att de helt enkelt utplånas. Detta gäller både
riksintresset för naturvård och riksintresset för friluftslivet. Skyddet för miljön
inom det område som exploateras är svagt eller obefintligt. Påverkan på miljön
från bebyggelse och aktiviteter kommer därför att bli mycket stark om förslaget
genomförs. Miljön kommer att skadas drastiskt och oåterkalleligt. Landskapet
kommer att ändra karaktär. Natur kommer att ersättas med omfattande bebyggelse. Växtlighet kommer att försvinna. Skyddsvärda växter är på sikt starkt
hotade. Området med fornlämningar kommer troligen att exploateras. Fler turister kommer att använda den anläggning som SCAB driver med ökade påfrestningar på miljön som följd, och möjligheterna för allmänheten att vistas i området kommer att reduceras påtagligt. Den samlade bedömningen av allt detta
måste bli att de naturvärden som finns i området och som utgör grunden för
riksintressena kommer att skadas mycket allvarligt om förslaget genomförs.
Påståendet i förslaget att inget riksintresse skadas påtagligt är absurt. Vad det
hela handlar om är i stället av miljön offras för ekonomisk exploatering.
Riksintresset för naturvård är bl.a. knutet till vissa speciella ting som strandvallarna, floran och klinten men är naturligtvis framför allt knutet till hela landskapet. Det avgörande för att detta riksintresse inte skall skadas är att naturen finns
kvar. Så kommer inte att vara fallet om förslaget förverkligas. Hårdexploateringen medför att en mycket stor del av naturen försvinner, och slutsatsen måste bli
att riksintresset för naturvård skadas mycket allvarligt om förslaget genomförs.
Även för speciella aspekter på riksintresset finns påtagliga skador eller risker för
skador (exploateringen kommer säkert att skada strandvallarna ytterligare, något förbud mot avverkning av skog införs inte, ingen uppföljning planeras i stort
sett). Att de intressanta växterna överlever kan betvivlas. Den rödlistade arten
dikesskräppa har enligt artdatabanken redan fått sina livsbetingelser försämrade
på grund av byggnationen nere vid stranden.
Riksintresset för friluftslivet är främst knutet till allmänhetens möjligheter att
ströva i området och att därvid kunna uppleva orörd eller relativt orörd natur.
Det är uppenbart att ett förverkligande av förslaget kommer att medföra att
detta riksintresse skadas mycket allvarligt. Enligt förslaget tillåts exploatering av
en stor del av områdets övre del. Detta är oacceptabelt. Området har sedan
gammalt utgjort ett strövområde för Visbyborna, och dess övre del spelar en
avgörande roll för det rörliga friluftslivet norr om Visby. Den utgör ett genomgångsområde – vill man ströva längs med kusten norr om Visby i relativt orörd
natur måste man gå igenom denna del av området. Exploateras delområdet försvinner denna möjlighet. Områdets attraktivitet som passage för dem som vill
ströva längs med kusten norr om Visby i relativt orörd natur kommer därmed att
minska kraftigt. En exploatering skulle därför ha förödande konsekvenser för det
rörliga friluftslivet inte bara i det aktuella området utan i de områden som ligger
norr och söder därom. Planförslaget måste därför ändras så att exploateringen
av den övre delen inte tillåts eller radikalt skärs ned.
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Stranden
Enligt förslaget skall villavagnarna nere vid stranden skall stå kvar till 2015, därefter skall de tas bort. Markarbeten (vatten, avlopp, el, vägar) som har utförts
för att uppföra byggnaderna skall emellertid finnas kvar efter denna tidpunkt.
Enligt förslaget skall stranden efter 2015 användas för vanlig camping och uppställande av husvagnar. Strandskyddet skall upphävas. Den bristande logiken i
dessa föreslagna åtgärder är uppenbar. Om villavagnarna tas bort behövs naturligtvis inte de markarbeten som utförts för att uppföra dem. Om vanlig camping
och uppställande av husvagnar skall förekomma på stranden finns ingen anledning att ta bort strandskyddet.
Förklaringen till den bristande logiken är rimligen att kommunen även fortsättningsvis vill hårdexploatera stranden – genom att låta villavagnarna stå kvar
eller på något annat sätt. Detta är oacceptabelt. Villavagnarna måste tas bort
direkt och marken de står på återställas till det skick den hade innan vagnarna
uppfördes. För riksintressena är det utomordentligt viktigt att stranden skyddas.
Det finns inget rimligt skäl att ta bort strandskyddet, tvärtom finns mycket starka
skäl att ha det kvar. Det är svårt att tro att stranden inte kommer att exploateras på sikt om den saknar skydd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Syftet med det nu framtagna utställningsförslaget är att säkerställa en framtida
turistutveckling utifrån strategin för campingutveckling (se avsnitt i planbeskrivningen). Planområdet berör inte strandskyddet (frånsett en redan bebyggd yta
inom poolområdet) och heller inte fornlämningsområdet. Vidare har byggrätter
norr om pool/restaurangen omvandlats till lek-och rekreationsområde. Detta
sammantaget gör att vistelse och aktiviteter vid stranden inte kolliderar med
boendeintresset. En uppdelning har gjorts av planområdet där det norr om vägen endast ska förekomma rörlig camping och söder om vägen tillåts byggnation.
Samtliga passager i syd-nordlig riktning genom området har säkerställts med
markanvändningen Natur. För att trygga allmänhetens möjlighet att ta sig från
länsväg ner till badstrand och hav (nuvarande väg) tillskapas en gemensamhetsanläggning.
Byggnadshöjden på 12 meter för området längst österut sänks till 4 meter förutom en mindre yta mot vall, skog och parkeringen.
Huruvida regionen medvetet har satt demokratin ur spel eller ej med olika bygglovsförfarande kan man ha olika synpunkter på men i detta planförfarande där
samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar ett planförslag som förhoppningsvis
tar tillvara de kvaliteér som bör bevaras eller säkerställas på något sätt, så är
Regionens ambition att vi nu har tillgodosett de allmänna, natur, turist och de
närboendes intressen i en för alla acceptabel avvägning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2013-10-13

Ann-Sofi Lindskog
Avdelningschef

Anders Rahnberg
planchef
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Ärendenr. BN 2011/2683

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp Kungörelse
Datum 20 oktober 2016

KUNGÖRELSE
Förnyad utställning - Detaljplan för Visby Snäckgärdet 1:28 m fl
(Snäck camping), Region Gotland
Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2016‐09‐21 har upprättats av
samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget ställs ut enligt plan‐ och bygglagen för
förnyad utställning innan antagande. Planförslaget ställs ut i Region Gotlands entré,
Visborgsallén 19 i Visby fr o m 2016‐10‐24 t o m 2016‐11‐21. Handlingar finns även
tillgängliga på www.gotland.se/detaljplaner. Till planhandlingarna finns även en
miljökonsekvensbeskrivning.
Syftet med detaljplanen är att kunna möta framtida utveckling av turism genom att ge
möjlighet till ett turistboende för alla, från det mer exklusiva hotellboendet till det
mer naturnära tält‐ och husbilsboendet utan att de olika boendeformerna generar
utan snarare förstärker varandras utvecklingsmöjligheter.
Föreliggande detaljplaneförslag är baserat på de handlingar (planhandlingarna har i
erforderliga delar uppdaterats för att överensstämma med aktuella riktlinjer/lagstift‐
ning) som Region Gotland antog den 15 juni 2015 och som Nacka tingsrätt (mark‐ och
miljödomstolen) har upphävt 2016‐04‐28 på grund av förfarandefel.
För planområdet finns tre antagna översiktsplaner med följande markanvändning;
För Norra Visby (1995) – rekreationsområde
Föp Hela Visby (2009) – turistanläggning
Översiktsplan Bygg Gotland (2010) – turistzon
Någon entydig definition av begreppen turistzon, turistanläggning eller rekreations‐
område finns inte i ovanstående översiktsplaner. Markanvändningen i förslaget till
detaljplan anses dock avvika från användning som rekreationsområde.
Skälen till avvikelsen, som utvecklas närmare i planbeskrivningen, är bl a att möjliggöra
en utveckling av en modern turism med allt från rörlig camping till ytor för hotell utan
att påtagligt skada riksintressena, exempelvis intresset för ”rörligt friluftsliv”.

Följande samfälligheter/servitut berörs: Samfälligheter – Visby Snäckgärdet S:1‐S:4.
Servitut – Sv09VNO 59.1 och 59.2, Serv 1 (olok).

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Nämnd eller förvaltningsnamn
Region Gotland

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby,
senast den 21 november 2016. Ange namn, postadress och ärendenummer(BN
2011/2683). Den som då inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att
senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller
annan inneboende som berörs.
När tiden för utställningen gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för bygg‐
nadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet
Upplysningar lämnas av planchef Anders Rahnberg, tfn 0498‐269378.

