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1.

Allmänt

Verksamhetsplanen utgör planeringen för kommande år och fastslås av
Räddningschef. Den kommuniceras och förankras årligen i samverkansgruppen
Uppföljning av verksamhetsplanens samtliga delar sker regelbundet och
rapporteras på verksamhetsmöte april, september & december enligt fastställd
rutin. Rapporterna ligger till grund för den sammanställda delårsrapport som
lämnas till ansvarig nämnd. Vid verksamhetsårets slut ligger delårsrapporterna till
grund för en sammanställd verksamhetsberättelse för avdelningen räddningstjänst.
Att rapportera: Genomförda tillsyner, förelägganden, avvikande händelser samt
ev. mätningsresultat

2.

Räddningstjänstens Verksamhetsidé

Räddningstjänstens arbetar för god trygghet och säkerhet genom att:
- Förebygga olyckors uppkomst,
- Begränsa konsekvenserna av inträffade olyckor,
- Utvärdera och återkoppla erfarenheter, internt och externt.
Räddningstjänsten svarar även för en rättsäker myndighetsutövning och
vägledning som inger förtroende samt bemöter våra kunder på ett professionellt
sätt.

3.

Strategiska Fokusområden
-

Vi har god omvärldskompetens och arbetar förebyggande.
Vi har tydlig verksamhets- och ekonomistyrning.
Vi tar ett breddat ansvar för området trygghet och säkerhet kopplat till
räddningstjänst.

4.

Styrkort 2017

5.

Aktivitetsplan 2017
5.1. Avdelningsövergripande

Aktiviteter
Fortsätta och vidareutveckla
befintliga och nya
samarbetsavtal

Genomföra samordning och
översyn av samtliga avtal

Kommentar
Avtal gällande
brandskyddskontroll
och rengöring (Sotning)
Ny upphandling
fastställs under året.
Falcks, Service DG,
Swedavia & BoSS,
interna SF & Fastighet,

Datum
2017-09-30

4 (9)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tekis, SBF-RVR,
Radiomaster,
Jägarförbundet, SSBF
Medverka vid framtagande av
veckobrev
Uppdatera och vidareutveckla
Räddningstjänstens webbsidor
Uppdatera kvalitetshandboken
för automatiska brandlarm
Allmän brandskyddsutbildning

Jämförelseprojekt

Intern
brandskyddsutbildning
för RegionGotland
Norrtälje, Motala,
Västervik, Gotland

Se Bilaga

5.2. Före

Aktiviteter
Tillsyn genomförs enligt
tillsynsplan 2017
Brandskyddsveckan
Öppet hus på
brandstationerna
Genomföra objektskännedom
i kvarter & flerbostadshus
Informera på marknader
Informera större
samlingspunkter
Information & rådgivning till
medborgarna
Medverka på linjemöten med
skolpersonal.
Medverka till fortsatt
upplysning med SOF om
äldres säkerhet i hemmet
Information på kvarterslokaler
Information på fritidsgårdar
Information och utbildning

Kommentar

Datum
1/1 – 31/12

Samverkan
Fenomenalen
Respektive station styr
datum.
Tema 2017 Rekrytering

v.37

1/1 – 31/12

Ex. skyltsöndag och
vissa andra event som
passar RT:s profil

1/5 – 1a advent
1/1 – 31/12

1/1 – 31/12
SBA
Stanleycheck?
Fastighetssystem?
Fråga lyft till politiken
2016

1/1 – 31/12

Brf:er
Typ Puma

Vid förfrågan
Vid förfrågan
Vid förfrågan

1/1 – 31/12
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via SFI
Information till verksamheter
Information till medborgare
via hemsida
www.gotland.se/1376
Antalet granskade
brandskyddsdokumentationer
samt närvarande på tekniska
samråd och
arbetsplatsbesök/slutsamråd i
byggprocessen följs upp
kvartalsvis samt årligen.
Deltagandet i antalet
detaljplaner följs upp
kvartalsvis samt årligen.
Antalet granskade remisser
följs upp kvartalsvis samt
årligen

Haima, gruppboenden,
”Flyktingboende”
Bli mer proaktiva inom
RT om vilken info som
bör läggas ut.

Vid förfrågan
Löpande

5.3. Under

Aktiviteter
Stödja operativ verksamhet
Insatsplanering

Kommentar
Seveso, 2:4verksamheter, Lasarett,
Coop Ö, KPAB m.flera

Datum
1/1 – 31/12
1/1 – 31/12

5.4. Efter

Aktiviteter
Erfarenhetsåterkoppling
Brandorsaksutredning
Stöd till 3:e man efter insats
10 % av insatsrapporterna
granskas
Informationsmöten efter större
insatser

6.

Kommentar

Datum
1/1 – 31/12
Vid behov
Vid behov
31/12
Vid behov

Mötesplan – OBS endast föreslagna datum

År 2016
Avstämning FB
Måndagar 09.30
Vht-möte FB
Tor.13.00-14.30

Jan
Feb
NYA
DATUM
2017
17

Mar

Apr

Maj

Jun Aug Sept

Okt

Nov Dec

14

18

18

13

17

21

24

21

14
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APT dagtid
Tis.10.30-11.30
Uppföljningsmöte –
Brandförebyggarna
Ons.08,00-10,00

7.

29
4

7
13

12
2

Kompetensutvecklingsplan
7.1. Före

Aktiviteter
Medverkan vid olika
konferenser hanteras
kontinuerligt under året
BRAND 2017
LBE-utbildning
Förebyggande konferens
Sotningskonferens
Skolan brinner
110:7 utbildning
automatlarmsanläggningar

Kommentar
Tas med som punkt på
verksamhetsmöten

Datum

Linköping, X personer
Per Wikberg
Karlstad
Medverkan?
Medverkan?

16-18 Maj
Vår 2017
Våren 2017

Kommentar
Alla BfH, fortbildning

Datum
Kontakt UW-25

Kommentar
Utbildning

Datum

Nya Yttre Befäl utbildas

HT 2017

Kommentar
RT utbildar. ”UAF”
hanterar administration
RT utbildar.

Datum

November 2017

7.2. Under

Aktiviteter
Stödja operativ vid utb. inom
Byggnadstekniskt brandskydd
7.3. Efter

Aktiviteter
Brand- och
Olycksorsaksutredning
Sakkunnigutlåtande spridning

8.

Utbildningsplan
8.1. Inom Regionen

Aktiviteter
Åk 2, 5, & 8
Alla förvaltningar inom RG

12
4
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”Regionsstyrelseförvaltningen” hanterar
administration
8.2. Grundläggande brandkunskap för den enskilde

Aktiviteter

9.

Kommentar

Datum

Uppföljning

År 2016
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sept Okt Nov Dec
Budget och prognos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Delårsrapport
x
x
x
Verksamhetsplanering
x
Resultat och
x
x
x
måluppföljning
Vision / Mål / Strategi
x

10. Investeringsbudget
Område

Summa
Buffert
Totalt

Kostnad

Projektnummer

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga 1
Årsplanering - Förebyggande NY GÄLLANDE 2017
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Förkortningar och definitioner
LSO

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

LBE

Lag (2010:900) om brandfarliga och explosiva varor.

MSB

Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

MHN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SBA

Systematiskt brandskyddsarbete.

L-ABC

L-ABC är ett begrepp inom kategorin första hjälpen. Förkortningen är en
minnesregel och talar om i vilken ordning man bör prioritera vid en
olycka. Andningsstillestånd bör till exempel prioriteras före blödning eftersom det är mest akut.
LABC står för:

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

L - livsfarligt läge
A - andning
B - blödning
C - chock eller cirkulationssvikt
BBR

Boverkets byggregler.

Vk

Verksamhetsklass. Utrymmen ska, utifrån avsedd verksamhet enligt boverkets byggregler, delas in i verksamhetsklasser. Samma byggnad kan delas in
i flera verksamhetsklasser.
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Inledning
Riktlinjerna reglerar det förebyggande arbete som räddningstjänsten genomför i brandsäkerhetshöjande syfte. Riktlinjerna är en bilaga till Region Gotlands handlingsprogram för
skydd mot olyckor.
Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl riktlinjerna för Region Gotland
och dess räddningstjänst. I de förebyggande riktlinjerna uppdras till miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) att inom ramen för handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta om ändrade riktlinjer för den förebyggande verksamheten.
Sådana beslut skall anmälas till regionfullmäktige.
Riktlinjerna för den förebyggande verksamheten ska vara en vägledning för all verksamhet
inom det olycksförebyggande arbetet samt i tillsyns- och tillståndsprocessen och fungera
som en styrning i vilka olika områden som räddningstjänsten bör agera utifrån Region Gotland skyldigheter enligt LSO. Riktlinjerna ska även vara en vägledning i objektsurvalet för
vilka verksamheter som omfattas av räddningstjänstens tillsyn.
Riktlinjerna beskriver hur verksamheten gör för att uppnå de kvalitetsmål som återfinns i
handlingsprogrammet samt hur verksamheten följer upp arbetet kring dessa. Uppföljning
av arbetet sker genom kvartals- och årsvis sammanställning av nyckeltal för tillsyns- och utbildningsverksamheten.
Riktlinjerna innehåller även information om strategiska satsningar som verksamheten planerar att göra inom det olycksförebyggande arbetet. Dessa strategiska satsningar kan
sträcka sig över hela handlingsprogrammets giltighetstid men kan även vara kortare satsningar som genomförs årligen, och dessa kan då komma att revideras vid behov.

Strategiska satsningar




Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27





Då Region Gotlands planer för nytt bostadsbyggande sker i mer komplexa och komplicerade miljöer samt i analytiskt dimensionerade byggnader ökar kraven på räddningstjänstens kompetens.
Region Gotlands medborgare blir äldre. Detta ställer ökade krav på omsorg och säkra
lösningar för fortsatt boende i hemmiljö. Samverkan mellan räddningstjänst, förvaltningar och biståndshandläggare bör utvecklas för att identifiera prioriterade målgrupper
för arbetet med skydd mot olyckor och trygg hemmiljö.
Minskning av eldstadsrelaterade bränder – Brand i bostad på Gotland har i snitt fler
eldstadsrelaterade bränder per boende i jämförelse med liknande kommuner i Sverige.
Frågan hanteras i samverkan med den upphandlade entreprenören för brandskyddskontroll och rengöring (sotning). Det skall även tydliggöras i den nya upphandlingen av
brandskyddskontroll och rengörning som ska gälla från 2018-04-01.
Brandskyddet i Visby innerstad. Räddningstjänsten på Gotland har tidigare genomfört
en inventering av brandskyddet i världsarvstaden Visby. Det materialet är presenterat
och för världsarvsråd och försäkringsbolag samt andra intressenter för att gå vidare i en
brandskydds strategi för brandskydd för världsarvstaden
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Stöd till den enskilde
Intentionerna i LSO är att den enskilde själv så långt det är möjligt utifrån dennes förutsättningar ska hantera sina risker. Region Gotlands skyldighet är att stödja och underlätta för
den enskilde att själv hantera sina risker. Detta görs genom att informera och utbilda i såväl
förebyggande som skadeavhjälpande åtgärder samt att medvetandegöra den enskilde om
riskerna. Två stora och viktiga målgrupper är barn och ungdomar samt Region Gotlands
anställda.
Socialt engagemang

Räddningstjänstens personal arbetar för att vara förebilder och kan ge stöd till ungdomar.
Det kan ske bland annat att genom skol- och utbildningsverksamheten bjuda in till dialoger
och bidra till minskat antal anlagda bränder och till att antalet trafikolyckor med unga bilförare och cyklister minskar. Räddningstjänsten bör se över möjligheter att utveckla verksamheten med ungdomar och tidiga insatser i samverkan med utbildning och arbetslivsförvaltningen (UAF) och socialförvaltningen (SOF).
I samband med större ungdomsevenemang, exempelvis skolavslutningar och valborg, rör
sig räddningstjänsten ute i samhället för att bidra med trygghet och ökad säkerhet genom
sin synlighet och med samtal. Man bidrar därmed också till att störa oönskade aktiviteter
med vandalism, droger, misshandel och liknande.
Informations- och evenemangsplan

Syftet med planen är att strategiskt planera inför och informera om hur, vad och i vilka
sammanhang räddningstjänsten ska delta och synas med sitt budskap. För att underlätta
denna planering bör en inventering och en långsiktig plan inklusive material finnas tillgängligt och kontinuerligt uppdateras för att passa in i evenemangens huvudsakliga innehåll.
Följande aktiviteter ska genomföras:


Bevaka och vid behov närvara i regionala och nationella informationskampanjer, vilket
med fördel samordnas med andra räddningstjänster samt Brandskyddsföreningen.

Utbildning

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Räddningstjänsten ger möjlighet till alla regionens förvaltningar samt skolelever med början
hösten 2017 till utbildning i grundläggande brandkunskap.
Samarbete finns med Brandskyddsföreningen gällande utbildningar.
Följande aktiviteter ska genomföras:
 Elever i årskurserna 2, 5, 8 ska ges möjlighet att genomföra räddningstjänstens utbildningsplan ”Grundläggande brandskydd”.
 Utveckla konceptet ”Skolan brinner”.
 Översyn av utbildningsmaterial till skolelever samt de pedagogiska uppläggen.
Övriga aktiviteter som stöd till den enskilde:
 Kontinuerligt arbeta aktivt för att ha en informativ och uppdaterad webbplats där kommuninvånarna kan finna information som berör de, enskilt eller som verksamhet, exempelvis hur man kan bedriva systematiskt brandskyddsarbete, samt hur man genomför egenkontroller på handbrandsläckare och annat byggnadstekniskt brandskydd.
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Myndighetsutövning
Myndighetsutövning är en form av maktutövande verksamhet som renderar i ett ensidigt
beslut eller åtgärd vilket påverkar den enskilde. En definition återfinns i den gamla förvaltningslagen (1971:290) och säger ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande”. Ett myndighetsbeslut
är bindande för den enskilde.
Myndighetsutövning är en befogenhet att ta beslut vilka grundar sig på bestämmelser i författning, lag, föreskrift etc. För att säkerställa den enskildes rättigheter finns ett antal rättsäkerhetsprinciper vilka redovisas nedan.
Objektivitetsprincipen
Myndighetsutövningen ska vara saklig och opartisk vilket innebär att tjänstemannen inte får
låta sig påverkas personligen så att beslutet i frågan får en annan utgång. Alla är lika inför
lagen.
Legalitetsprincipen
Legalitetsprincipen slår fast att myndighetsutövning och dess beslut ska ha stöd i lagtext eller föreskrifter. All offentlig makt står under lagen.
Proportionalitetsprincipen
De beslut som fattas i enlighet med myndighetsutövning och som renderar i en åtgärd, inskränkning eller dylikt för den enskilde ska göra minsta möjliga påverkan som fortfarande
uppnår målet med beslutet. Åtgärden ska vara lämplig, nödvändig och stå i rimlig proportion till nyttan som uppnås.
Ändamålsprincipen
Ett beslut som fattas med stöd av en lagbestämmelse får inte användas i ett annat syfte än
vad som är menat med lagtexten. Ett beslut får inte användas som påtryckningsmedel för
att uppnå vinning i ett annat ärende.
Behovsprincipen
Den åtgärd som påverkar en enskild får endast vidtas när behovet av denna åtgärd är påtagligt och när en åtgärd med ett mindre ingripande eller inskränkande beslut inte är tillräckligt.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Kompetens

Befattningen som tillsynsförrättare och tillståndsprövare ställer stora krav på yrkesskicklighet och professionalism. Räddningstjänsten har följande kompetenser för att genomföra
tillsynsverksamheten: en brandingenjör, en riskingenjör samt två brandinspektörer.
Verksamheten ska präglas av integritet, servicemedvetenhet och respekt gentemot den enskilde.
Höga krav ställs på förrättarnas förmåga att uttrycka sig i ord och skrift, att effektivt faktainsamla samt att kritiskt källgranska inhämtade uppgifter.
Rätt utbildning och erfarenhet är avgörande för att kvaliteten på myndighetsutövningen ska
upprätthållas. Respektive utbildningsnivå ska motsvara den kunskap som förväntas behövas för olika typer av tillsynsobjekt och tillståndsprövningar. Se Tabell 1 nedan för beskrivning av de utbildningsnivåer som Räddningstjänsten förhåller sig till och vilka karakteriserande verksamheter som respektive roll arbetar med.
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Tabell 1 Beskrivning av utbildningsnivåer.
Utbildningsnivå
Beskrivning
Internutbildad perso- T.ex. delar av Tillsyn A
nal
inkl. tillämpbara byggregler
Tillsyn A
(eller likvärdig utbildning)
Delegerad personal
enligt MHN
Tillsyn B
Delegerad personal
enligt MHN
Påbyggnadsutbildning för brandingenjörer (”RUB”),
Tillsyn B & stor erfarenhet av bl.a. riskanalys och riskhantering
- Delegerad personal
enligt MHN

Karakteriserande tillsynsobjekt
Tillsyn av räddningsvägar till flerbostadshus, stickprovstillsyn av mängd
spolarvätska i försäljningslokal
Objekt i Vk 2A, mindre objekt i Vk
1, mindre objekt i Vk 4 (ex. vis Bed
and Breakfast), Vk 5A

(eller likvärdig utbildning) Större objekt i Vk 1, Vk 2B och 2C,
Objekt i Vk 3B, medelstora Vk 4, Vk
5B (ex. vis HVB-verksamheter),
Handläggning av LBE-tillstånd,
LBE-tillsyner (ex. vis bensinstationer),
(eller likvärdig utbildning) Tillsyn av farlig verksamhet (LSO
2:4), större objekt i Vk 4, objekt i Vk
5C och 5D, objekt i Vk 6

Fortbildning inom myndighetsutövning behöver inte enbart vara synonymt medpåbyggnadsutbildningar i MSB:s regi utan även andra kurser och utbildningar ska kunna genomföras i mån av resurser. Dessa kurser kan t.ex. vara kortare retorik- eller svenskakurser, datorkurser i bl.a. Office-paketet samt fortbildning inom husbyggnadsteknik.
Delegation

Tillsyn och tillståndsprövning får utföras av räddningschef och av MHN delegerad
personal.
Myndighetsbeslut fattas av räddningschef och av MHN delegerad personal.
Delegationsordningen styr beslutsfattandet mer utförligt.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Kvalitetssäkring

Kvaliteten i räddningstjänstens förebyggande arbete är mycket viktig och ska hållas hög. En
god kvalité deklarerar förtroende och professionalism.
För att kvalitetssäkra arbetet och skapa en enhetlig och gemensam bedömningsgrund kvalitetssäkras skrivelser innehållandes myndighetsutövning. Kvalitetssäkringen sker genom interngranskning utförd av en annan medarbetare för att verifiera både det skrivna språket
och bedömningar av brandskydd och andra förhållanden.
Gemensamma och regelbundna möten med samtliga förrättare hålls för att diskutera aktuella ämnen och uppkomna svårbedömda objekt etc. Veckomöten hålls för att avhandla ämnen i närtid, längre månadsmöten hålls för planering av verksamheten samt fortbildning.
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Att genomföra tillsynsförrättningar tillsammans med en kollega är ett effektivt sätt att förbättra sin utövning och få tips på både metoder att förbättra och metoder som är framgångsrika. Samtliga förrättare bör genomföra gemensamma tillsynsbesök på mer komplexa
objekt.

Tillsyn
Tillsyn sker enligt LSO 5 kapitlet och LBE 21§.
Räddningstjänstens handlingsprogram enligt LSO sammanfattar de identifierade riskområdena för Region Gotland och tillsynsverksamheten ska anpassas utifrån dessa. Handlingsprogrammet upprättas för varje mandatperiod och är aktuellt i fyra år. Förebyggandeplanen
som styr tillsynsprocessen ska ses över och omarbetas vid behov varje år, syftet är att
kunna agera proaktivt och följa samhällsutvecklingen även under kortare tid än fyra år.
Tillsynsplaneringen omfattar inte den rengöring (sotning) och brandskyddskontroll som utförs enligt LSO 3 kapitlet vilken utförs av Region Gotland utsedda skorstensfejarmästare.
Taxebestämmelser och arbetsordning styrs av separata dokument. Planen omfattar inte heller taxebestämmelserna för tillsyns- eller tillståndsverksamheten enligt LSO 5 kap. och LBE
16§ samt 21§ utan dessa återfinns i separata dokument.
Antal tillsyner ska följa tillsynsplan.
Skriftlig redogörelse

Som verktyg i räddningstjänstens tillsynsprocess används även den skriftliga redogörelsen
för brandskyddet. Redogörelsen är enligt LSO 2 kap 3 § ett krav för ägare av byggnader eller andra anläggningar där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av
brand att dokumentera och redogöra för sitt brandskydd. Redogörelsen görs i enlighet med
föreskriften inom området (SRVFS 2003:10). Beroende på situation kan redogörelsen begäras in inför en tillsyn, i samband med en tillsyn eller efter en tillsyn för att sedan granskas i
syfte att höja det brandförebyggande arbetet inom byggnaden eller anläggningen. Den
skriftliga redogörelsen begärs även in vid klassificering av farlig verksamhet, se vidare under
aktuellt kapitel.
MSB har för avsikt att revidera den skriftliga redogörelsen med syfte att skapa starkare
koppling mellan det systematiska brandskyddsarbetet och skriftlig redogörelse, utgöra
bättre underlag för tillsynen samt tydliggöra den enskildes ansvar(ägare resp. nyttjanderättshavare). Även vilka byggnader eller andra anläggningar som ska omfattas av kravet på
skriftlig redogörelse ska ses över.
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Tillsynsverksamheten och tillsynsbesöken ska vara granskande kring det byggnadstekniska
brandskyddet. Rådgivning är en central komponent vid tillsyn av det organisatoriska brandskyddet. Tillsynsförrättaren ska vara tydlig och pedagogisk för att förklara de budskap och
beslut som förmedlas.
Tillsyner kan utföras på samtliga verksamheter eller objekt som omfattas av LSO och LBE.
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En tillsyn kan initieras av olika anledning och genomförs med olika frister (intervall).