BYGGNADSNÄMNDEN

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/238
24 oktober 2016

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Ansökan om direktanvisning mark inom Visborg
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

ge Gotlandshem en generell markanvisning inom norra Visborg omfattande
mark för ca 250 lägenheter

-

ge ledningskontoret i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med ett
markanvisningsavtal som reglerar ovan, i samband med att Start-PM för
norra/centrala Visborg kommer upp till behandling

Sammanfattning

AB Gotlandshem har ansökt om direktanvisning av mark för ca 160 lägenheter inom
Visborg. Företaget menar att det är en nödvändighet för att man ska kunna uppfylla
kraven i ägardirektiven om att bygga 400 lägenheter till år 2020. För att långsiktigt
kunna ha en god markförsörjning för perioden 2020-2025 vill företaget dessutom ha
mark anvisad för ytterligare 200-400 lägenheter.
Nuvarande byggtakt när det gäller bostäder i Visbyområdet är högre än på många år
och den tillgängliga byggbara marken inom befintliga utbyggnadsområden är till stor
del markanvisad. Behovet av mark för bostäder bedöms under kommande 3-5 år
ligga på omkring 300 bostäder per år. När yttre A7 är fullt utbyggt, vilket bedöms
inträffa under 2019 med nuvarande byggtakt, finns behov av att mark inom nästa
stora utbyggnadsområde Visborg finns färdig för byggande. Ledningskontoret har i
samband med antagandet av Strukturplan Visborg haft en dialog med potentiella
exploatörer för området. Med utgångspunkt i denna dialog och med stöd i
diskussioner med befintliga fastighetsägare inom Visborgsområdet, konstaterar
ledningskontoret att det finns goda argument för att starta upp arbetet med
exploatering av Visborgsområdet.
Utgångspunkten är att en exploatering ska ske i enlighet med Strukturplan Visborg,
men med hänsyn till att behovet av mark för bostäder sannolikt är väsentligt högre
nu än vad som kunde förutses när strukturplanen arbetades fram, finns det skäl att
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/238

pröva att göra avsteg från delar av strukturplanen. Därför kan det bli aktuellt att titta
på mark även utanför det område som strukturplanen pekat ut. Ledningskontoret
kommer att ge teknikförvaltningen i uppdrag för att utreda aktuella frågor i form av
en Startpromemoria. Detta Start-PM ska bland annat utreda förutsättningarna för att
detaljplanelägga ett eller flera områden inom Visborgs norra och centrala delar.
Målsättningen ska vara att identifiera mark för minst två års bostadsproduktion för
Visby som efter planläggning kan bebyggas med start 2018. Utredningen ska även
beakta och inkludera det faktum att andra fastighetsägare inom Visborg har för avsikt
att utveckla sitt markinnehav. Det finns goda skäl att samordna planläggningen av
kommande utbyggnadsområden, inte minst för att hitta lösningar för finansiering och
utbyggnad av gatunät och annan infrastruktur.
Bedömning

Med hänvisning till ovan är det inte möjligt att idag peka ut mark som är lämplig att
anvisa till Gotlandshem. Marken kommer att identifieras i samband med den process
som nu inleds med Start-PM och därefter detaljplaneläggning. För att kunna ge
Gotlandshem besked när det gäller deras begäran och ge företaget en trygghet i att
man kommer att anvisas mark för att klara av att producera bostäder i enlighet med
de krav som ägaren har, föreslår ledningskontoret att Gotlandshem ges en generell
markanvisning omfattande mark för 250 bostäder inom norra eller centrala Visborg.
Markens exakta belägenhet får bestämmas i samråd med Gotlandshem under
processen med framtagande av Start-PM och detaljplan. Priset för marken ska ansluta
till vad som vid tidpunkten för den slutliga anvisningen är marknadsmässigt för
hyreslägenheter inom det aktuella området. Ledningskontoret föreslår att återkomma
med ett markanvisningsavtal till regionstyrelsen när det finns underlag för ett sådant,
lämpligen kan detta ske i samband med att Start-PM:et lyfts till regionstyrelsen för
behandling och beslut om planuppdrag.
Sammanfattningsvis föreslår ledningskontoret att regionstyrelsen beslutar att
-

ge Gotlandshem en generell markanvisning inom norra eller centrala Visborg
omfattande mark för ca 250 lägenheter

-

ge ledningskontoret i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med
markanvisningsavtal som reglerar ovan, i samband med att Start-PM för
norra/centrala Visborg kommer upp till behandling

Beslutsunderlag

Gotlandshems ansökan om direktanvisning av mark, inkommen 2016-03-21

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF, Mark -och stadsmiljö
SBF, Planenheten
AB Gotlandshem
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REGION GOTLAND

Regionstyrelsen
Region Gotland
621 81 Visby

Ansökan om direktanvisning mark inom Visborg
AB GotlandsHems ägardirektiv anger att vi skall färdigställa 400 lägenheter
mellan 2015 - 2020. De hittills planerade projekten beräknas till ca 240
lägenheter.
Vi ansöker därför om direktanvisning av mark på Visborg för ca 160
lägenheter.
Förslagsvis är markområdet i norra Visborg och Donners hage lämpliga, då de i
strukturplanen anges som första etappen i utbyggnaden. Vi ser gärna att delar av
detta område kan bebyggas med relativt höga byggnader, gärna upp till 8
våningar.
Vi föreslår även att markanvisningen innefattar sammanhängande mark för
ytterligare 200-400 lägenheter för färdigställande 2020-2025.

Med vänlig hälsning
AB GOTLANDSHEM

Elisabeth Kalkhäll
VD

621 83 VISBY
styrelsens säte: Visby
Org.nr. 556066-0523

Tfn 0498-20 39 00
\v\v\v.gotlandshcm.sc

Fax 0498-20 39 14
info@gotlandshem.se

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/680
21 oktober 2016

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Markbyte genom fastighetsreglering berörande fastigheterna
Gotland Visby Österby 1:4 och 1:6 samt Gotland Visby
Hovtången 1
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen överenskommelse om markbyte
med Hans Vistrand genom fastighetsreglering rörande fastigheterna Visby
Österby 1:4 och 1:6, samt Visby Hovtången 1.

Sammanfattning

Österby industriområde omfattas av en detaljplan laga kraftvunnen mars 1992. Inom
området äger Region Gotland all mark som inte är ianspråktagen för verksamhet
förutom fastigheten Gotland Visby Österby 1:6. I gällande detaljplan ligger fastigheten
inom flera tilltänkta kvarter samt består av flera gatuområden. Det innebär att inlösen
av delar av fastigheten är nödvändig för att uppnå en fastighetsindelning som
överensstämmer med gällande detaljplan bl a för att kunna anlägga nödvändig
infrastruktur för området. Det är en förutsättning för utveckling och utbyggnad inom
Österbyområdet.
Teknikförvaltningen har på ledningskontorets uppdrag träffat en överenskommelse om
markbyte med Hans Vistrand, ägaren av Gotland Visby Österby 1:6, för att uppnå ett
genomförande enligt gällande detaljplan.
Den nuvarande fastighetsindelningen stämmer inte överens med gällande detaljplan,
något som är en förutsättning för en fortsatt utveckling inom området. Region Gotland
får fortlöpande förfrågningar från företag om etablering inom Österbyområdet och det är
viktigt att Region Gotland förfogar över mark för att kunna genomföra utbyggnaden av
infrastruktur i enlighet med detaljplanen. Föreslagen överenskommelse innebär att all
mark för infrastruktur inom området kommer att disponeras av regionen. Indelningen av
Gotland Visby Österby 1:6 kommer att överensstämma med gällande detaljplan för att på
så sätt kunna användas för nyetablering av verksamhet, något som inte är möjligt utifrån
dagens indelning. Därutöver utökas fastigheten Gotland Visby Hovtången 1, som ägs av
samma ägare, för att kunna genomföra den planerade utökningen av den befintliga
verksamheten.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/680

Bedömning

Överenskommelsen innebär att Region Gotland erhåller ca 12950 kvm och avstår ca
11950 kvm, se bifogad karta. Ägaren till Gotland Visby Österby 1:6 erhåller således en
något större areal kvartersmark. I gengäld erhåller Region Gotland en större total
markareal samtidigt som ägaren till Gotland Visby Österby 1:6 får betala
förrättningskostnaderna för genomförandet. De två markområden som byter ägare
genom åtgärden bedöms ur ett markvärdeperspektiv vara likvärdiga. Värdet av den
mark som respektive part avyttrar/erhåller bedöms uppgå till 3 000 000 kr.
Föreslaget kommer inte att leda till några utbyggnadskostnader för Region Gotland i
det här läget eftersom indelningen anpassas så att fastigheterna har tillgång till befintlig
infrastruktur. Ledningskontoret ser åtgärden som viktig för att skapa möjligheter för
fortsatt utveckling av det planlagda industriområdet och föreslår mot bakgrund av
detta att regionstyrelsen beslutar att godkänna föreslaget markbyte genom
fastighetsregering.