Tillsyner
Händelsebaserade
- Efter insats
- Efter tips
- Vid begäran av
remiss
- Vid annan
uppkommen
händelse

Regelbundna
- Skriftlig redogörelse
- Förskolor
- Serveringstillstånd
- Visby innerstad
- Förläggningar
- Fyrverkeriförsäljning

Tematiska
- Julhandel
- Camping
- Större marinor
- Stora publikevent
- Byggnader där RTJ
insats krävs för
utrymmning.

Samverkande
- SBF - Bygg, Miljö,
Alkohol och Tobak
- Socialförvaltningen
- Övriga Region
Gotland
- Länsstyrelsen
- Räddningsregionen

Regelbundna tillsyner

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Regelbundna tillsyner genomförs på objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse
enligt LSO 2 kap. 3§. På dessa objekt finns det enligt lagstiftningen en förhöjd risk för
brand eller allvarligare konsekvens av brand och därmed finns ett skäligt motiv till den regelbundna tillsynen.
I Region Gotland genomförs även regelbundna tillsyner på förskolor och annan verksamhet som inte omfattas av kravet på skriftlig redogörelse eftersom det även där finns en utrymningsproblematik med barn som inte själva kan förväntas utrymma och som dessutom
sover delar av dagen. Regelbundna tillsyner genomförs även på förläggningar som inte omfattas av kravet på skriftlig redogörelse. Motiveringen till dessa tillsyner är fler, exempelvis
barn- och ungdomskolonier som bedriver verksamhet i kommunen, ofta i äldre träbyggnader. Även hem för ensamkommande flyktingbarn samt asylsökanden ingår.
Visby innerstad består till stor del av bebyggelse med riksintresse i form av ett världsarv.
Brandskyddet i äldre byggnader är inte lika tillförlitligt som i nya byggnader, därför genomförs regelbunden tillsyn i innerstaden.
Händelsebaserade tillsyner

Räddningstjänsten kan ibland välja att genomföra en extra tillsyn som föranleds av något
annat än den regelbundna fristen. En sådan anledning kan till exempel vara efter signaler
från egen personal att någonting inte ser helt bra ut, efter orosanmälan från allmänheten eller vid begäran om yttrande för serveringstillstånd. En händelsebaserad tillsyn kan, i likhet
med lagrummets utrymme, genomföras både på objekt eller i verksamheter som omfattas
av regelbundna tillsyner och på objekt eller verksamheten som normalt sett inte omfattas
av kravet på den regelbundna tillsynen.
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Tematiska tillsyner

Tematiska tillsyner kan genomföras både på objekt eller i verksamheter som omfattas av
regelbundna tillsyner och på objekt eller verksamheten som normalt sett inte omfattas av
kravet på den regelbundna tillsynen. De tematiska tillsynerna riktar fokus på ett aktuellt
område och syftar till att stärka skyddet mot olyckor genom punktinsatser. Dessa insatser
kan till exempel omfatta kontroll av utrymningsvägar i varuhus vid julhandeln då butikernas
normala lager ofta inte räcker till utan andra utrymmen även används. Sommartid kan campingar, gästhamnar eller badstränder tillsynas i syfte att förebygga både bränder, olyckor
med till exempel läckande gasol eller drunkningar. Inte sällan blir det problem för räddningstjänsten att använda räddningsvägar och uppställningsplatser för höjdfordon på vintern då snöröjningen inte alltid omfattar även dessa ytor. Det finns även exempel på områden där det efter en tid både har planterats träd och buskar för att öka trivseln eller ställts
dit stenblock för att minska den olovliga bilkörningen från privatpersoner.
Samverkande tillsyner

Genom att bedriva samverkade tillsyner tillsammans med andra förvaltningar i kommunen
eller andra myndigheter kan besöken både effektiviseras och synergieffekter uppnås. Ofta
finns kopplingar mellan flera olika lagstiftningar och samordningsvinster finns till exempel
med Länsstyrelsen gällande tillsyner på verksamheter som omfattas av både Sevesodirektiven och som klassas som farlig verksamhet enligt LSO. Miljöenheten genomför tillsyner på
drivmedelsstationer. Kvällstillsyner på krogar och restauranger tillsammans med Skatteverket, Polismyndigheten, Länsstyrelsen och alkoholhandläggarna är ett bra forum för att se
hur verksamheternas organisatoriska brandskydd fungerar i praktiken. Samverkande tillsyner genomförs både på objekt eller i verksamheter som omfattas av regelbundna tillsyner
och på objekt eller verksamheten som normalt sett inte omfattas av kravet på den regelbundna tillsynen.
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Frister

Fristerna för den regelbundna tillsynen ska ses som ett riktvärde och en normalbild. I samband med genomförd tillsyn kan räddningstjänsten välja att både korta ner eller förlänga
fristen till nästa tillsyn beroende på hur brandskyddet (både det byggnadstekniska och det
organisatoriska) är beskaffat.
Fristerna för tillståndstiden ska även dessa ses som riktvärden. I samband med tillståndsansökan kan tillståndsmyndigheten (räddningstjänsten) fastställa en annan tillståndstid om det
finns särskilda skäl som kan anses påverka beslutet, exempelvis kontrollintervall för cistern,
periodisk eller tillfällig verksamhet.
Tillsynsfristerna enligt LSO samt tillsyns- och/eller tillståndstider enligt LBE specificeras i
nedanstående tabeller (Tabell 2 och Tabell 3). För verksamheter som omfattas av tillsyn enligt LSO har tabellen anpassats för att stämma överens med verksamhetsklasserna enligt
Boverkets byggregler, BFS 2011:26 – BBR 23, eller senare men omfattar även de som uppfördes enligt tidigare bygglagstiftning.
På objekt eller i verksamheter som omfattas av tillsynskravet i både LSO och LBE genomförs ofta kombinerade tillsyner. Då styrs tillsynsfristen av den lagstiftningen där räddningstjänstens frister är kortast, oftast anpassas fristen för tillsyn enligt LBE till fristen för tillsyn
enligt LSO.
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Tabell 2 Frister enligt LSO.

Verksamhetsklass

Objekt

Frist

Anmärkning

Vk 1

Exempel på lokaler som omfattas av föreskriften är industribyggnader, lager
och kontor.
Industri. Byggnader eller an2 år
läggningar där minst 100 personer är sysselsatta samtidigt.
Industri. Anläggning som
1-2
Följer Länsstyrelsens beslut om frister för gälomfattas av 2 kap. 4§ i LSO
år
lande verksamhet
eller Sevesolagen (SFS
1999:381).
Industri. Verksamheter för
2-4
Ej bensinstation.
vilka det krävs tillstånd enligt
år
LBE.
Industri. Byggnader eller an2-4
läggningar där minst 20 perso- år
ner är sysselsatta samtidigt eller med en yta större än 2500
m2.
Kulturhistorisk byggnad.
4 år
T.ex. byggnader och verksamheter belägna i
För kontorsändamål e.dyl.
innerstaden som ex Payex
Höga hus. Byggnader med
Kontroll av uppställningsplats RTJ fordon/utfler än 4 våningar över mark.
skjutsstegar, belamring i trapphus etc. Operativ enhet utför kontroller - Objektskännedom
Höga hus. Byggnader med
Kontroll av brandgasluckors funktion etc.
fast installation för brandgaseOperativ enhet utför kontroller - Objektskänvakuering.
nedom

Vk 2A

Verksamhetsklass 2A avser en lokal för högst 150 personer
Restaurang/danslokal. Re2-4
Tillsyn bör ske vid varje byte av verkasmhetsstaurang och liknande verkår
utövare.
samheter vilka har tillstånd att
servera alkohol och där det
finns plats för fler än 50 personer.
Kulturhistorisk byggnad.
2-6
Beroende på nyttjandegrad ex skillnad ruiner
Samlingslokal för upp till 150
år
innerstad och kyrkor
personer.

Vk 2B
Samlingslokal

Verksamhetsklass 2B avser en samlingslokal för fler än 150 personer.
För fler än 300 personer med
1 år
komplicerade utrymmningsvägar
150-300 personer med kompli- 2 år
cerade utrymningsvägar
Övriga samlingslokaler för fler
4 år
än 150 personer med enkla utrymningsvägar direkt till det
fria
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Fritidsanläggning. Med plats
för fler än 1000 personer helt eller delvis under tak.
Kulturhistorisk byggnad.
Samlingslokal för fler än 150 personer.
Vk 2C

3-6
år

Beroende på nyttjandegrad ex skillnad ruiner
innerstad och kyrkor

2-4
år

Exempel på verksamhetsklass 3A bostäder i flerbostadshus och småhus,
trygghetsboende, seniorboende, familjedaghem, fritidsbostäder och liknande
Kulturhistorisk byggnad. För boendeändamål.

Höga hus. Byggnader med fler
än 4 våningar över mark.

Höga hus. Byggnader med fast
installation för brandgasevakuering.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Ex Ica Maxi Arena. Södervärnshallen, Ishallen

Verksamhetsklass 2C avser en samlingslokal som är avsedd för fler än
150personer och där alkohol serveras
Restaurang/danslokal. Samlingslokaler >150 personer med
alkoholservering

Vk 3A

2-4
år

Flerbostadshus i Visby innerstad (Tillsynas ej
idag)
Operativ enhet utför kontroller - Objektskännedom
Kontroll av uppställningsplats RTJ fordon/utskjutsstegar, belamring i trapphus etc. Operativ enhet utför kontroller - Objektskännedom
Kontroll av brandgasluckors funktion etc.
Operativ enhet utför kontroller - Objektskännedom

Vk 3B

Exempel på gemensamhetsboenden HVB, hem för ensamkommande flyktingbarn och liknande.
HVB/LSS.
2-4
år
Gemensamhetsboenden.
2-4 Ex. studentboenden. Asylboenden vid nyetaår
blering samt bedömt behov

Vk 4

Verksamheter som omfattas av föreskriften är hotell, vandrarhem, bed and
breakfast, och andra typer av tillfälligt boende.
Hotell/pensionat/förlägg2
Ex. hotell, barnkoloni, kursgård, försvarsanning. För fler än 100 gäster eller år
läggning.
fler än 50 rum per byggnad.
Hotell/pensionat/förlägg2-3 Ex. hotell, barnkoloni, kursgård, försvarsanning. För 50-100 gäster eller 25- år
läggning.
50 rum per byggnad.
Hotell/pensionat/förlägg2-4 Ex. hotell, barnkoloni, kursgård, försvarsanning. För fler än 9 gäster eller 5
år
läggning, bed and breakfast.
rum per byggnad.
Hotell/pensionat/förlägg3-4 Ex. hotell, barnkoloni, kursgård, försvarsanning. Objekt med 10 – 49 platår
läggning, bed and breakfast.
ser endast i markplan
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Exempel på verksamhetsklass 5A är förskola eller dagverksamhet enligt socialtjänstlagen
Vk 5A
Förskola/fritidshem. Objekt
där verksamheten ej enbart är
beläget i markplan och där fler
än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
där verksamheten ej enbart är
beläget i markplan och där fler
än 5 funktionshindrade barn
eller ungdomar med hjälpbehov vid utrymning i händelse
av brand vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
i markplan där fler än 90 barn
eller ungdomar vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
i markplan där fler än 5 funktionshindrade barn eller ungdomar med hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand
vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
där verksamheten ej enbart är
beläget i markplan och där 15
eller färre barn vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
i markplan där 90 eller färre
barn vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
där 5 eller färre barn med
hjälpbehov vid utrymning i
händelse av brand vistas samtidigt.
Daglig verksamhet. Övr.
dagliga verksamheter enl. Socialtjänstlagen (2001:453)
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Vk 5B

2-4
år

Ej familjedaghem.

2-4
år

Ej familjedaghem.

2-4
år

Ej familjedaghem.

2-4
år

Ej familjedaghem.

4 år

Ej familjedaghem.

4 år

Ej familjedaghem.

4 år

Ej familjedaghem.

2-4
år

Ex Hassela

Verksamhetsklass 5B omfattar behovsprövade särskilda boenden för personer
–med fysisk eller psykisk sjukdom,
–med funktionsnedsättning,
–med utvecklingsstörning,
–med demens eller
–som på annat sätt har en nedsatt förmåga att själva sätta sig i säkerhet.
(BFS2011:26)
Vårdboende/HVB/LSS. Ob2 år
jekt med fler än ett våningsplan eller fler än 75 vårdplatser
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Vårdboende/HVB/LSS. Övriga objekt
Vk 5C

Verksamhetsklass 5C omfattar lokaler för hälso-och sjukvård

Vårdanläggningar. Objekt med
fler än ett våningsplan eller
fler än 75 vårdplatser

2 år

Vårdanläggningar. Övriga objekt

3-4
år

Visby lasarett, Korpen

Vk 5D

Verksamhetsklass 5D omfattar lokaler avsedda för personer som hålls inlåsta
Häkte. Låsta institutioner och
2-4
anstalter (fängelse, arrestlokal) år
där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid.

Vk 6

Verksamhetsklass 6 omfattar lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst
av brand eller där en brand kan få ett mycket snabbt och omfattande förlopp
Industri. Anläggning som omfattas av 2 kap. 4§ i LSO eller
Sevesolagen (1999:381).
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2-4
år

2 år

Produktionsbyggnad inom jordbruk och yrkesmässig bearbetning av trä
Ex Lantmännen, Ryftes etc
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Tillståndsprövning enligt LBE
Tillståndshantering sker enligt LBE 16§. Handläggningen vid tillståndsprövning enligt lagen
om brandfarliga och explosiva varor ska på samma sätt som tillsynsutövningen ske både
granskande och rådgivande. Handläggaren ska vara tydlig och stödjande i tillståndsprövningen.
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Tabell 3 Frister och tillståndstider enligt LBE.
Objekt
Automatbensinstation

Frist
2-4 år

Övriga bensinstationer

2 år

Tankställen med illståndspliktig mängd
diesel

2-4 år

10-12 år.
Bör harmonisera med frister

Gasdepåer

2-4 år

10 år
Bör harmonisera med frister

Gasdepåer överstigande 3000 liter.

Industri med brandfarlig vara
Industri med gasolcistern

2-4 år

10 år
Bör harmonisera med frister
10 år
Bör harmonisera med frister

Lösa behållare och/eller förvaring i cistern.

Restauranger o.dyl.

4 år

Övriga verksamheter

4 år

2 år

Tillståndstid
10-12 år.
Bör harmonisera med frister
10-12 år.
Bör harmonisera med frister

5 år – frekventa ägarbyten
10 år – övriga
5 år – frekventa ägarbyten
10 år – övriga

Anmärkning
Automatstationer utan stationsbyggnad eller med långt avstånd till omgivningen.
Bensinstation med stationsbyggnad eller
automatstation med kort avstånd till omgivningen.
Endast icke publika verksamheter. Ex lantbruk

Cistern med volym överstigande 1000 liter.

T.ex. skolor eller försäljningslokaler.

Explosiv vara i riskgrupp 1.1 – 1.6

5 år

Inkl. stenspräckare och ammunition.
Ej pyrotekniska artiklar (fyrverkerier) i riskgrupp 1.3 – 1.4.

Pyrotekniska artiklar i
riskgrupp 1.3 – 1.4

1 år vid nytt tillstånd
3-5 år vid förnyat tillstånd

3-5 år ges endast tillståndshavare där brister i hanteringen ej påträffats vid tillsyn eller motsvarande.
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Hjälp vid klassificering av farlig verksamhet
Då Länsstyrelsen ska besluta om klassificering begär räddningstjänsten in den skriftliga redogörelsen för brandskyddet, enligt LSO 2 kap. 3§, som då utgör underlag för länsstyrelsens beslut om vilka anläggningar inom Region Gotlands geografiska område som kan vara
aktuella att klassa som farlig verksamhet enligt samma lag. Anläggningar med verksamhet
som klassas enligt ovan finns registrerade i räddningstjänstens verksamhetssystem.
Remissinstans och yttrande till externa parter
Det finns flera områden där räddningstjänsten ej utgör myndighet utan fungerar som sakkunnig i brand-, risk- och olycksförebyggande frågor till interna (inom Region Gotland)
och externa myndigheter.
Bygglov

Då bygg- och miljöenheterna är myndighet i byggprocessen kräver de ofta att byggherren
ska lämna in en brandskyddsdokumentation, upprättad enligt Boverkets byggregler (BBR)
avsnitt 5:12, i samband med bygglovsansökan eller anmälan enligt plan- och bygglagen
(2010:900).
Räddningstjänsten granskar dokument rörande BBR avsnitt 5 Brandskydd. Granskning av
handlingar (främst brandskyddsdokumentationer och brandskyddsskisser) sker genom hela
byggprocessen. Beroende på bygglovets/anmälans storlek och komplexitet granskas allt
från bygghandling till relationshandling samt intyg rörande utförandet av brandskyddet. Utöver granskning av handlingar ingår att vid behov närvara vid tekniska samråd och ibland
även vid slutsamråd. Skulle behovet finnas skulle räddningstjänsten kunna initiera att ett
platsbesök ska genomföras då räddningstjänsten bistår bygglovshandläggaren för att kontrollera viktiga punkter i byggskedet.
Planärenden

När Region Gotland hanterar planärenden, till exempel detaljplaner, bistår räddningstjänsten som sakkunnig på följande områden:
Risk för ras och skred, översvämningsrisk, riskavstånd till farlig verksamhet, avstånd till
transportled för farligt gods, avstånd till drivmedelsstationer, närhet till vattenskyddsområde, krav på räddningstjänstens utrustning för att möjliggöra en trygg utrymning, tillgång
till brandposter samt räddningstjänstens angreppsmöjligheter till fastigheter.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Polisremisser

Räddningstjänsten är remissinstans till Polismyndigheten. Det kan bland annat röra sig om
frågor kring säkerhet vid allmän sammankomst, offentlig tillställning, användande av offentlig plats, idrottsevenemang eller fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan pyroteknik enligt
ordningslagen (1993:1617)
Tillstånd för hotell- och pensionatsverksamhet enligt lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse hanteras av polismyndigheten och meddelas räddningstjänsten Gotland enligt
överenskommelse
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Sakkunnighetsutlåtanden

På skriftlig begäran från Polis- eller åklagarmyndighet samt domstol utför räddningstjänsten
som brandsakkunnig expertis spridningsutlåtanden. Tjänstgörande yttre befäl för den aktuella händelsen kommer i ny organisation vara ansvarig för ärendet.
Serveringstillstånd

Vid ansökningar om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2012:1622) rådfrågar Region
Gotlands miljö och hälsoskyddsenhet räddningstjänsten ifall lokalerna är anpassade för det
personantal samt verksamhet som anges i ansökan.
Trafikplanering

Om Trafikverket eller Region Gotland planerar ny- eller ombyggnationer av vägar inom
Region Gotlands geografiska område bör räddningstjänsten vara remissinstans på följande
områden:
Insatstider, risk för ras och skred, översvämningsrisk, riskavstånd till farlig verksamhet,
riskavstånd från transportled för farligt gods.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Länsstyrelsen

Räddningstjänsten är remissinstans till länsstyrelsen. Det kan bland annat röra sig om frågor eller yttranden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Dessa
avser oftast om verksamheten som söker tillstånd uppfyller de lagar, regler och föreskrifter
som finns samt skälighetsbedömning enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
2 kap. 2§.
Följande aktiviteter bör genomföras:
 Alla inkomna brandskyddsdokumentationer bör behandlas samt stödja bygg- och miljöenheten och den enskilde i byggprocessen.
 Delta i arbetsplatsbesök under byggtiden samt utvärdera vår medverkan.
 Delta som sakkunnig på tekniskt samråd samt slutsamråd.
 Delta i arbetet med detaljplaner.
 Inkomna remisser ska besvaras. Vid behov görs ett platsbesök/tillsyn som stöd för remissutlåtandet.
 Se över möjligheten att i samband med upphandling av exempelvis hemtjänstentreprenör erhålla deras medverkan i brandskyddfrågor i hemmet.
 Identifiera andra kommunala tvärprocesser där räddningstjänstens kompetens bör inkluderas.
 Sakkunnighetsutlåtanden bör handläggas i samråd med vid tillfället för insatsen ansvarigt befäl.
 Att utreda om sakkunnighetsutlåtanden* kan debiteras beställaren.
 Se över möjligheten att utbilda hemtjänsten, biståndshandläggare och trygghetsjour för
att förebygga bränder i hemmiljöer.
 Delaktiga vid införandet av riktlinjer för hur brandpostnätet ska utformas vid byggnationer.

18 (20)

Region Gotland

Handlingsprogram för skydd mot olyckor
perioden 2017-2019

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Räddningstjänsten ansvarar för rengöring (sotning) av fasta förbränningsanordningar samt
att i brandförebyggande syfte ansvara för att det som ska rengöras även kontrolleras ur
brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll) inom Region Gotland enligt LSO 3 kap. 4 §.
Detsamma gäller för imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.
På uppdrag av Räddningstjänsten utförs rengöring och brandskyddskontroll av upphandlad
entreprenör som innehar Gotland som distrikt. Region Gotland kommer under 2017 genomföra ny upphandling av rengöring och brandskyddskontroll
Frister för brandskyddskontroll och rengöring samt vilken utbildning som krävs för att ha
behörighet att utföra dessa har beslutats och meddelats genom MSB:s författningssamling
(MSBFS 2014:6).
Räddningstjänsten strävar efter att underlätta för den enskilde att utföra rengöring. På Region Gotlands hemsida finns riktlinjer för egensotning samt att den enskilde kan inkomma
med ansökan via Region Gotlands e-tjänst eller via blankett.
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Följande aktiviteter ska genomföras:
 Inkomna ansökningar om egensotning ska handläggas.
 Yttranden gällande besvärsskrivelser.
 Myndighetsbeslut angående eldningsförbud i eldstad mm.
 Utveckla medborgarrelationen med sotningsdistriktet
 Skapa rutiner för uppföljning från bygglovsprocessen till rengöring och brandskyddskontrollen för den enskilde, d v s fungera som en samordnande roll och kvalitetssäkring på att arbetet utförs på ett korrekt sätt, samt att entreprenören blir varse om nya
objekt inom distriktet.