Beslutsunderlag

Bilaga 1

Överenskommelse om fastighetsreglering

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Teknikförvaltningen, Avd Mark- och stadsmiljö
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2013/293
21 oktober 2016

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Kappelshamns hamn Lärbro Flenvike 1:91, försäljning
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
- att godkänna föreliggande köpekontrakt för försäljning av Kappelshamns
hamn tillika fastigheten Lärbro Flenvike 1:91 till Fortifikationsverket för en
köpeskilling om 2 100 000 kronor.
- att beslutet förklaras omedelbart justeras

Sammanfattning

Kappelshamns hamn ägs av Region Gotland och är belägen inom fastigheten
Hangvar Flenvike 1:91. Fastigheten omfattar 8 588 kvm och är bebyggd med en
byggnad som tidigare använts som hamnterminal och senare restaurang. På uppdrag
av regionstyrelsen har ledningskontoret under sommaren 2016 genomfört en
försäljningsprocess i form av en förenklad tävling. Efter genomförd tävling beslutade
regionstyrelsen 2016-06-16 (RS§168) att utse Fortifikationsverket som vinnare och
att erbjuda verket att förvärva fastigheten till ett pris om 2,1 mnkr, samt att ge
ledningskontoret i uppdrag att ta fram köpehandlingar och återkomma till
regionstyrelsen för beslut efter sommaren 2016.
Ledningskontoret har nu med stöd av teknikförvaltningen tagit fram nödvändiga
handlingar för ett genomförande av försäljningen. Som tillträdesdag har 1 december
2016 bestämts.
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Ledningskontoret
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Figur 1. Fastigheten Lärbro Flenvike 1:91
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande
köpekontrakt för försäljning av Kappelshamns hamn tillika fastigheten Lärbro
Flenvike 1:91, till Fortifikationsverket för en köpeskilling om 2 100 000 kronor. För
att möjliggöra ett tillträde 1 december bör beslutet förklaras omedelbart justerat.

Beslutsunderlag

Bilaga
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Köpekontrakt
Försäljningsprospekt
Rättigheter
VA-karta
Kontrakt fiskebåt
Markföroreningar

Ledningskontoret

Peter Lindvall

Regiondirektör

Skickas till
TKF, Mark och stadsmiljö
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Försäljningsprospekt
Kappelshamns hamn
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Unik möjlighet att köpa en egen hamn på Gotland
Tillfälle för dig med ambition att utveckla hamnområdet med tillhörande äldre terminalbyggnad.
Hamnområdet har god utvecklingspotential oavsett om du vill bedriva en marina för mindre
båtar eller en industrihamn.

Nuvarande användningsområde

Allmän beskrivning av fastigheten

Hamnen i Kappelshamn är idag en ISPS certifierad hamn av
Transportstyrelsen. Idag används hamnen av Sjöfartsverket hamnen som har en av sina lotsbåtar här. Fiskefartyget VY242 Vestland har Kappelshamn som hemmahamn och har kontrakt på
hamnplats med Region Gotland.

Försäljningen omfattar fastigheten Gotland Hangvar Flenvike
1:91 enligt fastighetskarta på sidan 6 i prospektet. Totalt uppgår fastigheten areal till 8 588 kvm. Inom fastigheten finns en
hamnanläggning som byggdes under mitten av 1960-talet.

Hamnanläggningen är utbyggd med stöd av vattendom från den
19 januari 1965. Hamnen har vissa brister, se längre fram i dokumentet för en mer utförlig sammanställning. Det finns en gällande
miljödom för hamnverksamhet som kan övertas av dig som köpare.

På fastighetens mark står idag en busskur och en före detta
hamnterminalbyggnad och biljettkontor. Det har under en tid
också bedrivits restaurangverksamhet i byggnaden. Till köpet
hör också en äldre sjöbod med inkommande elcentraler. Sjöboden är i behov av renovering.

Fakta om hamnområdet:
Fastighetsbeteckning: Gotland Hangvar Flenvike 1:91
Tomtareal:

8 588 kvm

Taxeringsvärde:

0 kr

Taxeringskod:

499 Industrienhet med värde <1 000 kr

Vatten/avlopp:

Kommunalt vatten och avlopp

Servitut:

Förmån, avtalsservitut elledning, servitut tillfartsväg,
ledningsrätt Vatten och spillvatten

Planbestämmelser:

Byggnadsplan

Genomförandetid:

1992-06-30

Övrigt:

Hamnområde med i huvudsak asfalterad markyta
samt gjuten djuphamnskaj.
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Fakta om terminalbyggnaden:
Boarea:

170 kvm

Byggnadsår:

1968

Tak:

Papp

Bjälklag:

Stålbalkar

Grundmur:

Betong

Utvändigt plåtarbete: Lackerad plåt
Grundläggning:

Betongplatta

Fönster:

2-glas

Stomme:

Stål

Uppvärmning:

Direktverkande el

Byggnaden
Byggnaden är idag i dåligt skick och i stort behov av renovering,
bland annat på grund utav en vattenskada. Fastigheten inklusive
byggnaden säljs med friskrivning från eventuella fel i fastigheten.

Ekonomi
Pantsättning: Det finns inga pantbrev uttagna.
Pris: Anbud med särskilda villkor. Villkoren finns att hämta
på www.gotland.se/kappelshamn, i anbudsformuläret. Anbud
ska vara Region Gotland tillhanda senast den 31 maj 2016.

Visning
Fastigheten visas enligt överenskommelse. För visning kontakta hamningenjör Joakim Olsson, telefon 0498-26 94 65 eller
exploateringsstrateg Anders Lindholm, telefon 0498-26 93 38.

Beskrivning av tätorten Kappelshamn
med omgivningar
Kappelshamn är en vackert belägen mindre ort på norra Gotland.
I omgivningarna finns bland annat vandringsstråk, fågelskådning, bad och campingverksamhet. Strax norr om hamnen finns
en barnvänlig sandstrand med brygga, vindskydd, lekplats och
toaletter. Flera besöksmål så som motorbanan Gotland Ring
och Bläse kalkbruksmuseum ligger på bekvämt avstånd. I Lärbro som ligger cirka 7 kilometer bort finns en livsmedelsaffär.
Närmaste tätorter är Slite och Fårösund.
Kappelshamns småbåtshamn

Småbåtshamnen som är en angränsande fastighet har ett tiotal
gästplatser med tillgång till el, vatten, wc och dusch. Här finns
också ett litet fiskemuseum, en restaurang och café och minilivs.

Förbehåll vid försäljning
• Fastigheten är enligt gällande detaljplan från 1968 utlagd
för hamnändamål och som allmän platsmark (tillgänglig
för allmänheten). Om den allmänna platsmarken ska
användas för annan verksamhet krävs det en planändring.
Det finns också ett intilliggande reningsverk som kräver ett
visst skyddsavstånd mot andra verksamheter.
• Vi förbehåller oss rätten att fortsätta använda del av
fastigheten för tillfart till det reningsverk som ligger intill
hamnen. Om du som köpare önskar stänga av området för
trafik blir du därför skyldig att anlägga en ny tillfart till
reningsverket.
• Region Gotland förbehåller sig rätt att i nödfall kunna
använda hamnen som reservhamn. Förbehållet gäller fram
till dess att hamnen i Slite är fullt utbyggd som reservhamn.
Om hamnen måste användas som reservhamn utgår
ersättning enligt Region Gotlands hamntaxa.
• Nuvarande tillfartsväg är idag allmän väg som förvaltas
av Trafikverket (väg nr 688). Vägen kan komma att bli
föremål för ett så kallat förändringsärende, vilket innebär
att vägen då tas ur allmänt underhåll. Du som köpare
tar över ansvaret för att förhandla med Trafikverket om
tillfartsvägen.
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Miljörisker

Den asfalterade markytan innehåller miljöfarliga ämnen (stenkolstjära) som sannolikt måste saneras om det ska göras markarbeten.
Vatten och avlopp samt el

Hamnbyggnaden är ansluten till kommunalt vatten och avlopp
med anslutningspunkt enligt karta på sidan 6. På tillträdesdagen
övertar du som köpare Region Gotlands abonnemang för vattenoch avlopp (VA) och för el.

Beskrivning av hamnens skick
Listan nedan är brister och svagheter som är kända sedan
tidigare och som du som köpare behöver känna till.
• Fenderverk med bakomliggande fundament och gjutning
vid färjeläget är skadade.
• Samtliga ben till fenderverk har korrosionsskador i
skvalpzonen.
• En av kasunerna har flyttas sig ca 20 cm in mot landfästet
• Gångbryggor mellan kasunerna är i dåligt skick.
• Genomspolning av vattenmassor sker under kajen med
underminering som följd.
• Kajen där lotsbåten idag är förtöjd uppvisar skador och
sättningar i krönbalken. Dykarbesiktning bekräftar att
underliggande träkistor har sättningar på delar av kajen.
• Stålsponten vid gästbryggan uppvisar kraftiga
korrosionsskador i skvalpzonen.
• Vågbrytaren uppvisar erosionsskador
• Asfaltsytor är förorenade med stenkolstjära.
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Bilaga 3 till köpeavtal
Hangvar Flenvike 1:91

Vattenledning
Vattenledning, Osäkert läge
Spillvattenledning
Spillvattenledning, Osäkert läge

Ärendenr RS 2016/684

Ledningskontoret

Handlingstyp Försäljning

Samhällsbyggnadsenheten
Per-Eric Edlund

Datum

10 oktober 2016

Regionstyrelsen

Försäljning av fastigheten Gotland Othem Kilåkern 4
Förslag till beslut

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner bifogat förslag till
köpekontrakt samt försäljning och att beslutet omedelbart justeras.
Sammanfattning

Försäljningen avser fastigheten Othem Kilåkern 4 i Slite tätort, bebyggd med
en byggnad i två våningar, till ett pris av 600 000 kr. Byggnaden har inte använts såsom verksamhetslokaler på senare år. Markanvändningen är kontor
enligt gällande detaljplan.
Cementa

Slite hamn

Kilåkern 4
Vårdcentralen

Bakgrund

Fastigheten Gotland Othem Kilåkern 4 förvaltas av fastighetsförvaltningsavdelningen vid teknikförvaltningen sedan länge. Den har hyrts ut för lite olika
ändamål under en tid för att undersöka förutsättningarna för att kunna genomföra

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2016/

Samhällsbyggnadsenheten

en detaljplaneändring från användningssättet kontor till bostadsändamål. bostadsändamål. Med anledning av närheten till Cementas verksamhet har bostadsändamål inte bedömts som möjligt p g a buller. Sedan en tid tillbaka står byggnaden
tom. Den sista permanenta användningen var som ungdomsgård (Bubblan).
Något behov av att använda fastigheten för någon regional verksamhet finns inte.
Som ett led i uppdraget att effektivisera regionens användande av sina fastigheter
och lokaler föreslås därför att fastigheten säljs.
Bedömning

Förutom att försäljningen följer fastställda riktlinjer för försäljningar har även
en ekonomisk bedömning gjorts. Eftersom byggnaden på fastigheten står tom
innebär ägandet endast en kostnad. På grund av byggnadens skick är det inte
troligt att hyran kan sättas på en nivå så att ett driftsmässigt överskott kan
uppnås. Byggnaden har framför allt ett mycket stort behov av olika invändiga
underhållsåtgärder. Men även vissa tekniska åtgärder. Ur ekonomisk synvinkel
är det därför en fördel att objektet utgår driftsmässigt.
Fastigheten har av den av regionen upphandlade mäklaren bedömts ha ett värde
om 500 000 kr. Bokfört värde (ca 325 000 kr) samt mäklarprovisionen (24 000 kr)
kommer att uppgå till ca 350 000 kr. Försäljningssumman är efter budgivning
bestämd till 600 000 kr vilket ger en realisationsvinst om ca 250 000 kr.
Försäljningen av fastigheten bör därför godkännas.

LEDNINGSKONTORET

Peter Lindvall
regiondirektör

Bilaga: Köpekontrakt
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/616
26 oktober 2016

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Håll Gotland rent
Förslag till beslut

• Med hänvisning till det ekonomiska läget föreslås inga utökade åtaganden inom den
skattefinansierade budgeten.
• Motionen anses besvarad med ledningskontorets tjänsteskrivelse om pågående
arbete i motionens anda.

Sammanfattning

Region Gotland är medlem i Håll Sverige Rent, men enligt motionen görs det inte
tillräckligt för att skolor, civilsamhälle och företag ska engageras i arbetet mot
nedskräpning i naturen. Motionens förslag är Region Gotland tar initiativ till att alla
socknar och samhällen regelbundet tillsammans städar Gotland.
Ledningskontoret hänvisar till de möjligheter som medlemskapet i HSR, men har
hittills i år med hänsyn till personella och ekonomiska resurser inte lyckats nå ut med
dessa. Medlemskapet i HSR kan med ganska små insatser utnyttjas till att ge effekt
till kommande år, men befintliga resurser räcker inte till. Inga nya eller utökade
åtaganden föreslås i nuläget innan nya föreskrifter för kommunernas avfallsansvar
finns, när nya riktlinjer finns antagna för avfallsplanerna och deras genomförande får
frågan tas upp igen.
Ärendebeskrivning

I motionen förs fram att Region Gotland trots sitt medlemskap i ”Håll Sverige rent”
inte gör tillräckligt för att skolor, civilsamhälle och företag ska engageras i arbetet
mot nedskräpning i naturen och att nedskräpningen har ökat under de senaste åren.
Motionens förslag är att ta inspiration av hur projektet i Kibaha i Tanzania har
utvecklats till att även gälla renhållning. Som exempel anges att där städar alla
(innevånare, politiker och tjänstemän) i sina bostadsområden. För Gotland föreslås
regionen ta initiativ till att alla socknar och samhällen tillsammans städar Gotland.
Bedömning

Nedskräpningen kostar regionen stora summor varje år i form av gaturenhållning
och hantering av nedskräpningsärenden samtidigt som allmän nedskräpning både är
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/616

ett miljöbrott, ett allvarligt miljöproblem och en stor otrivselfaktor såväl i
allemansrättsligt tillgänglig natur som på allmänna platser i bebyggda miljöer.
I en HSR:s rapport från stiftelsen ”Håll Sverige rent”, HSR, om kommuners arbete
mot nedskräpning nämns några framgångsfaktorer mot nedskräpning som ännu så
länge inte finns på plats i Region Gotland.
tydligt utpekat ansvar, med en person eller arbetsgrupp utsedd som ansvarar för
nedskräpningsfrågan i kommunen
• politisk förankring i kommunen
• medel avsatta för nedskräpningsarbetet långsiktigt (en egen budget)
• att arbetet bedrivs över förvaltningsgränserna
• att det finns mål och åtgärder för minskad nedskräpning – som följs upp
Genom sitt medlemskap i HSR har regionen tillgång till deras kampanjmaterial för
”Vi Håller Rent!” och en hemsida där olika aktörer inom respektive kommun kan
anmäla deltagande i t ex skräpplockardagar, vilket varit aktuellt en period varje vår. T
ex deltar ett antal skolor varje år. Tyvärr kunde regionen innevarande år inte göra så
stora insatser för att lyfta fram den aktiviteten, det fattades personal och budget.
Inom regionen förvaltas medlemskapet i HSR av Miljö och hälsoskyddsnämnden,
inom nämndens ansvar för nedskräpningsärenden.
•

Inom teknikförvaltningens enhet vatten och avfall ligger arbete med en ny avfallsplan
i beredskapsläge. Ett projekt för att starta regionens arbete för att minska
nedskräpningen skulle göra stor skillnad enligt enhetens bedömning, även om
exemplet från Kibaha inte bedöms direkt tillämpbart på Gotland. En
projektanställning för att samordna olika aktiviteter, sammanställa information,
informera i skolor och delta i information internt och extern vore önskvärt.
Kostnaden för det bedöms hamna mellan 0,5-1 miljon kr på ett år, vilket kunde
samordnas i tid med arbetet för att ta fram en ny avfallsplan.
Nya förslag till föreskrifter (revidering av 2006:6) har nyligen varit på remiss från
Naturvårdsverket och är nu under fortsatt beredning. Där sägs bl a att en kommunal
avfallsplan ska innehålla mål och åtgärder för att minska nedskräpningen Men hur
arbetet mot nedskräpning fortsatt ska finansieras, med skattemedel eller med
taxor/avgifter, har inte heller beslutats ännu på nationell nivå.
Ledningskontorets bedömning är att utökade resurser till arbetet mot nedskräpning
är önskvärt i ett samhällsperspektiv, men i nuvarande ekonomiska läge föreslås inga
utökade åtaganden inom den skattefinansierade budgeten. När nya riktlinjer finns
antagna för avfallsplanerna och deras genomförande får frågan tas upp igen.
Beslutsunderlag