Olycksutredning
Efter räddningsinsats ska en utredning genomföras som belyser vad som orsakade olyckan,
olycksförloppet och hur insatsen genomfördes enligt LSO 3 kap. 10 §. Utredningarna ska
ske i skälig omfattning.
En viktig princip och arbetssätt ska vara att de erfarenheter som kommer fram via inträffade händelser ska överföras till det förebyggande och operativa arbetet för att på så sätt
minska riskerna för att samma typ av olyckor inträffar igen, eller minska konsekvenserna av
densamma. De flesta utredningarna görs genom insatsrapporteringssystemet.
Då händelserna är av större dignitet, komplexitet eller av andra omständigheter intressant
kan utredningen göras av annan part, exempelvis annan närliggande räddningstjänst. Fördjupade olycksundersökningar ska även alltid delges Länsstyrelsen.
Verksamheten syftar också till att förse polisen med utredningsmaterial i form av spridningsutlåtanden beträffande brand- och rökgasspridning som kan komma att användas i en
rättegång.
Följande aktiviteter ska genomföras:
 Dödsbränder föranleder alltid en fördjupad olycksutredning.
 Insatsrapporterna ska kvalitetssäkras för att utgöra ett fullgott underlag som olycksundersökning/uppföljning.
 Erfarenhetsåterföring efter genomförd insats ska ske regelbundet så att erfarenheter
kan leda till konkreta lärande åtgärder.
Säkerställa att olyckor blir utredda och att erfarenheter tas tillvara.

 Säkerställa kvalitén på olycksutredning genom aktiva åtgärder.
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Uppföljning
Antalet genomförda tillsyner enligt LSO och LBE samt utfärdade tillstånd enligt LBE följs
upp delårsvis samt årligen. Verksamheten utvärderas löpande internt.
Antalet granskade brandskyddsdokumentationer samt närvarande på tekniska samråd och
arbetsplatsbesök/slutsamråd i byggprocessen följs upp delårsvis samt årligen.
Deltagandet i antalet detaljplaner följs upp delårsvis samt årligen.
Antalet granskade remisser följs upp delårsvis samt årligen.
Kvantitativa mål enligt Tabell 4 följs upp.
Tabell 4 Styrtal och målvärden.
Styrtal

Definition

Målvärde 2017

Målvärde 2018

Målvärde 2019

F1

Antal elever i åk 2, 5 & 8 utbildade i brandskydd

100 % av tillgängliga elever

100 % av tillgängliga elever

100 % av tillgängliga elever

F2

Antal kommunanställda och
förtroendevalda utbildade i
brandskydd

100 % av tillgänglig
personal

100 % av tillgänglig
personal

100 % av tillgänglig
personal

F3
Op

Antal utbildade personer vid
eller värn

100% av 12 personer/värn

100% av 12 personer/värn

100% av 12 personer/värn

F7

Antal remisser/yttranden inom
området sotning. Uppgift inhämtas från entreprenör.

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

F8

Antal remisser/yttranden efter
begäran från Polisen

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

F10

Antal remisser/yttranden efter
begäran från Bygg- och Miljöenheter

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

F11

Antal remisser/yttranden efter
begäran från Planenheten

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

F12

Antal genomförda tillsyner

80 % av planerade

80 % av planerade

80 % av planerade

F13

Antal behandlade tillstånd enligt LBE

100 % av inkomna
tillståndsansökan

100 % av inkomna
tillståndsansökan

100 % av inkomna
tillståndsansökan

1)

1)

Orsaken till ett lägre målvärde då det gäller genomförda tillsyner är att Gotland har en stor del tillfälliga verksamheter under sommarperioden som i flera fall upphört eller förändrats när tillsyn skall
genomföras.
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Resultatet av dessa uppföljningar skall redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden
(MHN) i samband med delårs-/årsredovisningar i enlighet med Region Gotlands styrmodell.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anna Fagerberg

Ärendenr 2017/MHN01111
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 27 mars 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Visby Pipdånen 5 & 6 – Yttrande över förslag till
detaljplan
Remiss från Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan, dnr BN 2013/1866
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslag till detaljplan.
Se vidare synpunkter under avsnittet ”Bedömning”

Bakgrund

Förslag till detaljplan syftar till att:
Länka ihop staden med fyra nya blandkvarter med gröna gårdar. Bebyggelsen
kommer att bestå av en blandning mellan flerbostadshus och verksamheter.
Av samrådshandlingar framgår bl. a följande:
Föreslagen plan bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.
Planområdet ligger centralt i Visby, mellan Stenkumlaväg och Järnvägsgatan, cirka
400 meter från Söderport. Området är cirka 20 000 m2 stort.
I den fördjupade översiktsplanen för Visby som antogs 2009-12-14 anges blandad
användning såsom bostäder, handel, kontor och verksamheter. Enligt detaljplanen
gällande Pipdånen 5-8, 2000-01-10 är södra delen av området planlagt som bostäder
med kontor eller lager i bottenvåningen. De befintliga byggnaderna är försedda med
en varsamhetsbestämmelse som innebär att byggnadens särdrag ska beaktas vid
förändringar. En stor del av det område som används som parkering får inte
bebyggas.
Fordons- och måleriverkstad har funnits på platsen mellan 1956 och 1996, den så
kallade Miloverkstaden. Pentacon utförde 1998 en översiktlig miljöteknisk
markundersökning. Inom ramen för planarbetet ska nu en kompletterande
provtagning utföras.
Planområdet ligger cirka 50 meter från en bensinstation.
Vatten- och avloppsledningar kommer att anslutas till regionens nät.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Planområdet ligger inom lågriskområde för radon och inom yttre
vattenskyddsområde.
Fastigheten kommer att anslutas till fjärrvärmenätet för uppvärmning.
Enligt förordningen om trafikbuller(2015:216) bör buller inte överskrida 55 dBA
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå
samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning
till byggnaden. Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids
bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå
och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad.
Bullerberäkningar gällande trafikbuller har utförts och beräknas uppgå till 55 dBA
ekvivalent nivå och 75 dBA maximalnivå på ett avstånd på 20,7 meter från
Stenkumlavägs mitt och på avståndet 5,1 meter från Järnvägsgatans mitt.
Beräkningen visar att det norra kvarterets fasad som vetter mot Söderrondellen
kommer att ligga inom ett område där bullernivåerna överstiger 55 dBA. Inga
enkelsidiga lägenheter får uppföras mot den bullerutsatta sidan och hälften av
bostadsrummen ska orienteras mot en tyst sida. Sidan som vetter mot gården
kommer att få en ljudnivå under riktvärdet 55 dBA ekvivalent nivå och uteplatser på
gården beräknas klara 50 dBA. De övriga kvarteren får bullernivåer som understiger
55 dBA.
Bedömning

Planförslaget följer den fördjupade översiktsplanen för Visby och redan gällande
detaljplan för Pipdånen 5-8. Planen bedöms inte påverka riksintresset Visby eller
Gotlands samlade natur- och kulturvärden.
När det gäller förorenad mark har enhet miljö och hälsoskydd godkänt
provtagningsplan från Pentacon för kompletterande markundersökning. Rapport
efter markundersökning kommer att klargöra behov av eventuella åtgärder.
Rekommenderat skyddsavstånd till bensinstationer är enligt skriften Bättre plats för
arbete (Allmänna råd 1995:5) 100 meter. I skyddsavståndet ingår olika sorters
störningar såsom buller från trafik, avgasutsläpp, ljus från bilstrålkastare m.m.
Säkerhetsavstånd gällande hantering av brandfarlig fara är 25 meter. Stationens
placering med tankstället väster om stationsbyggnaden och in- och utfart från
Söderväg bör innebära mindre störningar i kvarteret Pipdånen och därför gör miljö
och hälsoskyddsnämnden bedömningen att 50 meter skyddsavstånd är tillräckligt.
Planområdet är klassat som lågriskområde för radon. En markundersökning bör
göras innan byggnation för att konstatera om det finns lokalt högre värden. I så fall
bör byggnationen anpassas efter detta. Grundkonstruktionerna bör vara
radonskyddade.
Området ligger inom yttre vattenskyddsområde vilket innebär att särskilda hänsyn
ska tas i byggfasen.
När det gäller buller är det mycket viktigt att det följs upp att de lägenheter som
ligger i norra kvarteret och överskrider 55 dBA byggs så att hälften av rummen vetter
mot en tyst sida. Det är lämpligt att sovrummet/sovrummen är placerade mot den
tysta sidan. Buller inomhus ska inte överskrida 30 dBA ekvivalent ljudnivå.
Bullerminimering är en viktig del i utformningen och placeringen av byggnaderna
och bör särskilt uppmärksammas i bygglovsprövningen.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anna Fagerberg
Miljöskyddsinspektör

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Förslag till detaljplan för

Visby Pipdånen 5 & 6
Region Gotland

Samrådshandling
Ärendenr: 2013/1866
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-02-22

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
2013/1866
Visby Pipdånen 5 & 6
2017-02-22
____________________________________________________________________________________________

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo

__________________________________________________________________________________
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Handlingar
Planhandlingar:
• Planhandling
• Plankarta
Övriga handlingar:
• Behovsbedömning
• Markteknisk undersökning (pågående)
Planuppdrag
Planen hanteras enligt PBL 2010 med normalt planförfarande. Beslut om
planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den 13
november 2013.
Planens huvuddrag
Planen möjliggör en blandning mellan flerbostadshus och verksamheter.
De gamla kulturhistoriskt intressanta verkstadsbyggnaderna skyddas.
Planens syfte
Syftet med planen är att länka ihop staden med fyra nya blandkvarter med
gröna gårdar. Bebyggelsen tillför stadsdelen en ny årsring som inspireras
av de historiska byggnaderna.
Stadsbyggnadsvision
Blandad stad
Bebyggelsen innehåller en blandning av verksamheter och bostäder som
ger liv åt platsen under både kvälls- och dagtid, veckor och vardagar.
Stadsläkning
Bebyggelsen utformas med fokus på att länka ihop staden. Bebyggelse och
träd att definierar gaturummet, parkering mot gatan begränsas.
En ny årsring
Bebyggelsen har ett samtida uttryck som tar avstamp i de gamla
verkstadsbyggnaderna.
Bedömning av miljöpåverkan
Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan enligt den
behovsbedömning som upprättades den 10 oktober 2013. Länsstyrelsen
delar kommunens bedömning i ett yttrande daterat 2013-10-29. Beslutet
om behovsbedömning togs av byggnadsnämnden den 13 november 2013 i
samband med beslut om planbesked.

PLANDATA
Lägesbestämning
Området ligger centralt i Visby, mellan Stenkumlaväg och Järnvägsgatan,
cirka 400 meter från Söderport.
__________________________________________________________________________________
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Areal
Planområdet omfattar cirka 20 000 m2.
Markägoförhållanden
Marken ägs av Pipdånen i Visby AB.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
FÖP hela Visby (antagen av fullmäktige 2009-12-14 § 172) anger blandad
användning, bostäder, handel, utbildning, offentlig service, kontor,
verksamheter och turism.
Planförslaget bedöms vara förenligt med den fördjupade översiktsplanens
intentioner.
Detaljplaner
Detaljplan för Visby, Pipdånen 5, 6, 7 och 8 vann laga kraft 2000-01-10,
genomförandetiden slutade 2014-12-31. Södra delen av planområdet är
planlagt som bostäder med kontor eller lager i bottenvåningen.
Övriga planområdet är planlagt som en kombination av handel, kontor,
skola, lager, idrott, kultur, hantverk och småindustri. De befintliga
byggnaderna är försedda med en varsamhetsbestämmelse som innebär att
byggnadens särdrag ska beaktas vid förändringar. En stor del av det
område som används som parkering får inte bebyggas. En byggrätt finns i
områdets norra del.

MARKFÖRUTSÄTTNINGAR
Föroreningar
En historisk genomgång av fastigheten utfördes av Pentacon 1998 (Miljöteknisk markundersökning, orienterande fas). Här framgår att fordons- och
måleriverkstad bedrivits av försvarsmakten mellan 1956 och 1996, den sk
__________________________________________________________________________________
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Miloverkstaden. Pentacon föreslår att markundersökning ska utföras på
några angivna platser.
I slutet av 1998 utförde Pentacon en översiktlig miljöteknisk markundersökning. Här framgår bl a följande:
- Porluftsmätning har gjorts i ett stort antal punkter på fastigheten.
Enbart låga halter lättflyktiga ämnen uppmättes.
- Jordprov har tagits intill tidigare oljecistern samt intill fd
transformatorstation. Samlingsprov intill transformatorstation
visar förekomst av PCB (under dåvarande riktvärde för KM).
Enskilda prov intill oljecistern samt vid transformatorstation visar
på låga halter av petroleumämnen samt bly.
- Pentacon bedömer att risken för spridning av föroreningar är små.
Inom ramen för planarbetet ska kompletterande provtagningar göras.
Detta eftersom de tidigare utredningarna inte har kollat förekomsten av
vissa typiska föroreningar kopplat till tidigare verksamheter och för att
riktvärden har förändrats sedan dess. Provtagning ska bland annat omfatta
PCB, PAH:er och tungmetaller.
Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning utfördes av AB PentaCon, Visby 1999-09-10.
Utredningen visade bl.a. att grundläggningen bedömdes kunna utföras
med hel kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor direkt i
mark med tjälskydd eller frostfri nivå.
Radon
Detaljplanen ligger inom ett lågriskområde för radon.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom området.
Dagvatten
Förutsättningar
Området ligger inom yttre vattenskyddsområde. Sårbarheten är låg (klass 4
sårbarhetskartan). Bergrunden är överlagrad av tjockare jordtäcke med
liten genomsläpplighet som i sin tur överlagras av jordtäcke med stor
genomsläpplighet.
En stor del av området är hårdgjort.
Förändringar
Ett genomförande av detaljplanen medför att graden av hårdgjorda ytor
minskar. Möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten förbättras
något eftersom hårdgjorda parkeringsytor ersätts av gårdar med
planteringar.
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Bebyggelseområden
Stadsbild
Förutsättningar
Stadsdelen karaktäriseras av äldre villabebyggelse och kvarter med
industribebyggelse där närheten till järnvägsstationen har haft stor
betydelse. Det finns även bebyggelse från senare tidsepoker i närområdet.
Planområdet är bebyggt med en större verkstadsbyggnad (fd
Miloverkstaden) och en mindre verkstadsbyggnad i sten, samt två
ytterligare verkstadsbyggnader.

Omgivande bebyggelse har olika karaktär och användning

Den gamla verkstaden
Förändringar
Planen möjliggör att området bebyggs med tre nya kvarter.
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Visionen är att den nya bebyggelsen ska inspireras av verkstadsarkitektur.

f1
f2
v1
v3

takvinkel

Utformningen av byggnaden mot cirkulationen (kvarter A) är särskilt viktig
eftersom den bildar en fond mot en öppen plats. Det är viktigt att fasaden
får ett gediget utryck i material och utformning. Det utesluter exempelvis
skivmaterial med synliga skarvar. Enligt det förslag som ligger till grund för
detaljplanen ska byggnaden utformas med tegel som relaterar till
verkstadsbyggnaden. Fasaderna kan även utformas med puts eller sten
(f1). Förslaget bygger på att bottenvåningen ska användas för annat än
bostäder. Bottenvåningen ska ha en transparant och öppen utformning,
dels för att lätta upp byggnaden och dels för att skapa interaktion med
staden (f2). Eftersom bottenvåningen ska användas för lokaler måste den
ha extra invändig höjd (v3). Nedersta våningen ska utformas med
hörnavskärning mot cirkulationen, för att förstärka kvarterets kilform (v1,
korsmark). På korsmarken får enstaka byggnadsdelar uppföras, som pelare
till bärande konstruktioner.
Kvarter B utgörs av tre byggnader i tre plan. Kvarter C utgörs också av tre
lameller, som får uppgå till högst fyra våningar. Den arkitektoniska visionen
för kvarter B och C är att byggnaderna ska få en enkel och tydlig karaktär.
Fönstersättningen inspireras av den gamla verkstadsbyggnaden.
Bebyggelsen kan uppföras i puts eller tegel som anspelar till
verkstadsbyggnaden (f1). Får att skapa ett varierat taklandskap och en
nättare volymkaraktär ska byggnaderna uppföras med lutande tak, dvs.
inte platta tak.
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Exempel på utformning av kvarteren i anslutning till den gamla
verkstadsbyggnaden (illustration: Tyréns).
nockhöjd
e

n2

Byggnadernas volymer regleras med nockhöjd och där egenskapsområdet
är större än vad som är lämpligt att bygga, även med byggnadsarea (e).
Nockhöjderna 15 och 16 meter motsvarar fyra våningar och 12 meter
motsvarar tre våningar.
Parkeringsplatser ska inte ligga invid gatorna som omger planområdet.
Inslag av planteringar som rabatter, buskar, träd ska finnas på ytorna invid
gatorna, för att skapa en levande och grön gatumiljö. (n2)
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Illustrationsplan

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Förutsättningar
Stadsdelen karaktäriseras av äldre villabebyggelse och kvarter med
industribebyggelse där närheten till järnvägsstationen har haft stor
betydelse. Efter att järnvägen lades ned förändrades karaktären på
verksamheterna inom de gamla industribyggnaderna.

Gamla järnvägsstationen
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Verkstadsbyggnaderna
Den gamla Miloverkstaden, har ett kulturhistoriskt värde genom sin plats i
Visbys kommunikations- och industrihistoria samt den enda kvarvarande
representant för denna byggnadstyp i Visby. Den är välbevarad och
representativ för sin tid. Detta gör byggnaden till en kulturhistoriskt
intressant byggnad.
Den mindre verkstadsbyggnaden i nordväst är till stora delar bevarad i
ursprungligt utförande och har som del i verkstadsindustrin också ett visst
kulturhistoriskt värde i delen som är uppförd i sten. Byggnaden
renoverades 2016.

Mindre verkstadsbyggnad

r

Förändringar
De kulturhistoriskt intressanta verkstadsbyggnaderna får inte rivas (r).

Vid en ombyggnad av den större verkstadsbyggnaden ska hänsyn tas till
byggnadens karaktär och särdrag. Det innebär bland annat att fasaden i
silikattegel ska behållas oputsad, att fönstrens placering och utformning
bibehålls i största möjliga mån. Även färgen på fönstren bör hållas i en ljus
ton, likt tidigare kulörer. Portarna är utbytta, men det är viktigt att de stora
__________________________________________________________________________________
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portöppningarna finns kvar, för att göra byggnaden förstålig vid en
ombyggnad (k).
För att bibehålla byggnadens karaktärisktiska strama fasader bör skyltar ha
en utformning som ej dominerar byggnadens fasader. De kan exempelvis
placeras i alternativt intill de stora portöppningarna på den norra och
södra fasaden. Eventuella tillkommande påbyggnad, fristående
skyltanordningar, skärmtak och komplementbyggnader ska varsamt
anpassas till befintlig industriakritektur.
Byggnadens interiör med verkstadsbyggnadens utmärkande drag, den
öppna hallen, pelarkonstruktionen samt lanterninerna bör om möjligt
lyftas fram vid en ombyggnad.

III
v2

korsmark

Ett våningsplan får uppföras på verkstadsbyggnadens tak (III), våningen ska
vara indragen 3 meter från fasadliv för att inte störa den ursprungliga
byggnaden (v2). En takterrass föreslås att uppföras på takets mitt.
En ny entré planeras på byggnades västra sida som vetter mot Stenkumla
väg. Inom korsmarken runt byggnaden får endast enstaka byggnadsdelar,
som entréer uppföras (korsmark).
Arbetsplatser
Förutsättningar
Överskottsbolaget bedriver verksamhet inom planområdet. Området ligger
i en randzon mellan ett bostadsområde och verksamhetsområde. Inom
området bedrivs idag verksamheter.
Förändringar
Kvarteret förändras från ett verksamhetsområde till ett blandat kvarter
med bostäder och verksamheter.

BK1C1

BKC
B2KC2

Bottenvåningen i det norra kvarteret ska utgöras av lokaler för verksamhet
mot gatan. Dels för att det är en utsatt boendemiljö och dels för att den
ska vara stadslivsberikande. I bestämmelsen ”centrum” ryms all sådan
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för
många människor. I ändamålet ingår exempelvis butik, service, kontor,
restaurang och café (BK1C1).
Verkstadsbyggnaden får användas både till verksamheter och bostäder
(BKC). Inom övriga kvarteret möjliggörs inslag av centrumverksamhet i
bottenvåningarna (B2KC2).
Bostäder
Förutsättningar
Det finns inga bostäder inom planområdet. Planområdets södra del
gränsar mot ett bostadsområde med flerbostadshus.
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Planområdets södra gräns
Förändringar
Planen möjliggör flerbostadshus i form av tre nya bostadskvarter. Inom
den gamla större verkstadsbyggnaden möjliggörs både verksamheter och
bostäder, vilket gör det möjligt att i framtiden konvertera lokalerna till
bostäder.
Offentlig och kommersiell service
Eftersom området ligger centralt i Visby är det nära till skola, vård och
kommersiell service av olika slag. Planområdet ligger vid en livsmedelsaffär
(Atterdags).
Tillgänglighet
Området är plant och det finns goda förutsättningar att uppfylla gällande
krav på tillgänglighet.

FRIYTOR
Lek och rekreation
Förutsättningar
Planområdet ligger mycket nära stadsdelsparken Tallunden samt inom
nära gångavstånd till gravarna kring muren.