•

Motion från Eva Gahnström (c) 151012 Håll Gotland rent

Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
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MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
ang. ”Håll Gotland Rent”
Enligt Region Gotlands hemsida planeras det för att åter bli medlemmar i ”Håll Sverige rent”.
Nedskräpningen har ökat under de senaste åren i samhällen, längsmed vägar och i naturen. Nu
är det verkligen dags att ta ihåll med skräpet. ”Håll Sverige rent” har bl. a. tagit fram förslag
på åtgärder mot nedskräpning, som hjälp till kommunerna. Det är bra att Teknikförvaltningen
har gratis sopsäckar för den som vill städa i sitt närområde. Men det räcker inte. Skolorna,
civilsamhället och företag måste engageras i arbetet mot nedskräpning. Det behövs också
informationsinsatser för att motverka att skräpet hamnar i naturen.
Gotland Kommun har under många år drivit projekt i Kibaha i Tanzania. Det startade som ett
vattenprojekt och har senare utvecklats till att även gälla renhållning, demokrati och kultur.
Gotland har hjälpt Kibaha med vattenhushållning, sopbil och utrustning till renhållningsarbetare. Det folket i Kibaha kan lära oss är att hjälpas åt och att samarbeta bättre. Till
exempel städar alla (innevånare, politiker och tjänstemän) sitt bostadsområde en gång i
månaden. Det är kanske att ta i att städa varje månad, men vi kan göra en rejäl städinsats en
gång i halvåret.
Därför föreslår jag:
att Region Gotland tar initiativ till att alla socknar och samhällen tillsammans städar Gotland.

Bro 151012

Eva Gahnström

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/333
17 oktober 2016

Lisa Stark

Regionstyrelsen

Motion. Kvalificerad vård i livets slutskede
Förslag till beslut

•

Motionen avslås med hänvisning till hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och
den redogörelse över tidigare motioner i ärendet samt om allmän och
specialiserad vård i livets slutskede som nämnden lämnat.

Sammanfattning

Anna Hrdlicka (M) har i en motion till regionfullmäktige yrkat på att det verkliga
behovet av hospiceplatser utreds och redovisas.
Motionen har remitterats till socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Yttrande har lämnats av hälso- och sjukvårdsnämnden som även informerar om vård
som ges i socialnämndens regi. Nämnden refererar tidigare motioner i ärendet,
utvecklingsuppdrag och processkartläggning som gjorts. Vidare informerar nämnden
om hur allmän och specialiserad vård i livets slutskede bedrivs idag med stöd av det
nationella vårdprogrammet för palliativ vård 2012 – 2014.
Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att behovet av särskilda vårdplatser för
avancerad vård i livets slutskede till en till två utöver de som idag tillhandahålls på
onkologavdelning. Detta i kombination med att fortsatt kompetensutveckling sker på
socialnämndens korttidsenhet som har fyra platser vilka kräver beslut om bistånd.
Någon ytterligare utredning bedömer hälso- och sjukvårdsnämnden inte är
nödvändig eftersom behovet av hospiceplatser är väl utrett sedan tidigare.
Bedömning

Ledningskontoret delar hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning att ytterligare
utredning av behovet av hospiceplatser inte är nödvändig. Hälso- och
sjukvårdsnämndens redogörelse visar omfattningen av bedömt behov.
Beslutsunderlag

Motion RS 2016/333, Kvalificerad vård i livets slutskede.
Hälso- och sjukvårdsnämnden § 262 (2016-09-21)
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-09-21

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2016-09-07

HSN § 262 Remiss: Motion kvalificerad vård i livets
slutskede
HSN 2016/264 Motionssvar daterat 5 juli 2016
Motion

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att lämna bifogad skrivelse som motionssvar
till regionfullmäktige.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund AU § 257
Sammanfattning

Anna Hrdlicka (M) har lämnat en motion till regionfullmäktige angående vård i livets
slutskede. Motionären yrkar på att det verkliga behovet av hospiceplatser utreds och redovisas.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått ärendet remitterat till sig för synpunkter.
I förvaltningens skrivelse som föreslås lämnas som motionssvar finns en redogörelse
för tidigare motioner inom samma område samt vilken allmän och specialiserad
allmän och specialiserad palliativ vård i livets slutskede som idag finns inom regionen.
Förvaltningen anser att någon ytterligare utredning inte är nödvändig eftersom
behovet av hospiceplatser är väl utrett sedan tidigare.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att lämna bifogad skrivelse som motionssvar
till regionfullmäktige.

Expedieras:
Regionfullmäktige
Lisa Stark

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Ärendenr HSN 2016/264

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Handlingstyp Beslutsärende

Thomas Kunze, chefläkare

Datum 5 juli 2016

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Motionssvar: Kvalificerad vård i livets slutskede
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att lämna bifogad skrivelse som
motionssvar till regionfullmäktige.

Bakgrund

Inkommen motion 160425 av Anna Hrdlicka (M) angående vård i livets
slutskede. Motionären yrkar på att det verkliga behovet av hospiceplatser utreds och
redovisas.
Tidigare motioner i Kommunal respektive Regionfullmäktige

2005
I en motion till kommunfullmäktige i december 2005 föreslog Carina Lindberg
(v) att möjligheterna till hospiceverksamhet skulle utredas.
Kommunfullmäktige beslutade att HSN och SOF skulle utreda och
kostnadsberäkna inrättandet av hospiceverksamhet. I ett utlåtande författat av
Karin Jonsson och Nina Cavalli-Björkman föreslogs 5 hospiceplatser
organisatoriskt knuta till den onkologiska enheten vid Visby Lasarett.
Under våren 2006 formulerades en uppdragsbeskrivning för Avancerad
Sjukvård i Hemmet – ASIH Gotland. Detta resulterade i att ett palliativt
sjukvårdsteam utgående från den onkologiska enheten bildades i maj 2006.
Efter en utvärdering 2007 föreslogs fortsatt verksamhet för teamet.
Möjligheten att bilda en komplett ASIH-verksamhet på heldygnsbasis ansågs
då inte möjlig utifrån tillgängliga resurser.
Under 2009 gjordes i samverkan mellan HSF och SOF en processkartläggning
av ASIH-verksamheten och nyttjandet av hospice-liknande vård på

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl
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korttidsplatser vid Gotland sjukhem. Frågan om vilken nämnd som skulle
ansvara diskuterades men fastslogs inte entydigt.
2011
2011 yrkar Anna Hrdlicka (M), Lilian Edwards (M), Marie Wärn (M), Peter
Wigren (M) och Håkan Onsjö (M) i en motion till Regionfullmäktige att
Region Gotland medverkar till inrättande av hospiceplatser på Gotland samt
inrättar specialistteam för ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) som knyts till
hospiceverksamheten.
I HSN:s yttrande angavs att palliativ vård för cancersjuka patienter bedrevs på
vårdplatser vid den onkologiska enheten vid Visby Lasarett och kunde ges i
hemmet genom ett ASIH-team från onkologiska enheten i samverkan med
primärvård/hemsjukvård. En utökning av verksamheten med inrättande av en
separat hospice- och ASIH verksamhet med fullständig heldygnsverksamhet
sju dagar i veckan bedömdes som orimlig med hänsyn till behovet av utökade
resurser för detta i kombination med stora ekonomiska underskott i Hälsooch sjukvården.
Förfrågan om samarbetsavtal från privat aktör

2013 mottar hälso- och sjukvårdsförvaltningen en förfrågan om samarbetsavtal
rörande sex vårdplatser för kvalificerad palliativ vård samt vård i livets
slutskede från en privat aktör. Någon kostnadskalkyl eller anbud för den
föreslagna verksamheten lämnades inte in i samband med detta. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen beräknade översiktligt kostnaden till ca 6 Mkr per år för
de föreslagna sex vårdplatserna. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
konstaterade att vårdområdet på sikt behövde förbättras på Gotland men
avslog inkommen begäran dels på grund av rådande ekonomiska förhållanden
inom hälso- och sjukvården, dels inför aviserat strukturarbete rörande den
gotländska sjukvårdens framtida utbud och organisation.
Vård enligt hospiceprincipen

Palliativ vård delas upp i allmän palliativ vård och specialiserad palliativ vård.
Allmän palliativ vård bedrivs inom alla verksamheter som vårdar döende
patienter oavsett diagnos.
Vård enligt hospiceprincipen erbjuder specialiserad palliativ medicinsk vård,
omvårdnad och stöd till patienter i livets slutskede inklusive deras familjer där
tonvikten ligger på somatisk och psykisk symtomlindring samt psykosocialt
omhändertagande ur ett helhetsperspektiv.
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Den huvudsakliga patientgruppen som erhåller vård enligt hospiceprincipen
utgörs av patienter med tumörsjukdomar men det förekommer även patienter
med hjärt-, lung- och neurologiska sjukdomar.
Vård enligt hospiceprincipen kan ges både inom ramen för slutenvård på
särskilt avdelade enheter eller vårdplatser eller i hemmet med stöd av ASIH
(Avancerad Sjukvård i Hemmet). ASIH skall då kunna tillhandahålla
verksamhet dygnet runt sju dagar i veckan och bestå av multiprofessionella
team med läkare, sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeut samt kurator.
Nationell utveckling över tid har lett till att hospicevården idag i rikets mer
tättbefolkande områden alltmer bedrivs i integrerad form med vård i hemmet
via ASIH med möjlighet till inläggning på hospiceavdelning om situationen i
hemmet inte skulle fungera trots insatser från ASIH.
Allmän och specialiserad palliativ vård i livets slutskede idag inom
Region Gotland

Palliativ vård i livets slutskede i Region Gotland bedrivs idag inom en rad olika
områden:
Allmän palliativ vård i livets slutskede:
• Inom ramen för kirurgisk, invärtesmedicinsk, infektions/lungmedicinsk
samt barnmedicinsk slutenvård på Visby lasarett (HSF)
• Särskilda boenden (SOF)
• Korttidsenhet (SOF)
• Fyra anpassade platser på korttidsenheten i Visby som i första hand
används för vård i livets slut. (SOF)
• I eget hem med stöd från hemsjukvård och hemtjänst

Specialiserad palliativ vård i livets slutskede:
• I eget hem med stöd från ett specialiserat palliativt team med
verksamhet under ordinarie arbetstid måndag-fredag utgående från
onkologenheten på Visby Lasarett (HSF). Det specialiserade palliativa
teamet kan även vid behov hjälpa till vid korttidsenhetens vårdplatser
för vård i livets slutskede.
• På onkolog/hematologavdelning A3 på Visby Lasarett (HSF)
Ett nytt nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 har
implementerats inom såväl HSF som SOF. Sedan 2012 är såväl HSF som SOF
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genom en överenskommelse anslutna till Svenska palliativregistret som är ett
kvalitetsregister med syfte att förbättra vården i livets slutskede.
Under 2015 avled 629 av Gotlands folkbokförda personer. 74 % av dessa
dödsfall registrerades i Svenska palliativregistret. Av dessa avled:
• 26 % på sjukhus
• 20 % på särskilt boende
• 11 % inom specialiserad palliativ slutenvård (avd A3 onkologiska
enheten)
• 6 % på korttidsenhet
• 4 % inom specialiserad palliativ hemsjukvård
• 1 % i eget hem inskrivna i hemsjukvården.
Behovet av särskilda slutenvårdsplatser för allmän respektive
specialiserad vård i livets slutskede i Region Gotland

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen konstaterar att frågan – liksom vid tidigare
motioner i frågan är komplex och svår att entydigt besvara.
Palliativ sjukvård i livets slutskede sker idag framförallt i landets större
sjukvårdregioner i organisationer med tillgång till multiprofessionella ASIH
team med dygnetrunt verksamhet med direkt tillgång till egna sk hospiceplatser
där sk växelvård mellan vård i hemmet och slutenvård erbjuds. Exempelvis är
den sammanlagda tillgången på vårdplatser för specialiserad vård i livets
slutskede på Maria Regina, Ersta och Stockholms sjukhem 66 stycken vilket
omräknat till Gotländska förhållanden skulle motsvara ca 2 vårdplatser
förutsatt att det på Gotland fanns tillgång till ASIH dygnet runt.
Specialiserad slutenvård i livets slutskede i Region Gotland tillhandahålls idag
på onkologavdelning A3 på Visby lasarett där plats med kort varsel via
palliativa teamet kan erbjudas för patienter med tumördiagnoser. Behovet av
antalet platser har i ett tidigare motionssvar skattats till ca fem st. som i regel
kan tillgodoses.
Under 2015 färdigställdes fyra korttidsplatser anpassade för vård i livets
slutskede på korttidsenheten i Visby i SOF:s regi. Dessa korttidsplatser kräver
beslut av biståndshandläggare. Vid behov förekommer nära samarbete med
lasarettet. Från SOF: sida bedrivs även ett systematiskt förbättringsarbete bland
annat genom palliativa registret för att förbättra vården i livets slutskede för
samtliga patienter oavsett var vården ges.
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Då Region Gotland idag inte har tillgång till multiprofessionell ASIH med
dygnet runt verksamhet utifrån tillgängliga resurser beräknas behovet av
särskilda vårdplatser för avancerad vård i livets slutskede till 1-2 utöver de som
idag tillhandahålls på onkologavdelning A3 i kombination med att fortsatt
kompetensutveckling sker på korttidsenhetens 4 vårdplatser för att förbättra
det palliativa omhändertagandet.
Någon ytterligare utredning är inte nödvändig eftersom behovet av
hospiceplatser är väl utrett sedan tidigare.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
hälso- och sjukvårdsdirektör
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Motion:

Kvalificerad vård i livets slutskede

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Vi ska alla dö, det är ofrånkomligt. Men, dessvärre drabbas vissa av svår sjukdom allt för
tidigt i livet. Att då kunna få möjlighet till vård utanför sjukhus och utanför det egna hemmet,
men i en hemlik miljö, kan höja livskvaliteten avsevärt för både den sjuka och för de anhöriga.
Att vårdas inför döden kan vara en utdragen process som är krävande både för vårdgivare,
anhöriga och inte minst den sjuke. Att få specialistvård som ser till helheten, ångest, smärta
och anhörigas situation ger många vinster för de inblandade och den som vårdas hänvisas
inte till en plats på onkologavdelningen, på kortis eller hemma av personal som vårdar de
som ska bli friska. Istället ges ett tryggt och kunnigt omhändertagande av specialister som
vet vad som väntar - döden.
Ordet hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska ge
högsta möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens sjukdom och ska vidare kännetecknas
av värme, integritet och empati. Kännetecknande för Hospice är helhetssynen på människan,
hög kvalificerad vård och omvårdnad samt stöd till anhöriga.
På flera ställen i landet finns specialiserade hospiceavdelning för patienter som kräver avancerad palliativ vård, dvs att lindra symtom av en obotlig sjukdom. De som kanske är mest
kända är Maria Regina i Nacka, Ersta och Stockholms Sjukhem i Stockholm.
Region Gotland har tidigare svarat mig på en motion att hospicevård inte kan ges på Gotland
av ekonomiska skäl och att ”efterfrågan” på hospice inte har funnits.
Kontakter med sjuka och deras anhöriga ger dock en helt annan bild.
Därför yrkar jag;
att det verkliga behovet av hospiceplatser utreds och redovisas för regionfullmäktige.

Anna Hrdlicka (M)

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/331
26 oktober 2016

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Utfasning av mikroplast
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets skrivelse

Sammanfattning

Ledningskontoret finner att ett förbud mot att köpa in produkter med tillsatt
mikroplast, med hänvisning till innehållsförteckningar i upphandlade
hudvårdsprodukter redan är överflödigt. För andra, större källor till utsläpp av
mikroplast i miljön är det ännu osäkert vilka åtgärder som ger effekt för att minska
utsläppen. Naturvårdsverket har just nu ett regeringsuppdrag att kartlägga och föreslå
åtgärder mot de viktigaste utsläppskällorna av mikroplast. Det ska redovisas i juni
2017 och ger förhoppningsvis underlag till regionala åtgärder. Dessa ska då tas fram,
för att följa miljöprogrammets intentioner. De kan finnas såväl inom
teknikutveckling t ex vid reningsverk som inom urvalet av upphandlade artiklar.
Åtgärder och återkoppling till politiken sker lämpligtvis inom ramen för
handlingsplaner och uppföljning av miljöprogrammet.
Ärendebeskrivning

Motionen anför att
hygienprodukter är en av de mest onödiga källorna till mikroplast i havet
• genom att inte köpa in produkter som innehåller tillsatt mikroplast har Region
Gotland möjlighet att minska utsläppen av mikroplast och bidra till press på
producenterna att frångå mikroplast i väntan på ett nationellt förbud mot tillsatta
mikroplaster,
• Gotland bör i egenskap av ekokommun ta möjligheten att gå före. Region
Gotlands miljöprogram nämner utsläpp som ger anrikning av mikroplaster i havet
som exempel på hot mot miljömässig hållbarhet, och det vore därför märkligt om
Region Gotland inte genomförde några åtgärder för att undvika sådana utsläpp.
I motionen yrkas därför:
•
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Att Region Gotland stoppar alla inköp av produkter med tillsatt mikroplast samt
fasar ut de produkter som innehåller mikroplaster som nu används i Regionens
verksamheter.
• Att ledningskontoret får i uppdrag att under 2017 återkomma med en redovisning
om hur arbetet med att få bort produkter med mikroplaster har fortskridit.
• Att ledningskontoret får i uppdrag att identifiera andra möjliga åtgärder för att
minska Region Gotlands utsläpp av plast till havet och att informera
regionfullmäktige om dessa åtgärder
•