I
gård

Förändringar
Området ska utformas så att alla boende har tillgång till en gemensam
bostadsgård med plantering, plats för utevistelse och lek för småbarn i
nära anslutning till bostaden. Gårdarna ska vara bilfria, men de får byggas
under med parkering. Om kvarteren byggs under med parkeringsgarage
ska en bilfri gård finnas ovanpå ett planteringsbart bjälklag. Kvarteret
närmast cirkulation (kvarter A), får bebyggas med en bottenvåning över
hela kvarterets yta (I), en gård med plantering ska då finnas på
bottenvåningens tak (gård).
Om den stora verkstadsbyggnaden konverteras till bostäder på sikt ska
bostäderna ha tillgång till en gemensam bostadsgård på markplan. En del
av parkeringsplatserna mot Stenkumlaväg bör kunna ersättas med en grön
bostadsgård. Parkering till bostäder avses lösas inom byggnaden. En
gemensam takterrass föreslås uppföras på taket som komplement till
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bostadsgården på markplan.

n1

Trädallé
Trädallén längs Stenkumlaväg är viktig både för stadsbild och för djurliv.
Några av träden ligger inom planområdet, marklov krävs för trädfällning
för att skydda träden (n1). Allén berörs av det generella biotopskyddet
enligt Miljöbalken 7:11. Avverkning av alléträd kräver dispens från
biotopskyddet.

Allé läng Stenkumlaväg.

TRAFIK
Gatunät, gång- och cykelnät
Planområdet nås via Stenkumlaväg och den Järnvägsgatan. Stemkumlaväg
har dubbelsidig trottoar. Järnvägsgatan har trottoar fram till
Andersrogatan, sedan får den karaktären av en blandgata.
Enligt en trafikprognos beräknas årsmedelsdygstrafiken på Stenkumlaväg
uppgå till 4700 fordonsrörelser år 2018. Medelhastigheten är 40 km/h.
Järnvägsgatan är en mindre gata, årsmedeldygnstrafiken uppskattas till
cirka 800 fordonsrörelser.
Kollektivtrafik
Hållplats finns vid planområdet längs Stenkumlaväg, hållplatsen trafikeras
av linjerna 1,5,10, 12 och 51. Planområdet ligger inom gångavstånd till
Visby busstation.
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Parkering
Förutsättningar
Parkering ska ske på kvartersmark. Den gällande parkeringsnormen antogs
1990, en ny parkeringsnorm är under framtagande.
I brytpunkten mellan de gamla och nya riktlinjerna har kravet på parkering
skrivits ned beroende på det kollektivtrafiknära och centrala läget i Visby.
Inriktningen är att det ska finnas utrymme för 1 parkeringsplats per bostad,
samt 0,05 plats per bostad för besökare. Ett visst samutnyttjande av
marken bör eftersträvas för effektivare markutnyttjande, eftersom
parkeringsbehovet når sin höjdpunkt under olika tider. Besöksparkering
bör samutnyttjas med handelsparkering. Det bör finnas cirka 25-30 platser
per 1000m2 lokalyta handel.
Parkeringstalet för boendeparkering kan sänkas till 0,85 per lägenhet om
exploatören tecknar avtal om bilpool för att underlätta för mer
platseffektiva lösningar för att bidra till mer hållbart samhälle.
De boende ska ha tillgång till laddningsstolpar för elbilar. Det ska finnas
plats för väderskyddad cykelparkering, liksom parkering för tillfällig
uppställning.
Förändringar
Verksamhetsparkering
Det beräknas finnas utrymme för cirka 75 parkeringsplatser i anslutning till
överskottsbolaget och cirka 20 platser i anslutning till centrumlokalen i
norra kvarteret.
Boendeparkering
Det norra kvarteret (kvarter A) har ett parkeringsbehov på cirka 25 platser.
Parkeringsplatserna i anslutning till norra kvarteret fyller lokalens behov,
men då finns saknas plats för boendeparkering. En del av
boendeparkeringen bör kunna samutnyttjas med verksamhetsparkering
inom det egna kvarteret.
Kvarter B har ett parkeringsbehov på ca 30 platser och det beräknas finnas
utrymme för cirka 20 platser. Kvarter C har behov för cirka 45 platser och
det finns utrymme för cirka 40 platser.

gård

De platser som inte ryms inom respektive kvarter kan lösas genom
samutnyttjning med överskottbolagets parkering och bilpool, eller i
parkeringsgarage under under kvarter C. Planen medger nedgrävt
parkering i samtliga kvarter. Parkeringsgarage får grävas ned under
flerbostadshusen och bostadsgårdarna (gård).
Om den stora verkstadsbyggnaden konverteras till bostäder är intentionen
att parkeringen ska lösas i byggnaden, cirka 90 platser i två plan uppges få
plats i byggnadens kärna. Cirka 20 etagelägenheter beräknas kunna
inrymmas i byggnaden, vilket skulle ge ett parkeringsöverskott.
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Angöring och utfart
Angöring ska främst ske via kvartersmark. Angöring längs Stenkumlaväg
ska undvikas.
Det finns möjlighet att köra genom kvarteren (prickmark). Lastzon för den
stora verkstadsbyggnadens lokaler är tänkt att lokaliseras söder om
byggnaden. Det finns utrymme för inlastning till lokalen i kvarter A väster
om byggnaden.

n3

STÖRNINGAR

Utfartsförbud råder mot allmän plats kring cirkulationen och i den södra
delen av planområdet (n3)
Buller
Förutsättningar
Enligt förordningen om trafikbuller(2015:216) bör buller inte överskrida 55
dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Förordningen anger att om
bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där
bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA
maximal ljudnivå vid fasad.
Förändringar
Bullernivåerna beräknas uppgå till 55 dBA ekvivalent nivå och 75 dBA
maxnivå på ett avstånd på 20,7 meter från Stenkumlavägs mitt och på
avståndet 5,1 meter från Järnvägsgatans mitt. (Naturvårdsverkets modell,
rev 1996, Buller VÄG 11 ver 1.2.6. Trivector AB).
Beräkningen visar att det norra kvarterets fasad som vetter mot
Söderrondellen kommer ligga inom ett område där bullernivåer överstiger
55 dBA. Inga enkelsidiga lägenheter får uppföras mot den bullerutsatta
sidan och hälften av bostadsrummen ska orienteras mot en tyst sida. Sidan
som vetter mot gården kommer att få en ljudnivå under riktvärdet 55 dBA
ekvivalent nivå även om man räknar bort byggnadens ljuddämpande
egenskaper. Byggnaden dämpar bullret mot gården ytterligare, det
bedöms finnas goda förutsättningar att ordna en uteplats på gårdssidan
som klarar riktvärdet 50 dBA.
De övriga kvarteren får bullernivåer som understiger 55 dBA.
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Bullerutbredning, det röda området representerar gränsen för riktvärdet 55
dBA ekvivalent nivå och 75 dBA maxnivå.
Sammanfattningsvis visar bullerberäkningen att bullerförordningens
riktvärden klaras och Boverkets gamla riktvärden klaras med avsteg.
Kriteriet för avsteg är uppfyllt genom området är centralt beläget i en stad.
Det norra kvarteret är ordnat i en u-form gör att samtliga lägenheterna kan
få tillgång till en ljuddämpad sida och uteplats.
Risker
Planområdet ligger cirka 50 meter från en bensinmack. Enligt Boverkets
rekommendationer är avståndet tillräckligt ur riskhänsyn.
Solförhållanden

Solstudie 15 mars kl 10 och 12
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Solstudie 15 mars kl 16:00

Solstudien visar att alla bostäder kommer att ha tillgång till sol under
någon del av dygnet. Småhusbebyggelsen nordost om planområdet får
minskad kvällssol, särskilt under vinterhalvåret. I övrigt har den
tillkommande bebyggelsen begränsad påverkan på omgivningen.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Dricks-, dag-, och spillvattenledningar ska anslutas till regionens VA-nät.
Förbindelsepunkt anordnas i fastighetsgräns.

b1

Det finns VA- ledningar som går genom planområdet, dessa har reserverats
i ett rättighetsområde (u-område). Marken får inte bebyggas på
ledningsschakten. En ledning finns under en befintlig byggnad. Om
byggnaden rivs får enstaka byggnadsdelar uppföras på platsen som
placeras och grundläggs med hänsyn till underliggande ledningar (b1).
Uppvärmning
Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna
för miljövänliga lösningar optimeras. Fastigheten ska anslutas till
fjärrvärmenätet.
El
Området ansluts till GEAB:s ledningsnät
Tele
Planområdet ska anslutas till befintligt tele och fibernät.
Avfall
Sophämtning sker genom regionens försorg. Hämtställen vara tillgängliga
och nås utan backningsrörelser. Sopbilar ska kunna stanna nära sopkärlen,
med en hårdgjord dragväg på högst cirka 10 meter.
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Angöring för hämtfordon sker via kvartersmark. Avfallsbehållare ska vara
solskyddade för att undvika lukt. Behållarna bör inordnas i särskilda
byggnader eller som avfallsrum i flerbostadshusen.

Röda prickar illustrerar lägen för avfallsrum

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska frågor
Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är
kostnadsansvarig och ansvarig för genomförandet samt beskriva
övergripande hur det ska ske.
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bakgrund av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt
och att genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid eventuella
nödvändiga förändringar i en nära framtid.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt
detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla
men det finns ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller
marklov. Regionen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller
upphäva detaljplanen utan att fastighetsägaren får någon ersättning.
Tidplan
Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande tidplan:
Planprocess år 2017
Samråd
Granskning
Beslut om antagande

mars 2017
augusti 2017
december 2017
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Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för att exploateringen av planområdet genomförs i
enlighet med detaljplanen. Konkret innebär det bl. a att exploatören
ansvarar för att fastigheten anslutnings till de allmänna gatorna, ansluts till
det regionala VA-ledningsnätet, ansluts till fjärrvärme, elnätet, tele/fiber o
dyl. Regionen samverkar i de delar som berör planeringen för anslutning av
VA och till gata o dyl. Inom kvarteret finns teleledningar som kan bli
berörda av byggnationen. Eventuell flyttning regleras av exploatören.
Exploatören ansvarar för att utföra miljöteknisk markundersökning för att
undersöka behovet av ev. sanering. Exploatören ansvarar för att marken
saneras innan byggnation om behov finns.
Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal kommer att tas fram och undertecknas innan planen
antas.
Huvudmannaskap

Ingen allmän plats planeras inom planområdet. Region Gotland är
huvudman för intilliggande allmän platsmark, d v s ansvarig för gatumark
och samt huvudman för VA.
Byggnation
Projektering, upphandling och byggande av såväl infrastrukturen som
bebyggelsen med tillhörande gårdsområde inom planområdet liksom
anslutningar till allmän gata genomförs av exploatören.
Fastighetsrättsliga frågor
Ledningar
De områden som är reserverade som u-områden på plankartan (mark som
reserveras för allmännyttiga underjordiska ledningar) utgörs av stora VAoch elledningar. Ledningarna är svåra att flytta och ska därför ligga i
befintligt läge.
I det fall att området delas upp i flera fastigheter ska nya
förbindelsepunkter upprättas. Avstyckning ska ske vid uppdelning och för
gemensamma funktioner ska gemensamhetsanläggningar bildas.
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Illustration över u-områden (mörkgul-grön).

Ekonomiska frågor
Utgifter och inkomster för Region Gotland
Utgifter för planläggning finansieras via plankostnad. Utgifterna för
upprättande av förbindelsepunkter till det regionala VA-nätet finansieras
genom debitering av anslutningsavgifter. Skattemedel fordras således inte
för ett genomförande.
Utgifter och inkomster för exploatören
Genomförandet av detaljplanen medför utgifter för byggnationen,
anläggande av infrastruktur, iordningställande av gårdsområden,
anslutningsavgifter mm. Exploatörens inkomster kommer att hänföras till
uthyrning av planerade bostäder och lokaler.
Ekonomisk helhetsbedömning
Planen bedöms vara ekonomiskt genomförbar. Planen bedöms vara
ekonomiskt lönsam för exploatören/fastighetsägaren och ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv. Sammantaget innebär det att detaljplanen
kan genomföras.

__________________________________________________________________________________
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Tekniska frågor
Undersökningar
Exploatören ansvarar för att genomföra miljöteknisk undersökning och
andra oförutsedda utredningar inom ramen för detaljplanearbetet vilket
ska säkerställa att marken är bebyggbar för avsett ändamål.
Exploatören bekostar även de utredningar som är nödvändiga för
bygglovsprövningen.
Anläggningar
Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och
avlopp. Anslutning ska ske till det regionala VA-nätet. Dag- och
dräneringsvattnet för området ska omhändertas enligt gällande krav. I
första hand och i största möjliga utsträckning ska ett lokalt
omhändertagande tillämpas och fördröjas. Anläggande av kommunalt
vatten- och avloppsnät inom kvarteret samt iordningställande av
förbindelsepunkter för drick-, spill- och dagvatten till respektive fastighet
utförs av exploatören.
Byggherren ska samverka med GEAB och Telia för anslutning till deras
infrastruktur.
Inom planområdet finns ett flertal ledningar. Större VA-ledningar och
elledningar ligger under mark som reserveras för underjordiska ledningar
(u-område) som inte får bebyggas. En teleledning går genom planområdet
som inte reserveras som u-område. Byggherren ansvarar för eventuell flytt
av ledningar. Kostnader för flytt av ledningar regleras av separat avtal
mellan fastighetsägare och ledningsägare.
Det kan finnas ytterligare, av regionen okända, ledningar som berörs av
detaljplanen. Det åligger byggherren att undersöka om ytterligare
ledningar finns.
Kartförsörjning
Grundkarta är upprättad för planområdet. I samband med ansökan om
bygglov ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan och fungera
som underlag för situationsplan.
Byggskedet
En riskanalys som omfattar besiktning av byggnaderna grannfastigheterna
bör göras innan byggstart. Den bekostas av byggherren. Om riskanalysen
påvisar risk för vibrationsstörningar ska byggherrens vidta åtgärder mot
byggrelaterade skador
Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområde. Föreskrifterna för
vattenskyddsområdet ska följas vid markarbeten. Eventuellt tillstånd söks
hos Länsstyrelsen.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget möjliggör:
Bostäder ca 100 lägenheter (+20 i befintlig verkstadsbyggnad)
Ny BTA ca 9350 m2
Ny BOA ca 6000 m2
Ny LOA ca 720 m2 (befintlig LOA ca 2500 m2 )

Natur- och kulturvärden
Riksintresse
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder
får inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt
skadas. Planen bedöms inte påverka riksintresset.
Området ligger inom försvarsmaktens stoppområde för höga objekt, men
påverkas inte då bebyggelsens höjd begränsas.
Planen bedöms inte påverka riksintresset Visby.
Kulturmiljö
Planen bedöms inte innebära negativ påverkan på kulturmiljön. De
kulturhistoriskt intressanta byggnaderna skyddas från rivning och
förvanskning.

Sociala värden
Barn- och jämställdhetsperspektivet

Kvarteret ska utformas tryggt och tillgängligt. Närhet till kollektivtrafik,
skola och förskola ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö, inte minst
för barn. Bostäderna ska ha tillgång till privata och gemensamma
uteplatser med plats för lek, sittplatser och grönska.
Kvarterets stadsnära läge i en upplyst miljö, närheten till parker samt
offentlig och kommersiell service ger möjligheter till ett tryggt, barnvänligt
och tillgängligt boende.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö
Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla med resurser.
En utbyggnad av området innebär en förtätning av Visby.
Planen medger bebyggelse av handel, kontor samt bostäder med positiv
påverkan på miljö och människor och med liten total påverkan på miljö och
kulturvärden.
Att bebygga parkeringen bidrar inte negativt till varken grönstruktur eller
ekosystemtjänster i området.
__________________________________________________________________________________
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Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
Under förutsättning att marken undersöks och saneras om behov av
sanering påvisas, bedöms planen inte medföra risk på människors hälsa
och säkerhet.
Biltrafik

En genomförande av detaljplanen bedöms medföra en begränsad ökning
av biltrafiken.
Byggnader ska utföras och grupperas så att buller från omgivande gator
begränsas. Det finns förutsättningar att klara gällande riktlinjer med god
marginal.
Miljökvalitetsnormer
Planen bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det att planen har vinnit laga kraft.

Medverkande tjänstemän
Sara Lindh - Planarkitekt
Christian Hegart – Stadsarkitekt
Jimmy Holpers – Kommunekolog

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-02-22

Anders Rahnberg
Planchef

Sara Lindh
Planarkitekt
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Bottenvåningen ska ha en invändig höjd på minst 3,2 meter från
färdigt golv till undersida på nästa väningsbjälklag (PBL4kap11§ punkt 3)

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

gärd

Bostadsgård med plantering och plats för utevistelse. Parkering för
motorfordon får ej finnas på gård. Marken får byggas under med ett
bjälklag som planteras. (PBL4kap10§ och13§)

Gränser
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Marklov krävs för trädfällning av alle (PBL4kap10§och 13§l

Användningsgräns
Egenskapsgräns
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Administrativ- och egenskapsgräns

k

Användning av kvartersmark (PBL4kap5§punkt3)
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BK,C,

Bostäder, kontor och centrumverksamhet. Endast lokaler för
verksamhet och trapphus får finnas i bottenvåningen.

BK,C,

Bostäder. Kontor och centrumverksamhet får finnas i
bottenvåningen.

Största byggnadsarea i m'. Balkonger får tillkomma utöver detta.

..;

(PBL 4kap11§ punkt 1 eller 16§punkt 1)

Största antal våningar (PBL4kap16§ punkt 1)

-
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Största antal våningar (PBL4kap16§ punkt 1)

f,

Fasader ska vara av sten, tegel, puts eller ha putskaraktär.

(PBL4kap

1-'rickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL4kap11§punkt 1
eller 16§ punkt 1)

(PBL 4kap 21§l

De parkeringstal som anges i planbeskrivningen gäller vid
bygglovsprövning

Hänvisning, punkten pekar ut bestämmelseområdet

.t:::::-- :... . .
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Bottenvåningen ska ha en transparant karaktär och utformas med
stora fönster på byggnadens sidor vända mot plangräns.

/1.

b,

Byggnadsdelar ska vara lätta att flytta. Stolpfästen ska placeras och
grundläggas med hänsyn till underliggande ledningar.

4'·
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(PBL4kap16§ punkt 1)

(PBL4kap16§ punkt 1)

Balkonger får kraga ut över korsmark. Lägsta frihöjd är en våning.
(PBL4kap11§ punkt 3)

·
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e_unkt 1 eller 16§ punkt 1)
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16§ punkt 1)
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BKC

Endast enstaka byggnadsdelar får uppföras på marken (PBL4kap11§

Område som ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska
ledningar (PBL4kap e§l

Upplysning

Minsta lakvinkel i grader (PBL4kap11§ punkt 1 eller 16§punkt 1)

--

Vid ändring av byggnaderna och uppsättning av skyltar ska de
särdrag hos byggnaden särskilt beaktas som beskrivs i
planbeskrivningen under rubriken kulturmiljö. Befintlig bebyggelse
ska förändras varsamt och med hänsyn till bebyggelsens
ursprungliga arkitektur. (PBL 4kap 16§punkt 2)

Genomförandetiden är 5 år
u

(PBL4kap11§ punkt 1)

Högsta nockhöjd i meter

(PBL4kap10§ och13§l

(PBL 4kap16§ punkt 4)

Administrativa bestämmelser

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
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Bostäder kontor och centrumverksamhet.

BKC

(PBL4kap10§och13§)

Ej parkering. Plantering ska finnas.
Byggnad får inte rivas

Planområdesgräns
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Körbar utfart får ej anodnas

v,

Den tredje våningen får vara högst 3 meter hög och uppföras på
den befintliga byggnadens tak, indragen minst 3 meter från fasadliv.
(PBL4kap11 § punkt 3)
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Framställd på digitalt lagrad primärkarta
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Andreas Larsson

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Utbyte av iPads i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till beslut



Miljö- och hälsoskyddsnämnden köper in 18 stycken iPads med 4G-möjlighet
till en kostnad av 100 800kr.



Ledamöter som önskar 4G-abonnemang ska få tillgång till det.

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ledamöter har sedan några år haft tillgång till iPads
och dessa står nu i tur att bytas ut. Förvaltningen föreslår att nämnden köper in iPads
med möjlighet till 4G-anslutning men rekommenderar att det kartläggs huruvida
samtliga ledamöter har behov av abonnemang då kostnaden för nämndens 4Gabonnnemang är 49 464kr/år.
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Marianne Ansén Nilsson

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

NÄR SIGLAJVS 1:5, NÄR ÖNDARVE 3:2
Yttrande om inlämnad ansökan till Miljöprövningsdelegationen
Länsstyrelsen i Stockholms län. Byte av fem äldre vindkraft
mot ett i När socken

Förslag till beslut

Sökande: Vindbolaget i När AB
Remiss från: Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Stockholm
(D. nr: 5511-31985-2016)
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker tillstånd för den sökta verksamheten, med
beaktande av de synpunkter som framförs under avsnittet Bedömning.
Bakgrund

Av ansökningshandlingar framgår följande:
Ansökan avser utbyte av fem äldre vindkraftverk mot ett nytt i När socken. Det
sökta tillståndet innehåller dels nedmontering av fem befintliga vindkraftverk på
fastigheterna När Öndarve 3:2 (tre verk) och När Siglajvs 1:5 (två verk). Dels
uppförande och drift av ett vindkraftverk med maximal totalhöjd på 150 meter
placerat på När Öndarve 3:2. Sökande är Vindbolaget i När AB (VINAB) som
bildats av de tre ägarna av de fem verk som ska ersättas, När Vindsamfällighet,
Burgvind AB och Balingsta Energi AB.
De fem befintliga verken har en samlad installerad effekt på 1650 kW och en
produktion på cirka 3500 MWh för ett normalår. Att ersätta dessa fem verk med ett
verk, med som mest 150 meters totalhöjd och märkeffekt på cirka 2 MW, kommer ge
en mer än fördubblad produktion.
I översiktsplanen för Region Gotland ”Bygg Gotland Översiktsplan för Gotlands kommun
2010-2025” anges fastigheten som område möjligt för generationsskifte av idag
befintliga verk. Föreslagen plats för det nya verket ligger strax utanför det 200 meter
breda strandskyddet, tillika naturreservatet Gotlandskusten, som berör fastigheten
När Öndarve 3:2. Naturreservatet, tillika Natura 2000-området, Närsholmen har sin
närmaste gräns cirka 1,5 km öster om det planerade verket. Även riksintressena
friluftsliv, naturmiljö och kulturmiljö berörs av den planerade verksamheten.
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Med placering av vindkraftverket enligt huvudalternativet kommer ljudnivån vid
närliggande bostäder understiga 40 dB(A). Avstånd mellan verket och närmaste
bostad kommer att bli 915 meter enligt detta alternativ. VINAB uppger som skäl till
att frångå regionala riktlinjer om 1000 meter som avstånd till bostäder, att de vill
undvika byggnation inom strandskyddat område. Då totalhöjden på verket inte
överstiger 150 meter kommer hinderbelysningen bestå av rött blinkande sken.
Handläggning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) har deltagit vid ett inledande tidigt
myndighetssamråd 2012-04-11. Där diskuterades bland annat ÖP:n och att
möjligheter fanns att generationsväxla vid När Öndarve 3:2 och att det ur ett vidare
landskapsperspektiv bör framhållas som positivt att projektet även innefattar
nedmontering av de båda verken vid När Siglajvs 1:5.
MHN lämnade 2016-09-30 in ett yttrande om kompletteringsbehov av ansökan med
tillhörande MKB. Punkt nr. 4 i detta yttrande, handlade om beredskap att förhindra
spridning av oljor vid olycka/haveri, samt upphandling av tekniska system för att
undvika att oljeläckage uppstår. Denna punkt togs med i den kompletteringsbegäran
som miljöprövningsdelegationen (MPD) ålade VINAB att komma in med. VINAB
har sedan valt att även kommentera övriga punkter i MHN:s kompletteringsyttrande.
Bedömning

Angående de av VINAB föreslagna villkoren i ansökan är tillsynsmyndigheten (TM)
nämnd i minst åtta av de fjorton villkoren. Indirekt är TM på ett eller annat sätt
inblandad i samtliga villkor. MHN vill av den anledningen lyfta fram vikten av att
egenkontrollen verkligen fungerar som det är tänkt, nämligen: Så att den ”möjliggör en
bedömning av om villkoren i tillståndet och andra åtaganden uppfylls.” (villkor nr. 11 i
ansökan). Här bör också påpekas att Länsstyrelsen i Gotlands län, ansvarar för
kontroll av att åtagandet gällande ekonomisk säkerhet sköts (villkor nr. 13 i ansökan).
VINAB har på ett förtjänstfullt sätt kommenterat de saker som MHN tog upp i sitt
yttrande om kompletteringsbehov. Bolaget tänker bland annat, i linje med vad MHN
efterlyst, genomföra en första inventering av fladdermöss under sensommaren detta
år. Inventeringen görs som ett komplement till de åtgärder som ska vidtas efter att
verket uppförts.
Ljudnivån påverkas enligt VINAB inte av om verket är strypt eller ej vid
vindhastigheter under 8 m/s. Vidare påpekar bolaget att med ett förväntat villkor om
max 40 dB(A) vid intilliggande bostäder är de alltid skyldiga att följa detta, oavsett
vilken uteffekt verket har. MHN instämmer i det resonemanget och tycker att det är
positivt att ljudmätningar ska genomföras inom ett år från driftstart, enligt föreslaget
villkor (nr. 5. i ansökan).
Gällande skuggor föreslår VINAB villkor (nr. 6 i ansökan) där rådande praxis för
rörliga skuggor ska följas, det vill säga att 8 timmar per år och 30 minuter per dygn
inte får överstigas vid störningskänslig plats vid bostäder. De rörliga skuggorna ska
begränsas genom automatisk styrning. VINAB har i sin komplettering redogjort för
att det endas kommer att innebära ”obetydliga produktionsförluster” att tillse att
villkoret (nr. 6 i ansökan) om skuggor följs.
Av naturvärdesbedömningen (bilaga 1 till MKB) framgår att marken huvudsakligen
består av klappersten som blottlagts vid tidigare grus- och stentäkter. Här återfinns
stresståliga arter som blåeld grussloka och stånds, samt att tall och en har börjat
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etablera sig. Naturvärdena ligger i det strandnära läget och i dokumenterade värden
som naturbetesmark. MHN gör bedömningen att detta är en tämligen tålig mark med
god bärighet, med avseende på breddning av väg och anläggande av uppställningsyta,
samt belastning från tunga fordon.
Att verket placeras utanför gränsen till Naturreservatet Gotlandskusten och
strandskyddsområdet får anses som positivt dels för det rörliga friluftslivet och dels
för att undvika kollision med fåglar. Avståndet till Närsholmens Naturreservat, tillika
Natura 2000-område, är längre än 1000 m från planerat verk och Richard Ottvall
(bilaga 2 till MKB) bedömer att vindkraftverket inte kommer i konflikt med rastande
fåglar i Närshamn eller i Austerviken. Detta tillsammans med att faktiskt fem verk
kommer att tas bort får trots att det nya verket kommer att vara betydligt större, ändå
antas leda till att påverkan på fåglar inte kommer att öka. Att VINAB erbjuder sig att
testa DT-Bird (utan skrämselljud) får ses som positivt, MHN anser att denna plats
lämpar sig väl för en sådan test.
Den samlade bedömningen blir att det finnas grundförutsättningar för tillstånd till
den sökta verksamheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Marianne Ansén Nilsson
Miljöskyddsinspektör

Beslut ska delges:

stockholm@lansstyrelsen.se

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Remiss Motion - Håll Gotland rent

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland, lämnar synpunkter på remissen
under avsnittet Bedömning.

Bakgrund

Regionfullmäktige i Region Gotland har mottagit en motion angående
nedskräpningsproblematiken. Av motionen framgår bland annat att nedskräpningen i
samhället ökar och att det behövs en kraftsamling för att komma till rätta med
problemet. Alla aktörer bör vara med såsom skolorna, civilsamhället och företagen.
Motionen föreslår att Region Gotland tar initiativ till att alla socknar och samhällen
tillsammans städar Gotland. Miljö och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland har fått
motionen på remiss.
Miljö och hälsoskyddsnämnden (MHN) delar de uppgifter i motionen angående att
nedskräpningen i samhället ökar. Antalet registrerade ärenden hos MHN har från
2013 gått från 34 ärenden till 2016, 121 ärenden. Mest nedskräpningsärenden inkom
2015, då 184 ärenden registrerades och handlades. Endast MHN´s kostnad för
handläggning av dessa ärenden uppskattas till ca 600 000 kr för denna fyraårsperiod
(2013-2016). Då det många gånger är omöjligt att härleda vem som är ansvarig för
nedskräpningen tas merparten av kostnaden av skattekollektivet.
Utöver MHN´s handläggningskostnad har Region Gotland kostnader för hämtning
och annan hantering av avfallet. Denna kostnad belastar Tekniska nämnden och
avfallskollektivet. Summan uppgick under samma tidsperiod ca 385 000 kr.
Sammantaget har Region Gotland, mellan 2013-2016 lagt ca 1000 000 kr på
nedskräpningsarbetet.
Bedömning

Mot bakgrund av vad som ovan angivits anser MHN att nedskräpningsfrågan bör
prioriterad inom Region Gotland. Att inte prioritera frågan kommer att innebära
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ökade kostnader för samhället, ett mer nedskräpat Gotland och att avfall hamnar på
fel ställen vilket kan innebära risk för miljön och för människans hälsa.
Nedskräpningsfrågan skulle även kunna ha betydelse för Gotlands näringsliv då
Gotland som en attraktiv turistdestination förutsätter att avfall omhändertas på rätt
sätt. Ett skräpigt Gotland har inte samma attraktivitet.
För närvarande finns en grupp bestående av handläggare från Enhet miljö och
hälsoskydd, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Teknikförvaltningen som jobbar
med att ta fram effektiva processer för handläggning av nedskräpningsärenden. En
synpunkt som framkommit vid dessa möten är att TN inte har en särskild budget för
nedskräpningsärenden. Detta bör tillskapas. Vidare anser MHN att
nedskräpningsfråga bör hanteras långsiktigt och strategiskt. Arbetet bör ha som mål
att så lite avfall som möjligt hamnar ute i naturen eller på platser som inte är prövade
för avfallshantering. Detta arbete handlar om att utbilda och medvetandegöra alla på
Gotland om frågan och verka för att det känns ”onaturligt” att dumpa avfall i
exempelvis naturen. Ett sådant arbete kan förslagsvis göras i skolor och förskolor
och ske med inblandning från flera förvaltningar. Region Gotland är medlem i
organisationen Håll Sverige rent (HSR). Genom HSR sker ett kunskapsutbyte med
andra kommuner och utbildningsinsatser av Region Gotlands medarbetare. HSR
tillhandahåller även ett brett informationsmaterial och aktiviteter så som
skräpplockardagar för skolungdomar. Region Gotland medverkar i dagsläget mycket
begränsat i dessa aktiviteter.
En särskild grupp med egen budget och kommunikationsstrategi bör etableras för
kontakten med HSR och driva det strategiska arbetet med nedskräpning.
För att få kunskap över nuläget bör så kallade skräpmätningar genomföras och följas
upp. Både vad gäller den faktiska nedskräpningen men också människors beteenden
och attityder ska utvärderas. Detta i syfte att insatser görs på rätt åtgärder.
Sammanfattningsvis anser MHN att arbetet med nedskräpning bör ske både genom
att arbeta med den aktuella nedskräpningen, dvs det avfall som idag hamnar i naturen
och genom förebyggande med utbildning och information av allmänheten och
kommande generationer.

Skickas till:
Regionstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mattias Edsbagge
Enhetschef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

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

Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse
RS 2015/616
26 oktober 2016

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Håll Gotland rent
Förslag till beslut – återremitterat i RS för vidare beredning i TN och MHN

• 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 finns genom medlemskapet i HSR.
Medlemskapet i HSR bedöms med ganska små insatser kunna 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 är beslutade 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 med inspiration av projektet i Kibaha i Tanzania, utveckla
allmänhetens engagemang mot nedskräpning. Som exempel anges att där städar alla
(innevånare, politiker och tjänstemän) i sina bostadsområden. Region Gotland
föreslås ta initiativ till att alla socknar och samhällen tillsammans städar Gotland.
Bedömning

Nedskräpningen kostar stora summor varje år i form av gaturenhållning och
hantering av nedskräpningsärenden. Samtidigt är allmän nedskräpning både är ett
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/616

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 följande framgångsfaktorer mot nedskräpning:
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 Region Gotland tillgång till stiftelsens
kampanjmaterial för ”Vi Håller Rent!” och till 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 under 2016 inte göra så stora insatser för att lyfta fram den aktiviteten.
Inom regionen förvaltas medlemskapet i HSR av Miljö och hälsoskyddsnämnden,
inom nämndens ansvar för nedskräpningsärenden.


Inom teknikförvaltningens enhet vatten och avfall ligger arbetet 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) var till och med oktober 2016 på
remiss från Naturvårdsverket och är nu under fortsatt beredning. I det nya förslaget
anges bland annat 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, är inte beslutat 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. När nya riktlinjer är beslutade 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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Regionstyrelsen

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2016-11-24

RS § 286

Motion. Håll Gotland rent

RS 2015/616
AU § 292

Regionstyrelsens beslut


Ärendet återremitteras till ledningskontoret för hörande av berörda nämnder.

Eva Gahnström (C) har inkommit med en motion angående Håll Gotland Rent.
Region Gotland är medlem i Håll Sverige Rent (HSR), 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.
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 2015-10-12
Ledningskontoret 2016-10-26
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Isabel Enström (MP) yrkar att ärendet återremitteras för hörande av berörda
nämnder. I detta instämmer Filip Reinhag (S).
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras.
Ordförande finner att ärendet ska återremitteras för hörande av berörda nämnder.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende MHN 2017/1492
11 april 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Delårsrapport 1
Förslag till beslut

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner delårsrapport 1.

Bakgrund

I delårsrapport 1 (januari - mars) görs en summarisk lägesrapport utifrån
verksamhetsplan och koncernstyrkort samt inträffade viktigare händelser under årets
tre första månader. Tyngdpunkten i rapporten är det ekonomiska läget,
årsprognosen, personaluppföljning och vilka åtgärder som ska vidtas vid befarat
underskott. Rapporten bereds i regionstyrelsen och överlämnas till fullmäktige med
förslag till beslut.
Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter visar
att utfallet för 2017 kommer att bli positivt.. Prognosen för 2017 är ett överskott med
122 tkr.
Periodens justerade resultat för miljö- och hälsoskyddsnämnden är positivt med 179
tkr. I nedanstående tabell redovisas budget och utfall för perioden januari-mars 2017.
Budget
januari mars tkr

Utfall
januari mars, tkr

Avvikelse
januari
- mars, tkr

Budget
helår
2017

Prognos
helår
2017

5 260

5 000

-260

21 044

20 784

Driftkostnader

- 7 643

- 7 204

439

- 32 109

- 31 727

Netto

- 2 383

- 2 204

179

- 11 065

- 10 943

Intäkter

Dialogen mellan nämnden och förvaltningen gällande den ekonomiska uppföljningen
har varit tät i syfte att medvetandegöra det besparingsbeting som åligger miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Denna dialog har även varit frekvent inom de olika teamen.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätter prioritera budgethållning och god
resurshållning. Nämnden använder möjligheten till stadsbidrag och andra bidrag till
verksamhetsutveckling och avser att ytterligare se över möjligheter för detta.
Verksamheterna inom miljö- och hälsoskyddsnämnden område kommer framåt att
genomföra en uppgradering av ärendehanteringssystem och fakturerings system.
Detta genomförs under år 2017. Investeringarna och uppgraderingarna innebär inte
att miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver äska mer medel utan medel tas inom
ram eller ur eget kapital.
Byggnadsnämnden är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de
medarbetare som arbetar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen har
154 medarbetare totalt, varav 63 är kvinnor och 91 är män. Inom miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde arbetar 43 medarbetare.
Antalet inkomna/upprättade ärenden har ökat med 66 stycken jämfört med samma
period 2016. Antalet tillsynsbesök är lägre 2017 än motsvarande period 2016 inom
både miljöbalken och livsmedelslagens verksamhetsområde. Orsaker till detta är
vakanser samt icke återinsatta tjänster, vilket medfört att en del team inför 2017
ändrat sina tillsynsmål utifrån mindre bemanning jämfört med samma period 2016.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Skickas till
Registraturen
Regionstyrelsen/ekonomi, kvalitet och styrning
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RAPPORT

Delårsrapport 1
Fastställd av miljö- och hälsoskyddsnämnden
Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum 2017-04-18
Gäller 2017
Ärendenr MHN 2017/1492
Version [1.0]
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Delårsrapport 1

1. Sammanfattande kommentar måluppfyllelse
Den ekonomiska prognosen för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter visar att utfallet för 2017 kommer att bli positivt.. Prognosen för 2017 är ett överskott med 122 tkr.
Periodens justerade resultat för miljö- och hälsoskyddsnämnden är positivt med 179 tkr. I
nedanstående tabell redovisas budget och utfall för perioden januari-mars 2017.
Budget januari
- mars tkr

Utfall januari mars, tkr

Avvikelse
januari
- mars, tkr

Budget
helår
2017

Prognos
helår
2017

5 260

5 000

-260

21 044

20 784

Driftkostnader

- 7 643

- 7 204

439

- 32 109

- 31 727

Netto

- 2 383

- 2 204

179

- 11 065

- 10 943

Intäkter

Dialogen mellan nämnden och förvaltningen gällande den ekonomiska uppföljningen har
varit tät i syfte att medvetandegöra det besparingsbeting som åligger miljö- och hälsoskyddsnämnden. Denna dialog har även varit frekvent inom de olika teamen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätter prioritera budgethållning och god resurshållning.
Nämnden använder möjligheten till stadsbidrag och andra bidrag till verksamhetsutveckling
och avser att ytterligare se över möjligheter för detta.
Verksamheterna inom miljö- och hälsoskyddsnämnden område kommer framåt att genomföra en uppgradering av ärendehanteringssystem och fakturerings system. Detta genomförs
under år 2017. Investeringarna och uppgraderingarna innebär inte att miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver äska mer medel utan medel tas inom ram eller ur eget kapital.
Byggnadsnämnden är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare
som arbetar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen har 154 medarbetare totalt, varav 63 är kvinnor och 91 är män. Inom miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhets område arbetar 43 medarbetare.

Ärendenr RS MHN 2017/1492 Datum 2017-04-18

Antalet inkomna/upprättade ärenden har ökat med 66 stycken jämfört med samma period
2016. Antalet tillsynsbesök är lägre 2017 än motsvarande period 2016 inom både miljöbalken och livsmedelslagens verksamhetsområde. Orsaker till detta är vakanser samt icke återinsatta tjänster, vilket medfört att en del team inför 2017 ändrat sina tillsynsmål utifrån
mindre bemanning jämfört med samma period 2016.
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Delårsrapport 1

2. Händelser av väsentlig betydelse
2.1 Enhet livsmedel och alkoholtillstånd

Enhet Livsmedel har påbörjat utvärdering av livsmedelstaxan, för att se effekterna av den
nya taxan som infördes inför år 2016.
Enhet livsmedel har lagt en hel del tid åt myndighetsrapportering till Livsmedelsverket över
2016 års livsmedelverksamheter på Gotland.
Nya fastställande av provtagningsplaner på verksamheter med eget vatten har upprättats
och sänts ut till c:a 70 verksamheter.
Livsmedelsverket har beslutat om nytt gemensamt nationellt fokus vilket medför att 17
operativa mål har tagits fram. Detta innebär att kontrollen styr mot mer avgränsade områden. För 2017 kommer en extra rapportering krävas för varje specifikt mål. Livsmedelsverket tror sig kunna införliva denna rapportering i den ordinarie årliga rapporteringen fr.o.m.
2018.
Enhet alkohol har beställt ekonomiintegration för AlkT, vilket skall minska dem administrativa tiden för handläggarna och förenkla arbetsinsatsen när det gäller faktura hanteringen
både för Enhet Alkohol men också för Regionstyrelse förvaltningen.
2.2 Enhet förebyggande brand

En tillsyn har genomförts med handräckning av polismyndigheten. Tillsynen gick bra och
inget överraskande hände.
En ingenjör har sagt upp sig och kommer att sluta sin anställning i månadsskiftet april/maj.
Annons om nyrekrytering kommer under april månad.
En brandinspektör är sjukskriven till 50% tills vidare, medarbetaren planerar att gå i pension i oktober.
Detta innebär att verksamheten inte kommer att uppnå de mål som är satta i verksamhetsplanen och tillsynsplanen.

Ärendenr RS MHN 2017/1492 Datum 2017-04-18

2.3 Enhet miljö och hälsoskydd

När det gäller antalet beslut om avloppsanläggningar så har det skett en minskning med
cirka 50 beslut jämfört med motsvarande period 2016. En anledning till utfallet beror på
stoppade utskick eftersom vattenteamet redan hade lång handläggningstid. Anledningen till
att teamet inte handlägger lika mycket är att teamet har ett annat mål i år som baseras på en
mindre bemanning(teamet återinsatte inte två tjänster 2016). Teamet ligger ca 10 ärenden
under det teoretiska målet i tillsynsplanen.
I vattenteamet deltar en medarbetare i en arbetsgrupp inom Myndigheten för skydd emot
olyckor som ska utveckla tillsynen på enskilda avlopp samt att den årliga VA konferensen
har varit. Detta har tagit en del resurser inom vattenteam. Teamet har även utvecklat nytt
informationsmaterial inför kommande utskick med ett flödesschema för att fastighetsägaren ska kunna se hela klartvatten processen och ex. se vad som händer om denne inte kommer in med en ansökan.
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2.4 Enhet förvaltningsstöd

Ärendenr RS MHN 2017/1492 Datum 2017-04-18

Under våren 2017 kommer en kommunikatör att rekryteras tillsammans med RSF. Här behöver samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Regionstyrelseförvaltningen bestämma en plan samt förutsättningar för hur detta samarbete skall genomföras. Under 2017
kommer enheten att arbeta med att se vilka andra delar av förvaltningens myndighetsutövning som kan digitaliseras inom både miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden verksamheter. Inom ramen för detta arbete kommer enheten att ansvara för att
söka externa medel till en förstudie på temat digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.
Andra fokusområden där enheten antingen driver eller stödjer arbetet är rutiner för fakturering och förvaltningsövergripande kvalitets- och uppföljningsarbete.
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3. Förväntad utveckling
Klimat och miljöfrågorna är ständigt aktuella. Nämnden står också inför stora miljöutmaningar som till stor del är en konsekvens av samhällets konsumtions- och produktionsmönster. Det ställs större krav på snabbare och bättre informationsflöde i samhället samtidigt som lagstiftningen inom miljöområdet ständigt förändras och ställer stora krav på den
enskilde medarbetaren.
Region Gotlands vision om att fortsätta växa med fler nya invånare per år, påverkar naturligtvis arbetsbelastningen även för verksamheterna inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens
område. Remisser för nya bostadshus, tillstånd inom brand, avfall, tillsyn på nya verksamheter med mera innebär en konstant ökad arbetsbelastning för förvaltningen.
Tillgången på dricksvatten av tillräcklig kvantitet och kvalitet är en utmaning och en framtidsfråga för Gotland. Detta är ett fokusområde inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamheter som behöver utvecklas än mer där också samverkan inom Region Gotlands
verksamheter och med samhället behöver stärkas för att hitta gemensamma hållbara och
kostnadseffektiva lösningar
Region Gotland vill snabbt kunna hantera viktiga frågor som bostadsbyggande och företagsetableringar vilket ökar behovet av ett utvecklat samarbete men även en förståelse mellan olika förvaltningar samt inom den egna förvaltningen. Kunderna kommer att ställa
ökade krav på enklare och snabbare hantering och vill ha en istället för flera olika kontakter.