Nationell kartläggning 2016 av källor till mikroplast
På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL, Svenska Miljöinstitutet, under 2016
kartlagt källor och spridningsvägar för mikroplast 1. Den största källan utgörs av
trafiken genom väg- och däckslitage. Därefter kommer granulat från konstgräsplaner.
Hur stor andel mikroplast från dessa källor som sedan hamnar i havsmiljön är
osäkert.
Det är den största kartläggningen av källor och spridningsvägar för mikroplast som
hittills gjorts i Sverige och bedöms bli ett viktigt underlag för att förstå hur uppkomst
och utsläpp av mikroplast ska kunna minskas. I rapporten har IVL rankat källorna till
mikroplastpartiklar efter storleksordning. Mängden mikroplastpartiklar från Sverige
uppskattas i rapporten till
1) 13 500 ton per år från trafiken
2) 2 300-3 900 ton per år från konstgräsplaner
3) 200-2 200 ton per år från syntetfibrer från tvätt av textil (fleece och liknande)
4) 500-1 500 ton per år genom slitage från båtskrov
5) 300-550 ton per år från industriell produktion och hantering av plast
6) 66 ton per år från hygienartiklar som innehåller mikroplaster
Det stora spannet i uppskattade mängder beror på den osäkerheter i bakomliggande
data, men däckslitage ger upphov till 60 - 80 procent av mikroplasten, konstgräs
kring 15 och textilier kring 10 procent, medan hudvårdsprodukter uppskattas till 0,30, 4 procent.
IVL-rapporten visar också på problemet med stora mängder mikroplastpartiklar från
däckslitage i trafiken, men det är inte klarlagt hur långt de sprids och hur mycket av
dem som hamnar i havet. För textilfibrer och hudvårdsprodukter är vägen till havet
rakare eftersom de spolas ut med avloppsvattnet.
Mikroplast tillförs havet genom avloppsreningsverk, dagvatten, snötippning och via
atmosfären förutom de partiklar som är en direkt följd av marin nedskräpning och
slitage inom sjöfarten. Hudvårdsprodukter bedöms enligt mycket osäkra
uppskattningar stå för cirka 0,1 procent av mikroplasterna i sjöar och hav.
Planerat förbud 2018 mot mikroplast i hudvårdsprodukter
Kemikalieinspektionen har föreslagit till regeringen att hudvårdsprodukter med
innehåll av mikroplast, till exempel duschkräm, kroppsskrubb och ansiktsrengöring,
1

Swedish sources and pathways for microplastics to the marine environment. IVL rapport C 183, mars 2016
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ska vara förbjudna i Sverige från och med den 1 januari 2018 2. De konstaterar att
branschen redan är på väg dit, men utfasningen är långt ifrån klar. I oktober 2016
innehöll 36 av 90 produkter med s.k. kroppsskrubb fortfarande mikrokorn av plast.
Kemikalieinspektionen föreslår även att Sverige fortsätter att driva frågan om ett
förbud även på EU-nivå.
Bedömning

Ledningskontoret instämmer helt i att hygienprodukter är en av de mest onödiga
källorna till mikroplast i havet, men bedömer att ett separat förbud mot det redan är
överflödigt. En kontroll av innehållsförteckningar hos flertalet av de sexton
hudvårdsprodukter; handrengöring, duschtvål, mjukgörande salvor, tvål, tandkräm
och schampo som finns i sortimentet hos regionens varuförsörjning tyder inte på att
de innehåller mikroplast. Däremot innehåller några av produkterna andra ämnen av
fossilt ursprung vilka bör fasas ut.
Sannolikt bidrar regionens verksamhet mest till spridningen av mikroplast genom
slitage från däck till alla transporter till från och inom regionen, dessutom finns
konstgräsplaner och syntetfiber i textil och annan användning av plast. Regionen har
också ett ansvar för att avfallssystem och avloppsrening tar hand om de föroreningar
som uppkommer, här är behövs teknikutveckling för att ta hand om mikroplaster.
Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga och föreslå åtgärder
mot de viktigaste utsläppskällorna av mikroplast till hav och sjöar. Uppdraget är en
del i handlingsplanen för en giftfri vardag, och ska redovisas i juni 2017.
Förhoppningsvis ger den också vägledning till regionala åtgärder. Ledningskontoret
föreslår att dessa åtgärder ska ingå i arbete med miljöprogrammets åtgärder för att
minska användningen av miljöbelastande material och bidra till giftfria kretslopp.
Återkoppling till politiken bör ske inom årlig avrapportering av miljöprogrammet
nämndvisa handlingsplaner.
Beslutsunderlag

•

Motion från Elin Bååth (Fi) 160425 om utfasning av mikroplast.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

2

Förslag till nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter, rapport från ett regeringsuppdrag, rapport 2/2016,
Kemikalieinspektionen
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Motion: Fasa ut mikroplast
Till: Regionfullmäktige Gotland
Bakgrund
Mikroplast är små bitar av plast, mindre än 5 mm. Mikroplast som hamnar i haven är ett stort
problem, eftersom fiskar, musslor och andra havsdjur får i sig plasten när de äter. Dels kan
plastbitarna vara ett rent mekaniskt problem om de täpper igen djurens gälar eller
matsmältningsorgan, men mikroplasten är också ofta giftig på grund av tillsatser i plasten och
på grund av att miljögifter i havet fastnar på plastpartiklarna. På så sätt gör mikroplasten att
havslevande djur får i sig mer miljögifter än vad de annars skulle fått – miljögifter som förs
vidare genom näringskedjan och i slutändan hamnar på våra tallrikar.
Plast som hamnar i haven bryts inte ner inom överskådlig tid, den finfördelas bara i mindre
och mindre bitar. Mängden plast i havet fortsätter att öka och enbart Sveriges tillförsel av
mikroplast till haven är många ton årligen, kanske hundratals ton.
Källorna till mikroplast är många. Det är plastpellets som används vid tillverkning av
plastföremål, det är skräp som hamnar i havet och finfördelas och det är små plastpartiklar
som slits loss vid slitage av bildäck, konstgräs, fleece-tyger, plastredskap med mera.
En av de mest onödiga källorna till mikroplast i havet är medvetet tillsatta mikroplaster i
framför allt hygienprodukter. Det kan dels vara som ren utfyllnad i tvåler och liknande, eller
så kan de ha en skrubbande effekt, men kan då enkelt bytas ut mot andra material. Region
Gotland har möjlighet att minska utsläppen av mikroplast genom att inte köpa in produkter
som innehåller tillsatt mikroplast. På så sätt är Region Gotland också med och sätter press på
producenterna att frångå mikroplast.
Det finns planer på ett nationellt förbud mot tillsatta mikroplaster, men i och med att det
måste behandlas av EU-kommissionen kommer det att dröja. Gotland borde därför i
egenskap av ekokommun som strävar efter att vara världsledande ö-region i miljöfrågor, ta
möjligheten att gå före. Göteborgs stad införde som första svenska kommun ett stopp för
mikroplaster i september 2015.
I Region Gotlands miljöprogram för 2015 – 2020 nämns utsläpp som ger anrikning av
mikroplaster i havet som exempel på hot mot miljömässig hållbarhet, och det vore därför
märkligt om Region Gotland inte genomförde några åtgärder för att undvika sådana utsläpp.
Därför yrkar jag på:
 Att Region Gotland stoppar alla inköp av produkter med tillsatt mikroplast samt fasar
ut de produkter som innehåller mikroplaster som nu används i Regionens
verksamheter.
 Att ledningskontoret får i uppdrag att under 2017 återkomma med en redvisning om
hur arbetet med att få bort produkter med mikroplaster har fortskridit.
 Att ledningskontoret får i uppdrag att identifiera andra möjliga åtgärder för att minska
Region Gotlands utsläpp av plast till havet och att informera regionfullmäktige om
dessa åtgärder.