Ärendenr RS MHN 2017/1492 Datum 2017-04-18

Förvaltningen ser därför ett ökat behov att integrera arbetet inom Regionen, främst med
Plan & bygg enheten samt Teknikförvaltningen, för att öka servicen och korta ledtiderna.
Parallellt fortsätter digitaliseringen och har stor inverkan på den framtida samhällsutvecklingen där både beteenden och tjänster förändras.
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4. Investeringsprognos
Miljö- och hälsoskyddsnämndens totala investeringspott är 200 tkr per år utöver det har
miljö- och hälsoskyddsnämnden begärt tilläggsanslag på 300 tkr för att investera i en uppgradering av enheternas verksamhetssystem. Investeringsprognosen för miljö- och hälsoskyddsnämnden under år 2017 beräknas till 500 tkr. Periodens utfall för investeringsutgifter
är 0 tkr.

Budget Investeringsutgifter

2017,
tkr

Investeringspott

200

IT-systemet Vision

300

2018, tkr

2019, tkr

200

200

2020,
tkr

200

2021,
tkr

200

Totalt

1 000
300

Utfall perioden
Investeringspott

0

IT-system

0

Summa perioden

0

Prognos

500

200

200

200

200

1 300

Ärendenr RS MHN 2017/1492 Datum 2017-04-18

Investeringar består i inköp av verksamhetssystemet Vision för Verksamheterna inom
miljö- och hälsoskyddsnämnden, vilket motsvarar 300 tkr. Under året kommer även enhet
alkoholtillstånd göra ett inköp av en integrationsmodul till AlkT att göras till en kostnad på
cirka 100 tkr. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer även under 2017 köpa in Ipads för
cirka 100 tkr till ledamöter.
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5. Ekonomi
Framgångsfaktorer

Mätningar för att visa
måluppfyllelse

Mål

Måluppfyllelse

God ekonomisk hushållning

Månadsrapporter, bokslut,
och analys av avvikelser

Budget i balans

Balans mellan intäkts- och skattefinansierad verksamhet

Bokslut

65 % intäktsfinansiering
(nämnden undantagen)

5.1 Uppföljning av målen

Utfallet efter årets 3 första månader visar ett överskott på 179 tkr. Justering har gjorts för
upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader. Enligt prognos för hela året kommer
miljö- och hälsoskyddsnämnden att få ett överskott på 122 tkr.
Periodens
budget, tkr

Utfall tkr

Avvikelse tkr

Budget helår
2017

Prognos
helår
2017

5 260

5 000

-260

21 644

20 784

Personalkostnader

- 5 000

- 4 618

382

- 21 547

-21 165

Övriga kostnader

- 2 604

- 2 560

44

- 10 407

- 10 407

- 37

- 24

13

- 148

- 148

-2

-2

0

-7

-7

- 2 383

- 2 204

179

- 11 065

- 10 943

Intäkter

Avskrivningar
Internränta

Totalt tkr

Ärendenr RS MHN 2017/1492 Datum 2017-04-18

Självfinansieringsgraden (nämnden undantagen)för perioden inom miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter uppgår till 69 %. intäktsfinansiering prognosen för helåret, visar
på 65 %.

8 (13)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delårsrapport 1

5.2 Analys av kostnader och intäkter

Periodens resultat är positivt med 179 tkr och den förväntade prognosen ger ett positivt resultat på 122 tkr. Det som påverkat det första kvartalet är vakanser men också sjukfrånvaron. Detta påverkar personalkostnaderna som blir lägre och antalet beslut och tillsyner
minkar och därmed också intäkterna.
I nedanstående tabell redovisas Miljö- och hälsoskyddsnämndens nettokostnader för delårsperioden januari-mars jämfört med motsvarande period 2016.
Periodens
utfall 2016 tkr

Periodens utfall
2017 tkr

Utveckling %

5 878

5 000

-17

Driftkostnader

- 7 715

-7 204

+7

Netto

- 1 837

-2 204

+16

Intäkter

Ärendenr RS MHN 2017/1492 Datum 2017-04-18

Nämndens nettodriftkostnader är 10 % lägre jämfört med senaste delårsresultat, vilket var
delårsrapport 2 år 2016. Delårsrapport 1 innefattar endast de tre första månaderna och är
en väldigt kort period av året, men detta nyckeltal visar på en positiv trend. Vilket är viktigt
då miljö- och hälsoskyddsnämndens ekonomiska ram blivit mindre för 2017.
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7. Verksamhetsmått
Tjänster

Volymer
Resultat 2017
Jan - mars
1376

Resultat2016
Jan - mars
1310

Inkomna/upprättade ärenden

Totalt antal ärenden

Tillsyn enligt Miljöbalken och
Livsmedelslagen

Livsmedelsrörelser, inspektioner/besök
Miljöfarlig verksamhet, inspektioner/besök

176

222

128

116

Enskilt avlopp

Antal beslut om avloppsanläggningar
Tillsyn LSO

180

232

Tillsyn LBE

11

Samplanerad tillsyn
(LSO+LBE)

3

Tillsyn Förebyggande brand

22

Antalet inkomna/upprättade ärenden har ökat med 66 stycken jämfört med samma period
2016. Antalet tillsynsbesök är lägre 2017 än motsvarande period 2016 inom både miljöbalken och livsmedelslagens verksamhetsområde.
När det gäller tillsyn enligt livsmedelslagen är det vakanser, fastställande av provtagningsplaner, rapportering till livsmedelsverket och mer administrativ tid i allmänhet som påverkat att antalet inspektioner/besök är mindre än samma period år 2016.
När det gäller antalet beslut om avloppsanläggningar så har det skett en minskning med
cirka 50 beslut jämfört med motsvarande period 2016. En anledning till utfallet beror på
stoppade utskick eftersom teamet redan hade lång handläggningstid. Anledningen till att
teamet inte handlägger lika mycket är att teamet har ett annat mål i år som baseras på en
mindre bemanning(enheten återinsatte inte två tjänster 2016). Teamet ligger ca 10 ärenden
under det teoretiska målet i tillsynsplanen.

Ärendenr RS MHN 2017/1492 Datum 2017-04-18

I vattenteamet deltar en medarbetare i en arbetsgrupp inom Myndigheten för skydd emot
olyckor som ska utveckla tillsynen på enskilda avlopp samt att den årliga VA konferensen
har varit. Detta har tagit en del resurser inom vattenteam. Teamet har även utvecklat nytt
informationsmaterial inför kommande utskick med ett flödesschema för att fastighetsägaren ska kunna se hela klartvatten processen och ex. se vad som händer om denne inte kommer in med en ansökan.
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8. Medarbetare
8.1 Personalvolym

Byggnadsnämnden är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare
som arbetar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. I nedanstående tabell redovisas uppföljning av personalstatistik för perioden januari och februari 2017. Denna statistik är manuellt
framtagen och visar alla anställda under tidpunkterna, även medarbetare som är tjänstlediga
av olika orsaker.
Analys av personalstatistik SBF 2016-12-31 och 2017-02-28
2016-12-31

Ärendenr RS MHN 2017/1492 Datum 2017-04-18

Tv

Visst

2017-02-28

Tot

Tv

Visst

Tot

4

3

33

31

5

36

= +3

1

11

=+1

11

=

Enhet Stadsarkitekt

4

Enhet Bygg

30

Enhet Geografisk Information

10

10

10

Enhet Plan

11

11

11

Enhet Alkohol
och Livsmedel

11

1

12

11

1

12

=

Enhet Miljö- och 23
hälsa

2

25

23

3

26

= +1

9

9

9

=

41

40

40

=-1

5

=+1

1

=

154

+4

3

Enhet Förvaltningsstöd

9

Räddningstjänst
operativ

39

Räddningstjänst
förebyggande

4

4

4

Förvaltningschef

1

1

1

Total

142 8

150

143

2

3

1

11

= -1

Till detta kommer cirka 150 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
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Väsentliga händelser
Ökningen av totalt antal anställda beror främst på vikarier som ersätter tjänstlediga och föräldralediga som är tillfälliga, samt att förvaltningen har gjort en satsning på enhet Bygg för
att verksamheterna skall komma i balans.

8.2 Sjukfrånvaro

Sjuktalet för förvaltningen är de senaste 12 månaderna till och med februari 5,23 %. Samma
period för 2016 var 5,54 %.
Förvaltningen arbetar aktivt med rehabiliteringsutredningar för de medarbetare som är
sjukskrivna samt har en dialog om arbetsmiljön inom förvaltningen.
Förvaltningen planerar att arbeta aktivt med sjuktalen under 2017 och kommer bland annat
att ta del av det centrala arbetet som pågår inom Region Gotland med att ta fram en plan
för sjuktalen inom koncernen.
8.3 Anställningar

Förvaltningen har 154 medarbetare totalt, varav 63 är kvinnor och 91 är män.
143 medarbetare är tillsvidareanställda, varav 58 är kvinnor och 85 är män.
11 medarbetare är visstidsanställda, varav 5 är kvinnor och 6 är män. Visstidsanställningarna är i första hand vikarier för tillsvidareanställda som är tjänstlediga. 3 av dem har allmän
visstidsanställning med tidsbegränsade arbetsuppgifter.
Förvaltningen har som mål att ha en jämn könsfördelning inom olika yrkeskategorier inom
förvaltningen. Räddningstjänsten och våra chefer är övervägande fler män än kvinnor. Vid
eventuell rekrytering av brandmän och nya chefer ska förvaltningen ha det i åtanke.
Från 2016-06-01 införde Region Gotland anställningsstopp för administrativa tjänster. Som
en del i besparingspaketet för SBF införde vi anställningsstopp med dispensansökan till
förvaltningschef för samtliga tillsvidareanställda som fortfarande gäller. Det innebär att
varje anställning som görs har analyserats noga innan vi eventuellt har valt att gå vidare
med en rekrytering.
Oönskade deltider

Ärendenr RS MHN 2017/1492 Datum 2017-04-18

December 2016
Män
Kvinnor
0
0

Februari 2017
Män
Kvinnor
0
0

Kommentar
I förvaltningen arbetar kvinnor och män på den sysselsättningsgrad som önskas. Vi har
inga oönskade deltidsanställningar inom förvaltningen.
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8.4 Svårrekryterade yrkesgrupper

Följande yrkesgrupper har förvaltningen bedömt som svårrekryterade:
Yrke

Behov 2016-2017

Behov 2018-2022

Bygglovshandläggare

2

3-4

Byggnadsinspektör

2

2-3

Arkitekter

1

2-3

Miljöskyddsinspektörer

2

2-3

Brandingenjörer

1

1-2

Räddningstjänst i beredskap

Årligt behov 10-12

Årligt behov 10-12

Förvaltningen har tappat flera erfarna tillsvidareanställda de senaste åren och när enheterna
rekryterar nytt så är det inga erfarna som söker till oss. Enheterna får sökanden med rätt utbildning men utan erfarenhet.
Miljöskyddsinspektör har tidigare inte betraktats som bristyrke men i och med denna förändring som skett, gör nu att förvaltningen behöver lyfta upp den rollen inom gruppen av
svårrekryterade yrkesgrupper.
Inom till exempel enhet bygg arbetas det aktivt internt med möjlighet till andra roller inom
enheten efter viss utbildning och intern upplärning. Inom räddningstjänsten har det tagits
beslut om en organisationsförändring som kommer att gälla från maj 2017.
Förvaltningen kommer se över en plan för rekryteringsbehovet i kompetensförsörjningsplanen som kommer att uppdateras under 2017.
Förvaltningen har inte haft någon medarbetare som har gått ”Vägen till ledarskap” sedan
2011. Nya ledningen ser ”Vägen till ledarskap” som en bra möjlighet för medarbetare som
är intresserade av ledarskap i någon form och kommer fortsätta arbetet med att nominera
medarbetare till utbildningen 2017.
Förvaltningen rekryterade flera nya chefer under 2016 och har nu alla chefstjänster tillsatta.
Inom en treårsperiod kan det bli aktuellt att rekrytera 1 chef på Nivå C.
Under 2017 planerar förvaltningen att se över organisationen för enhet Miljö och hälsa. Ett
alternativ kan eventuellt bli att anställa 1 biträdande enhetschef till enheten.

Ärendenr RS MHN 2017/1492 Datum 2017-04-18

8.5 Karriärutveckling

Förvaltningen har under år 2016 och inom perioden för delårsrapport 1 möjliggjort karriärutveckling inom till exempel enhet bygg. Rekrytering av tjänster på olika roller i den nya organisationen och fyra medarbetare har fått möjlighet till andra roller inom enheten med viss
utbildning och intern upplärning, varav en som biträdande enhetschef. I samband med den
nya teamorganisationen har man även sett över arbetsuppgifterna inom rollerna och skapat
större möjlighet till utveckling inom den ordinarie rollen.
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Ärendenr MHN 2017/1073
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 29 mars 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Visby Järnvägen 4 – Yttrande över förslag till detaljplan
Remiss från samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan, dnr: BN 2012/1101.
Förslag till beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslag till detaljplan. Se synpunkter
under avsnittet ”Bedömning”.
Bakgrund

Förslag till detaljplan syftar till att möjliggöra byggnation av ca 20 lägenheter
fördelade i ett flerbostadshus och 6 stadsradhus.

-

-

-

-

Av samrådshandlingar framgår bl a följande:
Föreslagen plan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Inom och nära kvarteret Järnvägen har det funnits miljöfarliga verksamheter
som kan ha förorenat mark och grundvatten. En översiktlig miljöteknisk markundersökning ska göras inom ramen för planprocessen och vara färdigställd
innan planen antas.
Planområdet ligger inom lågriskområde för radon.
Bullerberäkning har utförts. Bullernivån uppgår till ca 57 dBA ekv och 76 dBA
max vid plangräns mot Peter Hardings väg. På 28,7 m avstånd beräknas bullernivåerna sjunka till 55 dBA ekv resp. 70 dBA max. Byggnaden mot Peter
Hardings väg dämpar bullret mot gården så att riktvärde för uteplats kan klaras.
Bullerförordningens riktvärden klaras. Samtliga lägenheter får tillgång till tyst
sida och uteplats.
Ett ökat lokalt omhändertagande av dagvatten föreslås genom en vattenspegel
med magasin för fördröjning. Det dag- och dräneringsvatten som inte kan tas
omhand på anlagda grönytor och magasin leds till dagvattennätet.
Fastigheten ska anslutas till Region Gotlands VA-nät.
Möjlighet finns att ansluta till fjärrvärmenätet.
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Region Gotland

Bedömning

Det är bra att en översiktlig miljöteknisk markundersökning görs tidigt i planprocessen. Intilliggande fastighet visade sig ha en heterogen förorening som
ledde till en omfattande schaktningsåtgärd. Det är därför nödvändigt att utföra
en markundersökning inom detta planområde för att kontrollera eventuella
behov av sanering. De föroreningar som kan förväntas finnas är framför allt
petroleumämnen, PAH-er och tungmetaller. Innan undersökning påbörjas ska
ett förslag till provtagningsplan tas fram och samrådas med enhet för miljöoch hälsoskydd.
Inga synpunkter finns på föreslagna åtgärder för att minska trafikbullerpåverkan då det har angetts att Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader kommer att uppfyllas..
Det är positivt att dagvatten så långt det är möjligt omhändertas lokalt.
Enhet miljö- och hälsoskydd

Mattias Edsbagge
Enhetschef
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Ärendenr BN 2012/1101

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp Underrättelse
Datum 2017-03-15

Förslag till detaljplan för Järnvägen 4
Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda
förslag till detaljplan för fastigheten Visby Järnvägen 4. Planområdet är markerat
med röd linje på bilden nedan till höger.
Planen möjliggör cirka 20 lägenheter
fördelade i ett flerbostadshus och 6
stadsradhus. Planhandlingarna finns
på Region Gotlands hemsida:
www.gotland.se/detaljplan samt i
entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.
Den som har synpunkter på förslaget
ska framföra dessa skriftligen till
Byggnadsnämnden, 621 81, eller via
e-post: registrator-bn@gotland.se,
senast måndag den 10 april 2017.
Ange ditt namn, postadress och
ärendenummer 2012/1101. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter inom samrådstiden kan förlora sin rätt att överklaga planen. Inkomna synpunkter kommer
att redovisas i en samrådsredogörelse.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och
de synpunkter, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst eller annan inneboende
som berörs.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Sara Lindh tfn 0498-269254, eller
skicka e-post till sara.lindh@gotland.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vänliga hälsningar

Sara Lindh, planarkitekt

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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Förslag till detaljplan för

Järnvägen 4
Region Gotland

Samrådshandling
Ärendenr: 2012/1101
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-02-22

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
2012/1101
Järnvägen 4
2017-02-22
____________________________________________________________________________________________

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo

__________________________________________________________________________________
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Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
2012/1101
Järnvägen 4
2017-02-22
____________________________________________________________________________________________

HUVUDDRAG
Handlingar
Planhandlingar
Planbeskrivning
Plankarta
Övriga handlingar
Behovsbedömning
Miljöteknisk markundersökning (pågående)
Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med normalt planförfarande då
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:
• Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande
• Förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av
stor betydelse
• Förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland i
samband med att planprogrammet för Järnvägen godkändes 2013-12-12 §278.

Planens huvuddrag
Planen möjliggör cirka 20 lägenheter fördelade i ett flerbostadshus och 6
stadsradhus.
Planens syfte & stadsbyggnadsvision
Planens syfte är att möjliggöra ett hållbart, grönt bostadsområde med hög
arkitektonisk kvalitet.
Begreppet hög arkitektonisk kvalité ska i detta sammanhang tolkas som
identitetsskapande arkitektur, byggnader ska vara hållbara över tid och
relatera till Gotland. Det innebär gedigna material som ger utryck av äkthet,
samt volymer som relaterar till gotländsk byggnadstradition.

Bedömning av miljöpåverkan
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ett genomförande av
förslagen plan inte medför en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar
regionens bedömning i ett yttrande daterat 2017-01-12. Beslut om
behovsbedömning tas av byggnadsnämnden i samband med beslut om
samråd.

__________________________________________________________________________________
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PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
2012/1101
Järnvägen 4
2017-02-22
____________________________________________________________________________________________

PLANDATA
Lägesbestämning

Areal
Planområdet omfattar cirka 4000 m2
Markägoförhållanden
Marken ägs av Region Gotland, intentionen är att marken ska säljas efter
bygglovsgivning.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Enligt översiktsplanen (Bygg Gotland) ska staden byggas ut genom att länkas
ihop och byggas samman. Ny bebyggelse ska ansluta till den befintliga
bebyggelsen. Den byggda miljön ska utvecklas i samspel mellan bevarande och
nyskapande med utgångspunkt i stadens form, skala och uttryck.
I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet – Hela Visby, antagen av
kommunfullmäktige 2009-12-14 § 172 anges för planområdet blandad
användning. Kvarteret Järnvägen ligger i zonen där ”ytterstaden möter
innerstaden”, där man ser positivt på en förändring. En målsättning är bland
annat att upplevelsen av Solbergagatan som trafikled ska minska och ges mer
karaktär av stadsgata. Det är också angeläget att tydliggöra öppenheten mot
innerstaden och upplevelsen av muren. Detta kan göras genom att skapa stråk
och tydliga gaturum.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktplanens och den fördjupade
översiktsplanens intentioner.
__________________________________________________________________________________
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Detaljplaner
Området omfattas av detaljplan 1994-10-10 (09-VIS-662). Området är planlagt
för parkering.
Program för planområdet
Planen har föregåtts av ”Program för Järnvägen” som godkändes av
byggnadsnämnden 2013-12-12. Enligt programmet ska bebyggelsen uppföras i
en trevåningsskala och placeras nära de större gatorna, i detta fall Peder
Hardings väg, för att skapa stadsmässighet.
Planförslaget bedöms vara förenligt med programmets intentioner.

Markanvisningstävling
Regionstyrelsen beslutade 2016-04-28 att ge ledningskontoret i uppdrag att
markanvisa området i konkurrens genom en markanvisningstävling.
Regionstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att utse ett förslag som
vinnare i markanvisningstävlingen.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Mark
Området används idag som en allmän parkering.

Planområdet innan utbyggnad

Geotekniska förhållanden
Generellt bedöms grundläggningsförhållandena som normala. Geotekniska
utredningar ska göras innan byggnation.
Miljötekniska förhållanden
Inom och nära kvarteret Järnvägen har det funnits miljöfarliga verksamheter
som kan ha förorenat mark och grundvatten. Fastigheten bredvid planområdet
sanerades 2016. En översiktlig miljöteknisk markundersökning ska göras inom
ramen för planprocessen och vara färdigställd innan planen antas.
Radon
Planområdet ligger inom ett lågriskområde för radon.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom området.

__________________________________________________________________________________
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Bebyggelse
Illustrationsplan

Förslag på disposition av bebyggelse enligt det vinnande tävlingsförslaget (illustration Koncept Stockholm).

Stadsbild
Förutsättningar
Hansestaden Visby är inskriven på Unescos världsarvslista; ”för dess
enastående universella värde som representerar ett unikt exempel på en
nordeuropeisk medeltida muromgärdad stad som bevarar med remarkabel
fullständighet en stadsbild och en samling högkvalitativa uråldriga byggnader.”

(f3)
nockhöjd

(f1)

Förändringar
Nya byggnader utformas med hänsyn till det gamla. Bebyggelsen får uppgå till
högst tre våningar (f3) mot Peder Hardings väg, med en nockhöjd på högst 15
meter. Bostadsbebyggelsen i övriga planområdet får uppföras med en
nockhöjd på högst 10 meter för att skapa en variation i höjdskalan. Enligt det
förslag som ligger till grund för detaljplanen ska bebyggelsen uppföras i
motsvarande 2 våningar (stadsradhus) i inre delarna. Siktlinjer in mot gården
och ut till stadsmuren bevaras.
Det vinnande förslagets arkitektoniska koncept är att husens relation till
varandra och rummen mellan dem ska påminna om en gotlandsgård. Volymer
och materialval får ett klassiskt gotländskt uttryck, men med en kontemporär
bearbetning. Fasaderna ska vara av hög kvalité, med gedigna material som
sten, puts och tegel (f1).

Programmet slog fast att ny bebyggelse ska placeras ut mot angränsande gator
med ett relativt slutet byggnadssätt, detta för att skapa tydligare gaturum och
möjlighet till skyddade gårdsbildningar med hög vistelsekvalitet. För att
åstadkomma det ska flerbostadshuset placeras med långsida i linje med gatan
__________________________________________________________________________________
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(p1)

(p1). Förgårdsmark ska finnas mot gatan för att ge utrymme för träd
(prickmark).

Det vinnande förslaget från markanvisningstävlingen för Järnvägen 5 och
exempel på hur bebyggelsen kan utformas (illustration: Koncept Stockholm)

Volymstudie från Peder Hardings väg, vy mot Söderport, före och efter ett
genomförande av detaljplanen (trädens placering på nedre bilden är inte
exakta).

B

Bostäder
Området ska huvudsakligen användas för bostäder (B). Bostäderna ska
uppföras som flerbostadshus mot Peder Hardings väg. Bebyggelsen föreslås
utformas som stadsradhus mot Mejerigatan.
__________________________________________________________________________________
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Stadsradhus (illustration: Koncept Stockholm)
(f2)

Boende ska inte behöva gå ut på gatan för att nå sin gård, detta kan
åstadkommas genom t.ex. genomgående entréer (f2).

Service
Eftersom området ligger nära centrum ska en lokal för verksamhet finnas längs
Peder Hardings väg (C1). Lokalen kan bidra till aktivitet i gatan och bidra till att
knyta ihop söder och öster. I bestämmelsen ”centrum” ryms all sådan
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många
människor. I ändamålet ingår exempelvis butik, service, kontor, restaurang och
café. Lokalen ska vara minst 80 m2.

C1

Tillgänglighet

Området är plant och det finns goda förutsättningar att uppfylla gällande krav
på tillgänglighet.

Friytor
Utemiljö

Byggnadernas gruppering bildar en bilfri, skyddad gård med släpp mot
omgivningen. Gården ska innehålla mycket grönska och mötesplatser.

Exempel på utformning av gårdsmiljön, här med ängstema (illustration: Koncept
Stockholm).

(e1)

För att tillförsäkra friytor begränsas byggnadsarean (e1) inom byggrätten för
användningsområdet B. Inom egenskapsområdet får högst 950 m2 av marken
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bebyggas. Inom användningsområdet BC1 är byggnadsarean inte reglerad
eftersom användningsområdet är snävt avgränsat.

Gator och trafik
Gatunät
Området nås via Peder Hardings väg och sedan via lokalgatan Mejerigatan.
Under våren 2013 gjordes fordonsmätningar på Peder Hardings väg, antalet
fordonsrörelser per årsmedeldygn beräknades till 6261.
Årsmedeldygnstrafiken beräknas öka till cirka 9500 rörelser på 20 år (år 2033)
och hastigheten 40 km/.
Mejerigatan är idag en återvändsgata med en stor vändplan. Enligt
programmet för Järnvägen ska Mejerigatan förlängas och ansluta mot
Solbergagatan för att få ett jämnare trafikflöde och ge kvarteret en öppnare
karaktär.

Gång- och cykeltrafik
Några stora målpunkter för gång- och cykelnätet är bl a: ICA Atterdag,
Söderväg, Söderport, Kung Magnus väg, Solbergagatan och tunneln mot
Järnvägsgatan.
Programmet för Järnvägen föreslår en ny, tydligare gång- och cykelsträckning i
nord- sydlig riktning där gång och cykelstråket får samsas med lokalgatan
(Mejerigatan) som är tillräckligt bred för detta. Dessutom föreslås en
anslutning till gång- och cykelvägen längs Solbergagatan som i dagsläget är
svårtillgänglig inifrån kvarteret.

(x1)

Genom planområdet finns en gång- och cykelväg som ligger inom
kvartersmark och är planlagt som ett markreservat för allmännyttig gång- och
cykeltrafik. För att säkra fortsatt allmän passage inom kvarteret reserveras
marken även fortsättningsvis som en allmännyttig gång- och cykelpassage (x1).
Gång- och cykelpassagen ska integreras i en blandgata med enskilt
huvudmannaskap.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger inom nära gångavstånd till Visby busstation.
Parkering
Kravet på parkering har skrivits ner beroende på det kollektivtrafiknära och
centrala läget i Visby. Den norm som var en förutsättning i
markanvisningstävlingen och som gäller i planen är att det ska finnas utrymme
för 1 parkeringsplats per bostad, samt 0,05 plats per bostad för besökare. För
att underlätta för kreativa och mer platseffektiva lösningar för att bidra till mer
hållbart samhälle kan parkeringstalet sänkas till 0,85 per lägenhet om
exploatören tecknar avtal om bilpool. De boende ska kunna ha tillgång till
laddningsstolpar för elbilar.
Förslaget som ligger till grund för planen redovisar en parkeringslösning i
pergola med 18 platser och bilpool, vilket motsvarar 0,85 platser per lägenhet.
Solceller på pergolataket ger möjlighet att ladda bilen klimatsmart.
Parkeringen nås med bil via Mejerigatan, ufartsförbud råder mot Peder
Hardings väg och invid korsningen.
__________________________________________________________________________________
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Angöring lokal
En lokal ska finnas mot Peder Hardings väg, lokalen bör lokaliseras i det västra
hörnet av byggnaden och ansluta till en platsbildning. Inlastning kan ske direkt
från Mejerigatan eller via parkeringen/platsbildningen på kvartersmark.
Trädallé
Utanför planområdet, mot Peder Harding väg finns en trädallé som kan
beröras av det generella biotopskyddet enligt MB 7:11. Ingrepp som innebär
direkt skada på biotopen kräver dispens från biotopskyddet. Det finns
möjlighet att utföra en rotkartering i samband med att marken undersöks för
föroreningar för att avgöra om dispens krävs.

Störningar

Buller
Förutsättningar
Enligt förordningen om trafikbuller(2015:216) bör buller inte överskrida 55
dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden. Förordningen anger att om bullret vid en
exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till
högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad.
Förändringar
En bullerberäkning har utförts (Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller
VÄG 11 ver 1.2.6. Trivector AB). Beräkningen har utgått från trafikprognosen
år 2033 (se kap Gatunät).
Vid plangräns mot Peder Hardings väg beräknas bullernivåerna uppgå till ca 57
dBA ekvivalentnivå och 76 dBA maxnivå. På avståndet 28,7 meter från vägmitt,
beräknas bullernivåerna sjunka till 55 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maxnivå.
Byggnaden mot Peder Hardings väg dämpar bullret mot gården, på den tysta
sidan av flerbostadshuset beräknas ljudnivåerna uppgå till 33,3 dBA ekvivalent
nivå och 47,5 dBA maxnivå. Det visar att det finns förutsättningar att ordna en
uteplats på gårdssidan som med klarar riktvärdet 50 dBA ekvivalent nivå med
god marginal.
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Bullerutbredning, det röda området visar utbredning på bullernivåer högre än
riktvärdet 55 dBA inom planområdet. Det blå fältet illustrerar den tysta sidan.
Sammanfattningsvis visar bullerberäkningen att bullerförordningens
riktvärden klaras och Boverkets gamla riktvärden klaras med avsteg. Kriteriet
för avsteg är uppfyllt genom området är centralt beläget i en stad.
Bebyggelsen är ordnad så att flerbostadshuset fungerar som bullerskärm,
vilket gör att samtliga lägenheter kan få tillgång till en tyst sida och uteplats.

Solförhållanden
Den nya bebyggelsen är relativt låg och bedöms ge liten skuggpåverkan på
omgivningen. Gården kommer att vara delvis skuggad mitt på dagen, men ha
tillgång till kvällssol. Solstudien nedan utgår från vårsolståndet.

Klockan 10
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Klockan 12

Klockan 16
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Teknisk försörjning
Dagvatten
Förutsättningar
Området ligger inom yttre vattenskyddsområde. Sårbarheten är låg (klass 4
sårbarhetskartan). Bergrunden är överlagrad av tjockare jordtäcke med liten
genomsläpplighet som i sin tur överlagras av jordtäcke med stor
genomsläpplighet.
Området är idag hårdgjort, infiltrationsmöjligheterna är mycket begränsade.
Förändringar
Ett genomförande av detaljplanen innebär att området omvandlas från en
hårdgjord parkering till ett bostadsområde med grön gård, vilket skapar
förutsättningar för ett ökat lokalt omhändertagande av dagvatten. Det dagoch dräneringsvatten som inte kan tas hand om inom området leds till
dagvattennätet.
En vattenspegel med magasin för fördröjning föreslås, dagvattnet kan sedan
användas till bevattning av planteringar på gården.

Ledningar
Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras. Fastigheten kan anslutas till
fjärrvärmenätet.

Vatten och avlopp
Dricks-, dag-, och spillvattenledningar ska anslutas till regionens VA-nät.
Förbindelsepunkt anordnas i fastighetsgräns.
El

Området ansluts till GEAB:s ledningsnät
Tele

Planområdet ska anslutas till befintligt tele och fibernät.
__________________________________________________________________________________
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Avfall
Förutsättningar
Sophämtning sker genom regionens försorg. Hämtställen vara tillgängliga och
nås utan backningsrörelser. Sopbilar ska kunna stanna nära sopkärlen, med en
hårdgjord dragväg på högst cirka 10 meter. Avfallsbehållare ska vara
solskyddade för att undvika lukt.
Förändringar
Angöring för hämtfordon sker via Mejerigatan. Boende i radhusen använder
separata behållare som töms från Mejerigatan. Flerbostadshuset har ett
avfallsrum i byggnadens bottenplan, se bild nedan.

Förslag på avfallslösning för flerbostadshuset. Avfallsrum och angöringsplats
för sopfordon är inringade med röd färg.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska
frågor

Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och
ansvarig för genomförandet samt beskriva övergripande hur det ska ske.
Planområdet omfattar fastigheten Gotland Visby Järnvägen 4 utgörande en del
av kvarteret Järnvägen som är beläget ett stenkast från Söder port.
Exploatören som har tilldelats marken/fastigheten genom markanvisning.
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bak-grund
av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt och att
genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid eventuella nödvändiga
förändringar i en nära framtid.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns
ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Regionen kan
efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att
fastighetsägaren får någon ersättning.
Tidplan
Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande tidsplan:
Planprocess år 2017
Samråd
Granskning
Beslut om antagande

mars 2017
maj 2017
oktober 2017

Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för att exploateringen av planområdet genomförs i
enlighet med detaljplanen. Konkret innebär det bl a att exploatören ansvarar
för att fastigheten anslutnings till de allmänna gatorna, ansluts till det
regionala VA-ledningsnätet, ansluts till fjärrvärme, elnätet, tele/fiber o dyl.
Regionen samverkar i de delar som berör planeringen för anslutning av VA och
till gata o dyl. Inom kv. Järnvägen finns teleledningar som kan bli berörda av
byggnationen. Eventuell flyttning regleras av exploatören.
Region Gotland ansvarar för anläggandet/upprättandet av förbindelsepunkt
för VA till planområdet och att befintligt ytskikt av asfalt tas bort för att
möjliggöra bostadsbebyggelse med tillhörande gårdsmiljö enligt inlämnat
underlag för markanvisning och detaljplanen. Regionen ansvarar även för att
utföra geoteknisk undersökning med tillhörande markundersökning för att
undersöka behovet av ev. sanering. Vidare ansvarar regionen för att utföra
arkeologisk utredning samt att planerade trafiksäkerhetsåtgärder m m görs
inom intilliggande gatuområden.
Huvudmannaskap

Ingen allmän plats planeras inom planområdet. Region Gotland är huvudman
för intilliggande all allmän platsmark, d v s ansvarig för gatumark och
__________________________________________________________________________________
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park/naturmark samt huvudman för VA.
Genomförandevtal, upplåtelse

Markanvisningsavtal ska upprättas för ett reglera genomförd markanvisning.
Förutom markanvisningsavtal ska exploateringsavtal upprättas. I det regleras
bl a ansvaret för genomförandet av exploateringen av planområdet samt de
krav regionen ställer utifrån de bostadspolitiska målen, bl a
hållbarhetsperspektivet. I samband med genomförandet av exploateringen
upprättas köpeavtal för försäljning av fastigheten Gotland Visby Järnvägen 4.
Byggnation
Projektering, upphandling och byggande av såväl infrastrukturen som
bebyggelsen med tillhörande gårdsområde inom planområdet liksom
anslutningar till allmän gata genomförs av exploatören. Regionen ansvarar för
byggnation för att trafiksäkra del av gatuutrymmet i anslutning till
planområdet samt att förbättra/komplettera med anslutande GC-vägar.

Fastighetsrättsliga frågor
Markförsörjning, fastighetsbildning, servitut
Något förvärv av mark/fastighet är inte nödvändig eftersom planområdet i sin
helhet ägs av Region Gotland. Eftersom hela fastigheten kommer att säljas
planeras ingen ändring av fastighetsindelningen, d v s ingen fastighetsbildning
är nödvändig. I det fall ledningsdragning kommer att ske inom
planområdet/fastigheten kommer den att säkerställas med servitut.
Ekonomiska frågor
Planekonomisk helhetsbedömning
Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
exploateringen enligt detaljplanen är ekonomiskt lönsam och att därmed
realistisk att genomföra samt att regionen i motsvarande fall får sina utgifter
finansierade.
Plangenomförande- utgifter/inkomster
Utgifter för Region Gotland:
Genomförandet av planen medför utgifter för anslutningar till det regionala
VA-nätet, markberedning, genomförande av olika undersökningar och
utredningar, upprättandet av detaljplanen m m samt projektering,
upphandling och genomförandet av planerade trafiksäkerhetsåtgärder och
komplettering/förbättring av GC-nätet.
Detaljplan
0,35 Mkr
Utredningar arkeologi, mark och geoteknik
0,20 Mkr
Anläggande av förbindelsepunkter för VA
0,10 Mkr
Markberedning
0,35 Mkr
Projektering, upphandling och projektledning av anläggande av
s k kungsport (upphöjd vägkorsning) samt komplettering av GCvägar med belysning
1,35 Mkr
Reglering av bokfört
0,2 Mkr
Summa
2,55 Mkr
Noteras ska att av handlingarna för gällande detaljplan för planområdet
(antagen 1994) framgår inte att det har gjorts några geoteknisk- , mark- eller
arkologiska utredningar/undersökningar varför kommande undersökningar får
utvisa ev. åtgärdsbehov. Utgifter för eventuella åtgärder som dessa
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utredningar kommer att utvisa tillkommer därför förutom ovan redovisade
utgifter.
Inkomster för Region Gotland
Utgifterna för upprättande av förbindelsepunkter till det regionala VA-nätet
finansieras genom debitering av anslutningsavgifter. Regionens inkomster
hänförs till försäljning av byggrätt för bostäder kopplat till försäljningen av
fastigheten Gotland Visby Järnvägen 4. Överenskommet pris täcker utgifterna.
Även om ev. oförutsedda utgifter fordras utifrån resultatet av ovan nämnda
utredningar bedöms de täckas av inkomsterna. Några skattemedel fordras
således inte för ett genomförande.
Utgifter och inkomster för exploatören
Genomförandet av detaljplanen medför utgifter för byggnationen, anläggande
av infrastruktur, iordningställande av gårdsområdet, anslutningsavgifter, köp
av fastighet m m. Exploatörens inkomster kommer att hänföras till försäljning
av planerade bostadsrätter.
Ekonomisk helhetsbedömning
Den ekonomiska bedömningen av genomförandet ska normalt sett visa att
exploateringen är ekonomsikt lönsam, d v s att planvinst uppkommer. I det här
skedet av genomförandeskedet blir den ekonomiska bedömningen översiktlig.
Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de utgifter som detaljplanen
medför samt de mervärden som uppkommer genom exploateringen får
detaljplanen antas ekonomiskt lönsam för exploatören/fastighetsägaren och
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Sammantaget innebär det att
detaljplanen kan genomföras.

Tekniska frågor

Tekniska undersökningar

Region Gotland ansvarar för att genomföra geoteknisk undersökning,
miljöteknisk undersökning och arkeologisk utredning inom ramen för
detaljplanearbetet vilket ska säkerställa att marken är bebyggbar för avsett
ändamål.
Teknisk anläggningar
Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Anslutning ska ske till det regionala VA-nätet. Dag- och dräneringsvattnet för området ska omhändertas enligt gällande krav. I första hand och i
största möjliga utsträckning ska ett lokalt omhändertagande tillämpas och
fördröjas enligt inlämnat förslag i samband med genomförd markanvisning.
Dagvattnet leds efter fördröjningen till det regionala dagvattennätet.
Ledningar ska dimensioneras och anläggas enligt gällande normer. Anslutning
ska ske till fjärrvärme. Exploatören ska samverka med GEAB och
Telia/fiberförening för anslutning till deras infrastruktur. Där så erfordras ska
utrymme och rätten att lägga ner ledningar säkerställas inom kvartersmarken.
Kartförsörjning
Grundkarta upprättas för planområdet. I samband med ansökan om bygglov
ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.

__________________________________________________________________________________
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Förslaget som ligger till grund för detaljplanen möjliggör cirka:
2190 kvm BTA
21 lägenheter
1622 kvm BOA

Natur- och kulturvärden
Riksintressen
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får
inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Planen bedöms inte påverka riksintresset.
Området ligger inom försvarsmaktens stoppområde för höga objekt, men
påverkas inte då bebyggelsens höjd begränsas.
Området gränsar till riksintresset Visby. Stor hänsyn tas till riksintresset dels
genom att bebyggelsen begränsas till tre våningar och dels genom att
bebyggelsen ska utformas så den är hållbar över tid och relaterar till det
lokala. Det innebär gedigna material som ger utryck av äkthet, samt volymer
som relaterar till gotländsk byggnadstradition. Ingen risk för påtaglig skada på
varken världsarvet eller några riksintressen bedöms föreligga.

Sociala värden
(RF § 39/2010 och RS §
264/2011)
(KS § 257/2009)

Barn-,jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiven
Kvarteret ska utformas tryggt och tillgängligt. Närhet till kollektivtrafik, skola
och förskola ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö, inte minst för barn.
Bostäderna ska ha tillgång till privata och gemensamma uteplatser med plats
för lek, sittplatser och grönska.
Kvarterets stadsnära läge i en upplyst miljö, närheten till parker samt offentlig
och kommersiell service ger möjligheter till ett tryggt, barnvänligt och
tillgängligt boende.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö
Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla med resurser. En
utbyggnad av området innebär en förtätning av Visby.
Planen medger bebyggelse av handel, kontor samt bostäder med positiv
påverkan på miljö och människor och med liten total påverkan på miljö och
kulturvärden.
Att bebygga parkeringen bidrar inte negativt till varken grönstruktur eller
ekosystemtjänster i området. Om något så kan dessa stärkas i och med att
man i markanvisningstävlingen önskar mer grönyta och lokalt
omhändertagande av dagvatten.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer – Biltrafik
En genomförande av detaljplanen innebär att en parkering byggs bort, vilket
bedöms medföra en liten minskning av biltrafiken.
Byggnader ska utföras och grupperas så att buller från omgivande gator
__________________________________________________________________________________
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begränsas. Det finns förutsättningar att ordna en gårdssida som uppfyller
kriteriet för tyst sida.
Miljökvalitetsnormer
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett plangenomförande.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft.

Medverkande
tjänstemän

Sara Lindh – planarkitekt
Roger Möller – exploateringsingenjör
Christian Hegardt – stadsarkitekt
Annie Lovén – bygglovsarkitekt
Jimmy Holper - kommunekolog

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-02-22

Anders Rahnberg
Planchef

Sara Lindh
Planarkitekt
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1. Verksamhet, uppdrag och resurser för 2018-2020
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen. I samhällsbyggnadsförvaltningen finns även verksamheter inom ytterligare tre
nämnders ansvarsområde: byggnadsnämnden, tekniska nämnden och regionstyrelsen.
Ärenden inom ramen för miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde hanteras av enheterna miljö- och hälsoskydd, enhet Livsmedel- och Alkoholtillstånd samt Förebyggande
räddningstjänst.
Region Gotlands vision om att fortsätta växa med fler nya invånare per år, påverkar naturligtvis arbetsbelastningen även för verksamheterna inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens
område. Remisser för nya bostadshus, tillstånd inom brand, avfall, tillsyn på nya verksamheter med mera innebär en konstant ökad arbetsbelastning för förvaltningen.
För att det arbete som bedrivs av miljö- och hälsoskyddsnämnden ska bibehålla den kvalitet man har idag och uppnå de mål inom tillsyn som finns, behöver nämnden ytterligare se
över balansen mellan resurser och framförallt servicenivån både internt och externt. Detta
arbete görs i olika steg kopplat till processer, effektivisering, ekonomi och måluppfyllnad
för samtliga av nämndens delverksamheter med efterföljande utvärderingar.
Verksamheterna inom miljö- och hälsoskyddsnämnden område kommer framåt att genomföra en uppgradering av ärendehanteringssystem och fakturerings system. Detta påbörjas
under hösten år 2017 och i början av år 2018. Investeringarna och uppgraderingarna innebär inte att miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver äska mer medel utan medel tas inom
ram eller ur eget kapital.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens har fått en minskad ram inför 2017 med ca 12 procent,
vilket motsvarar 1 500 tkr. Under åren 2017, 2018 och 2019 har Samhällsbyggnadsförvaltningen fått en minskad budget ram med ca 33 procent lägre skatteintäkter. Detta kommer
självklart påverka de verksamheter som ligger under miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätter prioritera budgethållning och god resurshållning.
Nämnden använder möjligheten till stadsbidrag och andra bidrag till verksamhetsutveckling
och avser att ytterligare se över möjligheter för detta.