Elin Bååth (F!) 2016-04-25
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Ledningskontoret

Ärende RS 2016/336
17 oktober 2016

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Uppföljning – God ordning på stan 2016
Förslag till beslut

•

Ta emot informationen och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

Inför sommaren 2016 har flera av Region Gotlands verksamheter, Polisen, andra
myndigheter, näringslivet och ideella organisationer tagit fram en gemensam målbild
för God ordning på stan. Avsikten är att öka förutsättningarna för trygghet, trivsel och
tillgänglighet i Visby för alla besökare främst under sommarmånaderna. Vid ett
uppföljningsmöte den 17 oktober summerades sommaren av aktörerna ovan utifrån
målbilden.
Den allmänna bedömningen är att sommaren 2016 har varit bra. Antalet besökare
har ökat med 10 procent under sommarperioden. Det medför bland annat att fler
bilar och husbilar ska samsas om vägar, p-platser, uppställningsplatser etc.
Nedskräpningen har ökat. Östercentrum upplevs som lugnare. Färre har klagat på
höga ljudnivåer. Vissa stråk är mer utsatt för händelser och ljud än andra. Det gäller
främst Stora Torget – Östercentrum – Hästbacken. Även i hamnområdet har
aktiviteter och båtar(dels Gotlandsbåten och dels småbåtar till gästhamnen) ökat och
därmed vistas många besökare i hamnen. Berusningsnivån är fortfarande för hög,
rökning på vissa uteserveringar ifrågasätts och ökad tillgång av narkotika bekymrar.
Ett ökat antal besökare till ön kräver en bred samverkan mellan många olika
verksamheter för att Gotland och Visby ska vara en plats som är tillgänglig och trygg
och som människor gärna återvänder till. Den gemensamma målbilden för God
ordning på stan är värdefull för de inblandade. Den har skapat en förståelse för
varandras uppdrag och öppnat upp för snabba dialog- och informationsvägar.
Synpunkter från Polisen

Våld i offentlig miljö har sjunkit under ett antal år men har i år ökat något.
Berusningsnivån är fortfarande hög även om satsningar har genomförts för att få den
att minska. Fortsatt tillsynsarbete och samarbete är viktigt. Publika arrangemang på
övriga Gotland har varit bra. Tillgången av narkotika är god på Gotland, fram för allt
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Cannabis. En liberal syn, främst av ungdomar, på narkotikaanvändning oroar. Ett
arbete med skolan startar under hösten.
Ordningen på Östercentrum har tidigare år tagits upp i målbilden. Det har varit
stökigt och det har upplevts som otryggt båda för besökare och personal inom vissa
näringsverksamheter. Under sommaren har ordningsvakter anställts av näringsidkare
och därmed upplevs nu Östercentrum av många som lugnare.
Uppföljning per område utifrån målbilden God ordning på stan

Ungdomar
Ungdomsgruppen upplever sommaren 2016 som lugn. Det är positivt att Regionen
har satsat på 225 ungdomsjobb. Ungdomsgruppen hade ett ökat fokus i gatumiljö,
fältarbete, samt utökad verksamhet på ungdomsgården Lagret på Solbergaskolan.
Lagret har varit välbesökt och har fungerat väl. När det gäller unga vuxna (18 – 25 år)
så upplever ungdomsgruppen att det festas mycket. Vuxnas beteende ”smittar” av sig
på yngre. Detta har även uppmärksammats under Medeltidsveckan där både
ungdomsgruppen och arrangörerna för Medeltidsveckan är överens om att det dricks
mycket alkohol i den offentliga miljön. Det är mer legalt, menar de, att vara öppet
berusad och att dricka öl/mjöd/vin i medeltida miljö under veckan än andra veckor.
Dagligen vistas ungdomar, under veckan, i denna miljö och kan påverkas av hur
vuxna uppför sig, anser ungdomsgruppen.
Slutet av sommaren har varit lite oroligare. En av anledningarna kan vara att
sommarverksamheterna stänger innan vinteraktiviteterna är i gång. Det måste
synkroniseras bättre menar ungdomsgruppen.
Berusningsnivå
Nivån är fortfarande för hög. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF meddelar en
del fylleri redan vid midsommartid och det är tidigare än 2015. Dock färre
förgiftningar än förra året. Mycket gott samarbete mellan Polis, Birkagården och HSF
när det gäller personer som ska nyktra till under uppsikt men som inte är i behov av
medicinsk vård.
Från Svenska kyrkans tält utanför Österport rapporteras en lugn sommar med många
besökare som har stannat till och fått en mugg vatten. Tältet har varit bemannat 44
nätter med 2-6 frivilliga per natt.
Tillsyn av restaurangerna
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak(TM) har genomfört 250 (207 st 2015)
tillsynsbesök på Gotland under sommarmånaderna. De vanligaste bristerna är
otillåten rökning på uteservering, ingen serveringsansvarig närvarande, bristande
matutbud före kl. 23.00 samt olämplig prissättning (kan avse både mat som alkohol).
Under sommarperioden har det meddelats 1 beslut om återkallelse, 2 varningar samt
1erinran. Under samma period 2015 tilldelades 1 varning och 3 erinran.
5 restauranger har haft stadigvarande serveringstillstånd till kl. 03.00, samtliga i Visby.
Sommaruppföljningen vittnar om fortsatt hög berusningsnivå. TM kommer därför
tillsammans med krognäringen och polisen genomföra projektet Full koll för att
minska överservering och få ner berusningsnivån. Full koll syftar till att omsätta
lagstiftningens krav på nykterhet och ordning på krogen.
Narkotika
Tillgången av narkotika är god på Gotland, framförallt cannabis. Polisen och
ungdomsgruppen är bekymrade över den liberala syn på cannabisrökning som främst
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ungdomar har. HSF rapporterar färre förgiftningar i år som förra året var ett stort
bekymmer på grund av så kallade nätdroger.
Det offentliga rummet
Fler besökare – fler bilar samt fler husbilar än tidigare år rapporterar tekniska
förvaltningen, TKF. Det är stort tryck på P-platser i centrala Visby. Boende i
innerstaden märker av avstängningar i Almedalsveckan då många av
boendeparkeringarna hyrs ut för andra ändamål. Det är problem med P-vakter som
blir hotade och respektlöst bemötta. Polisanmälan är upprättad. Uppställningsplatser
för husbilar saknas. Det har förekommit att husbilsägare har tömt sina tankar på
allmän parkmark, grönområde. Varutransporterna i innerstaden är ett annat
bekymmer. Trånga passager och mycket människor skapar irritation. Bilförbudet i
innerstaden har effekt men det är ändå trångt om utrymme. 62 uteserveringar har
beviljats tillstånd under sommaren. Det har varit mycket trafik på hamnen, särskilt
kvällstid. Utbudet av restauranger, nöjeslokaler, bibliotek, strövområde,
hamnverksamhet samt gästhamn gör att det är många människor i rörelse.
Trafiksituationen bör ses över enligt TKF.
Gästhamnen rapporter samma antal gästnätter som under 2015 trots mindre antal
platser. Almedalsveckan var överfull. Mycket folk i hamnområdet. De allmänna
toaletterna räcker inte till. Resultatet av detta blir då köbildning vid gästhamnens
serviceinrättning som är reserverade för båtgäster. Nya rutiner för båtplats införs till
nästa år. Samarbetet med Regionens hamnverksamhet är mycket bra.
Nedskräpningen har ökat erfar TKF. Fler papperskorgar har ställts ut men då ökar
även hushållssoporna i dessa. 12 st nya komprimeringskärl har testats i centrala Visby
mellan v 27 och 34. Östercentrum blir skräpigt nattetid och upplevs som väldigt
nedsmutsat när TKF startar sin städning kl 05. Här anser TKF att det måste ske
förbättringar. Även torghandeln medför ökad nedskräpning då soporna förpassas till
närliggande gränder.
Ljudnivåer
Anmälan gällande höga ljudnivåer är färre än 2015, enligt Miljö- och hälsoskydd.
Anonyma klagomål gällande höga ljudnivåer har inkommit för Almedalsveckan(v 27)
samt Gotlandsveckan(v 29). Utbildningar och möten tillsammans med krognäringen
genomförs kontinuerligt.
Övrigt
Medeltidsveckan har varit lugn. Mycket besökare. Dock är det för hög
berusningsnivå och arrangörerna är medvetna om att alkoholförtäring på offentlig
plats ökar under veckan. Se även under rubriken Ungdomar. Medeltidsveckan har
haft 6 st miljö- och trygghetsvärdar som varit uppskattade. Gemensam diskussion
omkring berusning och dess konsekvenser främst för ungdomar fortsätter
tillsammans med polisen och ungdomsgruppen.
Evenemangen på landsbygden har varit bra anser de flesta. Dock hade Stångaspelen
många besökare som var allt för berusade.
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Deltagarna vid årets sommaruppföljning är överens om att pågående
utvecklingsarbete är mycket positivt och att det bidrar till att Visby sommartid blir en
trygg och lugn plats att besöka och njuta av.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Socialförvaltningen – Beroendeenheten & ungdomsgruppen
Kultur- och fritidsförvaltningen – Kultur och ungdomsavdelningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen – IVA & Akuten
Teknikförvaltningen – Mark och stadsmiljö, Gatu- och markenhet & Hamnavdelningen
Räddningstjänsten
Samhällsbyggnadsförvaltningen – Miljö- och hälsoskydd, Livsmedel och alkoholtillstånd
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