Verksamheten 2016

Ärendenr RS RS 2017/7 Datum 2017-03-31

Kund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppnår målen i styrkortet. I den
landsomfattande enkäten ”Insikt” fick myndighetsområdet Miljöoch hälsoskydd NKI 69. Alla serviceområden som undersökts har
fått godkänt NKI för miljö- och hälsoskydd. Serviceområdet information har fått NKI 64, tillgänglighet NKI 71, bemötande NKI
65, kompetens NKI 65, rättssäkerhet NKI 67 och effektivitet NKI
66.
Myndighetsområdet Brandtillsyn uppnår högt resultat, NKI 71, en
försämring med tre enheter (74). Alla serviceområden som har undersökts uppnår högt betyg. Serviceområdet information har fått
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NKI 64 (72), tillgänglighet NKI 69 (72), bemötande NKI 77 (79),
kompetens NKI 76 (78), rättssäkerhet NKI 74 (73) och effektivitet
NKI 75 (80).

Medarbetare
/ledare

Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar har hållits enligt rutiner.
Ledningsstrukturen inom förvaltningen har förändrats, man har tagit bort avdelningschefs nivå. Under året har man haft flera nyrekryteringar på chefsnivå vilket påverkat ledningsstrukturen under
den tid rekrytering pågått. Från och med september är samtliga
chefsbefattningar tillsatta.
Alla medarbetare har kompetensutvecklingsplaner, inom vissa enheter tittar man även över arbete med gemensamma kompetensbehov, det vill säga vad behövs för att teamen ska bli framgångsrika.

Ärendenr RS RS 2017/7 Datum 2017-03-31

Man har under året haft en del kompetenstapp som följd av mer
erfarna medarbetare slutat.
Ekonomi

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget är i balans. Nämndens
överskott uppgick för 2016 till 1 057 tkr. Överskottet berodde
framförallt på lägre personalkostnader. Dock så minskade också intäkterna på grund av att bemanningen inte var komplett utifrån det
planerade tillsynsbehovet.

Processer

Kvalitet och kostnader jämförs årligen med de kommuner som är
med i Miljösamverkan Stockholm (17 kommuner). Resultatet från
2016 visar att Region Gotland har kvalitet och kostnader i nivå
med jämförbara kommuner och landsting för de viktigaste processerna. De mål miljö- och hälsoskyddsnämnden har för rättssäkra
beslut uppfylldes 2016, lagstadgade handläggningstider uppnås i
den utsträckning sådana tider finns angivna. På grund av vakanser
inom delar av verksamheterna gjordes en revidering av de mål som
fanns för 2016 enligt tillsyns- och kontrollplaner. Dock uppnådde
man bara delvis de nya målen. Enhet livsmedel gjorde 302 tillsyner
färre än målet. Enhet miljö och hälsoskydd gjorde 57 tillsyner färre,
enhet vatten tog 47 beslut mer än planerat.
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1.1 Utveckling på sikt

Klimat och miljöfrågorna är ständigt aktuella. Nämnden står också inför stora miljöutmaningar som till stor del är en konsekvens av samhällets konsumtions- och produktionsmönster. Det ställs större krav på snabbare och bättre informationsflöde i samhället samtidigt som lagstiftningen inom miljöområdet ständigt förändras och ställer stora krav på den
enskilde medarbetaren.
Region Gotlands vision om att fortsätta växa med fler nya invånare per år, påverkar naturligtvis arbetsbelastningen även för verksamheterna inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens
område. Remisser för nya bostadshus, tillstånd inom brand, avfall, tillsyn på nya verksamheter med mera innebär en konstant ökad arbetsbelastning för förvaltningen.
Tillgången på dricksvatten av tillräcklig kvantitet och kvalitet är en utmaning och en framtidsfråga för Gotland. Detta är ett fokusområde inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamheter som behöver utvecklas än mer där också samverkan inom Region Gotlands
verksamheter och med samhället behöver stärkas för att hitta gemensamma hållbara och
kostnadseffektiva lösningar
Region Gotland vill snabbt kunna hantera viktiga frågor som bostadsbyggande och företagsetableringar vilket ökar behovet av ett utvecklat samarbete men även en förståelse mellan olika förvaltningar samt inom den egna förvaltningen. Kunderna kommer att ställa
ökade krav på enklare och snabbare hantering och vill ha en istället för flera olika kontakter.
Förvaltningen ser därför ett ökat behov att integrera arbetet inom Regionen, främst med
Plan & bygg enheten samt Teknikförvaltningen, för att öka servicen och korta ledtiderna.
Parallellt fortsätter digitaliseringen och har stor inverkan på den framtida samhällsutvecklingen där både beteenden och tjänster förändras.

1.2 Enhet Livsmedel- och alkoholtillstånd

Regionstyrelsen ansvarar för verksamheten vid tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak. Tillståndsmyndigheten hanterar även frågor som rör receptfria läkemedel och verksamheten är placerad i enhet livsmedel & alkoholtillstånd.

Ärendenr RS RS 2017/7 Datum 2017-03-31

Vid införandet av samhällsbyggnadsförvaltningen den 1 januari 2012 hamnade tillståndsmyndighetens redovisning felaktigt hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det innebär att
nämnden hanterar det resultat som verksamheten genererar utan att ha befogenheter att
kunna vidta åtgärder i verksamheten vid befarade underskott.
Det finns samordningsfördelar mellan tillståndsmyndigheten och livsmedelstillsynen. Verksamheterna är idag placerade i samma enhet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för
livsmedelstillsynen.
Antal anställda är 3 på Alkohol och 7 på Livsmedel, samtliga på 100 %. En utökning med
en medarbetare på livsmedel från och med 1/1 2017 ingår här.
Under förutsättningen att inget speciellt händer uppskattas verksamheterna vara i balans.
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En ny tobakslag införs från och med 1/1 2018 som kan innebära nya utmaningar. Även arbetet med att få ner berusningsnivån på serveringsställen kräver fokuserade insatser.
Livsmedelsverket har beslutat om nytt gemensamt nationellt fokus vilket medför att 17
operativa mål har tagits fram. Detta innebär att kontrollen styr mot mer avgränsade områden. För 2017 kommer en extra rapportering krävas för varje specifikt mål. Livsmedelsverket tror sig kunna införliva denna rapportering i den ordinarie årliga rapporteringen fr.o.m.
2018.

1.3 Enhet Miljö- och hälsoskydd

Enhet miljö och hälsoskydd omfattar idag 26 medarbetare och ansvarar för tillsyn enligt
Miljöbalkens ansvarsområde. Verksamheten bedrivs dels via tillsyn men också via ett omfattande allmänt miljöarbete. Tillsynen innebär i praktiken att inspektören besöker företaget
eller fastighetsägaren i syfte att följa upp att svenska miljölagstiftningen efterlevs och att utvecklingen går i linje med de miljömål som finns fastställda. Arbetet bedrivs företrädesvis
genom dialog där medarbeta-ren ofta får rollen som ”miljövägledare” istället för kontrollant. Denna tid är vanligtvis debiterbar.
Enheten bedriver också ett omfattande allmänt miljöarbete. Detta omfattar bland annat
rådgivning, vägledning, information, remissyttranden, olika övergripande processer och klagomålshantering. Detta arbete syftar också, i likhet med tillsynen, till att samhället går i riktning med miljömålen. Enhetens medverkan i olika processer innebär att expertkompetens
inom miljöområdet finns representerat i många olika sammanhang. Ofta där miljökompetens annars skulle ha saknats. Denna del av verksamheten är ej debiterbar.
För tillsynsverksamheten finns tillsynsplaner framtagna där årets tillsynsmål identifieras.
Denna plan ska korrelera med den resurs som finns tillgänglig för tillsynsverksamhet. Verksamheten är i stort i balans. Finns avvikelser härleds dessa till att enheten har haft vakanser.
En del av verksamheten omfattar handläggning av inkommande ärenden. Här kan det förekomma att verksamheten inte är helt i balans då ärenden kommer in ojämnt över året.
Som grund för planeringen ska enligt Miljötillsynsförordning en behovsutredning finnas
framtagen för aktuell kommun. Behovsutredningen tillsammans med verksamhetsregister
identifierar det tillsynsbehov som finns inom Regionen. Utifrån behovsutredningen sak-nar
miljö och hälsoskyddsnämnden och enheten miljö och hälsoskydd resurser för att han-tera
det totala tillsynsuppdraget. Enligt behovsutredningen som är giltig för åren 2016-2018
uppskattas det personella behovet till 32 tjänster, det vill säga ytterligare 6 tjänster utöver
nuvarande bemanning.

Ärendenr RS RS 2017/7 Datum 2017-03-31

I takt med en mer ansträngd ekonomi kommer utmaningen vara att kunna tillhandahålla
god service, kompetens och bemötande till alla kundgrupper. Utvecklingen går mot en
ökad självfinansieringsgrad.
Det vill säga taxor ska i högre utsträckning bekosta verksamheten. Denna utveckling kan
komma att innebära att mindre tid ska läggas på enhetens allmänna miljöarbete och enheten kommer utvecklas mer mot en renodlad kontrollmyndighet.
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Som kunder till enheten ses inte bara de verksamheter som har regelbunden tillsyn utan
också företag och privatpersoner med allmänna miljöfrågor. Ytterligare en viktig kundgrupp är medborgare och gäster på Gotland där enheten kontinuerligt arbetar för att bevaka dessas intressen
Miljö och hälsoskyddsnämnden har varje år ca 4600 ärenden. Varje ärende genererar som
regel en kundkontakt där enheten lägger mycket tid på att hjälpa kunden att komma rätt,
ifråga om information och rådgivning. Den satsning i form av ramanslag som regionen gör
innebär att enheten kan möta alla kunder på samma sätt. Minskar ramanslagen finns en risk
att mindre tid kommer läggas på kundkontakt vilket skulle kunna komma att påverka bemötande och servicenivå på ett negativt sätt. T ex skulle enheten inte kunna möta blivande
företagare som ännu är i projekteringsstadiet för sin verksamhet. Denna utveckling skulle
kunna påverka det lokala näringslivsklimatet negativt.
Med mindre ramanslag kommer enheten inte i samma utsträckning kunna medverka i övergripande miljöarbete så som planarbete eller samverkansforum som exempelvis det för vattenråden.
Ett fokusområde är att utveckla det administrativa arbetet inom enheten och förvaltningen.
Målet bör vara att specialkompetens så som befattningen miljöskyddsinspektör får största
utrymme att arbeta med frågor där kompetensen tillvaratas. Även en del strategiska frågor
behöver utvecklas. Exempel kan vara inhämtning av data för att identifiera tillsynsinsatser
där enhetens verksamhet verkligen gör skillnad i det gotländska samhället. Enheten har behov av att skapa resurser för att söka samarbeten både inom och utanför förvaltningen.

1.4 Enhet Förebyggande brand

Verksamheten genomförs med fyra medarbetare, två stycken brand/riskingenjörer och två
stycken brandinspektörer. Arbetet är fördelat på att två tjänster är för myndighetsutövning
och två tjänster är för rådgivning och information. Arbetet fördelas ut på medarbetarna i
båda verksamheterna.
Det börjar bli dags för utbyte av besiktningsfordon inom planperioden. I den nya organisationen som beslutades i februari 2017 bör även de besiktningsfordon som förebyggande
brand använder sig av vara utrustade för att fungera som första insatsfordon Detta är en ny
post för miljö- och hälsoskyddsnämnden, den låg inte på nämnden innan samhällsbyggnadsförvaltningen bildades 2010.

Ärendenr RS RS 2017/7 Datum 2017-03-31

Utmaningar är att de två tjänster som arbetar med myndighetsutövning skall hitta balansen
mellan tillsyner som ger inkomst och att svara på framförallt interna remisser vilket tar mer
och mer tid i anspråk. Detta skall ses över för att hitta arbetssätt som är mer förvaltningsövergripande och försöka hitta former som gör att antalet interna remisser ska minska.
Enheten får också fler beställningar på spridningsyttrande från polismyndigheten, och här
medger lagen inte att man får fakturera dessa. Enheten har även ett uppdrag från miljö- och
hälsoskyddsnämnden i form av en behovsutredning, det innefattar en genomlysning av
verksamheten som skall visa vilka olika ärendetyper man arbetar med och vad som kan debiteras respektive inte debiteras så att resurstilldelningen kan prioriteras utifrån det.
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1.5 Enhet förvaltningsstöd

För att upprätta och upprätthålla ett nära verksamhetsstöd beslutades 2016 att organisera
verksamhetsstödet som en central funktion på förvaltningen. I praktiken innebar det att enheten Förvaltningsstöd bildades med funktionerna nämndadministration, kvalitet och verksamhetsutveckling, systemförvaltning/IT/försörjning, ekonomi, HR, och kommunikation.
Enheten har åtta medarbetare varav tjänsten som nämndsekreterare inom miljö- och hälsoskyddsnämnden är specifikt knuten till miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde. Utöver det köps tjänsterna som HR-chef och kommunikatör in av RSF och upphandlad konsult. Under våren 2017 kommer en kommunikatör att rekryteras tillsammans med
RSF. Kommunikatören kommer att arbeta halvtid emot SBF.
Under mars 2017 lanseras en e-tjänst för bygglovsansökan. Framtagandet av denna har dominerat enhetens arbete under hösten 2016 och under 2017 kommer enheten att arbeta
med att se vilka andra delar av förvaltningens myndighetsutövning som kan digitaliseras
inom både miljö- och hälsoskyddsnämndens samt byggnadsnämndens verksamheter
Inom ramen för detta arbete kommer enheten att ansvara för att söka externa medel till en
förstudie på temat digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Andra fokusområden där
enheten antingen driver eller stödjer arbetet är rutiner för fakturering och förvaltningsövergripande kvalitets- och uppföljningsarbete.

Ärendenr RS RS 2017/7 Datum 2017-03-31

En utmaning framåt är hur förvaltningsstödet ska kunna driva kvalificerat utvecklingsarbete
samtidigt som enheterna ser ett ökat behov av rent administrativt stöd vilket idag får stå
tillbaka något. Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför en översyn när det gäller processer för att få en effektivisering hos handläggarna och att handläggare skall kunna fokusera
på tillsynsarbetet. Idag har man assistenter och koordinatorer inom Byggnadsnämndens
verksamheter men inte inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter. En lösning
skulle kunna vara en omfördelning av tjänster inom samhällsbyggnadsförvaltningen genom
att lyfta in dessa till enhet förvaltningsstöd. På så sätt skapas en likriktighet av det administrativa stödet inom förvaltningen. Detta skulle kunna ske genom att dels lyfta in de egna resurser man har idag ute i verksamheterna samt undersöka om det går att ta tillbaka den administrativa resurs som idag tillhandahålls av RSF.
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2. Driftbudget 2018-2020
Driftbudgeten för miljö- och hälsoskyddsnämnden uppgår i förslaget för 2018 till totalt 10
565 tkr netto, budgeten är satt utifrån det besparingskrav som åligger förvaltningen. Det innebär en minskad ram på totalt 3 miljoner år 2018, varav miljö- och hälsoskyddsnämndens
ram minskas med 500 tkr utifrån analyser från resultat de föregående åren samt de förändringar man genomfört i samband med handlingsplan för besparingsuppdraget.
I nedanstående tabell redovisas utfall och budget för 2016 samt budget för 2017 och 2018.
Text

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget
2016, tkr

Utfall, 2016
tkr

21 873
34 902
-13 029

19 782
31 753
-11 971

Avvikelse,
2016 tkr

2 091
3 149
1 057

Budget
2017, tkr

21 044
32 109
-11 065

Budget
2018, tkr

21 865
32 430
- 10 565

2.1 Taxor och avgifter, interna och externa

Utifrån SKLs modell för taxor inom kommunal verksamhet har en översyn av taxemodell
och revidering av timpris genomförts för tillsyn inom Miljöbalkens område under 2016.
Detta har medfört en ny taxemodell inom vissa verksamhetsområden, samt ett nytt timpris
som gäller för hela Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområden.
Taxan inom livsmedelskontrollen ändrades 1/1 2016 och en utvärdering av förändringen
kommer att genomföras under 2017. Taxeöversyn inom enhet Förebyggande brand ingår i
det nämnduppdrag som beskrivs under punkt 1.4

2.2 Kompensation för externa avtal

Ärendenr RS RS 2017/7 Datum 2017-03-31

Naturvårdsverket ställer krav på kommunerna att mäta halter av luftföroreningar i syfte att
vis att Sverige uppfyller miljökvalitetsnorm för luft (EU lagstiftning) Regionen har överskridit de riktvärden som finns för små partiklar (pm10). Mätningarna ska göras på ett lämpligt
ställe som uppfyller ett antal kriterier. Då vi inte har egna lokaler i Regionen på en sådan
plats så har vi hittat en lokal som GEAB äger. Denna lokal är el central för hela Östercentrum och förvaltningens medarbetare har inte behörighet att gå in i byggnaden. Vilket innebär att vi behöver köpa denna tjänst via externt avtal, detta medför en årlig kostnad på
70 tkr för enhet miljö och hälsoskydd.
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3. Investeringsförslag med motiveringar 2018-2022
Nämnderna behöver inte specificera projekt inom potten. Miljö- och hälsoskyddsnämndens övriga förslag till investeringar redovisas, kommenteras och motiveras per projekt här
nedan. Investeringsförslagen ska enligt anvisningarna prioriteras i grupper.
För miljö – och hälsoskyddsnämnden gäller det investeringar inom verksamhetsområdet
förebyggande brand och investeringar av bilar som ligger utöver den årliga potten.
Det gäller utbyte av besiktningsfordon inom perioden för den strategiska planen och budgeten. Detta är en ny post för MHN, den låg inte på nämnden innan samhällsbyggnadsförvaltningen bildades 2010. I den nya organisationen som beslutades i februari 2017 bör även
besiktningsfordon vara utrustade för att fungera som första insatsfordon.
I tabell på sidan 11 visas Miljö- och hälsoskyddsnämndens investeringsäskanden 20182022.
Projekt 23100 och 23110 - investeringspott
För anskaffning av inventarier, utrustning och övriga investeringar har Miljö- och hälsoskyddsnämnden en årlig pott på 200 tkr. För år 2018 tas 200 tkr upp.
Prioritet 1
Investering utanför den årliga potten är inköp av bilar år 2018 samt 2020, för detta behöver
nämnden äska medel. År 2018 550 tkr och år 2020 550 tkr.
Detta tillsammans med investeringar under 2017 kommer att innebära ökade kapitalkostnader med 107 031tkr år 2019 jämfört med 2018 under förutsättning att nämnden utnyttjar
potten samt inköp av bil under år 2018. Detta är något som Miljö och hälsoskyddsnämnden tar i beaktande inför budget under perioden.

Ärendenr RS RS 2017/7 Datum 2017-03-31

4. Uppdrag
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga uppdrag eller utredningar som ska redovisas eller
behandlas under budgetberedningen maj 2017 Det har heller inte framkommit något nytt
uppdrag i samband med dialog möten.
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5. Investeringsäskanden 2018-2022

Kategori av investering
1-6 se nedan

Projekttext

Prio Investeringsbudget, brutto tkr
1,2,3 2018 2019 2020 2021 2022 Total 2018

Driftkonsekvens, kr
2019 2020 2021

2022

Pott
Projektnr: 23100, 23110

IT-sytem , inventarier

66 491

Projektnr: 23100, 23110

IT-sytem , inventarier 1

200

5

Fordon

1

550

5
3

Fordon
Vision( inv 2017)

1

200

200

200

200

64 722

63 489

30 618

1 000

44 000

87 200

129 600

248 000

550

66 000

64 900

63 800

62 700

64 800

63 600

66 000
62 400

64 900
61 200

132 491 239 522

279 189

352 418

436 800

Investeringar

Totalt investeringar

Ärendenr RS RS 2017/7 Datum 2017-03-31

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

550

550
66 000

750

200

750

200

200

2 100

lokalinvesteringar – prioritetsordnas
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering
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Uppföljning av verksamheten – Team livsmedel
Januari, februari, mars

Uppföljning tid 2017-01-01 - 2017-03-31

Planerad
tid

Team Livsmedel summa fakturerbar tid
Planerad kontroll

404:30
374:30

Planerad kontroll – för- och efterarbete
Planerad kontroll – inspektion på plats

246:00
128:30

Uppföljande kontroll

10:30

Uppföljande kontroll – för- och efterarbete
Uppföljande kontroll – inspektion på plats

6:30
4:00

Kontroll på nyregistrerad verksamhet

17:00

Nyregistrerad verksamhet – för- och efterarbete
Nyregistrerad verksamhet – inspektion på plats

11:30
5:30

Kontroll i samband med klagomål

2:30

Uppnått i procent av
målet för perioden (ca)*

3000

50%

Provtagning

Antal kontroller
Jan

Feb

Mars

Planerade

24

59

73

Uppföljande

0

2

6

Ärendestyrda

1

5

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Totalt

156
8
12
11

6
Nyregistrerade
0
2
9
*uppnått i procent av målet för perioden

Antal registrerade/upphörda verksamheter
Nyregisterade
Upphörda

7
8

7
12

Redlighetsprojekt,
Provtagning av
mjukglass
Provtagning av
nedkyld mat

Procent*

1200

52%

Antal totalt

28
42

14
22

Övriga planerade aktiviteter
gotländska produkter

Mål

Utfört
x

x

x

x

x

Antal planerade

x

x

x

250

x

x

x

25

x

x

x

60

Antal kontroller:
1200
1100
1000
900
800
700
Planerat
Uppnått

600
500
400
300
200
100
0
Jan

Feb Mars April Maj Juni

Juli

Aug Sept Okt Nov Dec

Händelser
Januari:






Teamet deltog på halvdag workshop ”Den empatiska byråkraten”.
En medarbetare tillbaka från föräldraledighet.
Rapportering till livsmedelsverket.
Nya beslut om fastställande av provtagningsprogram för dricksvatten, ca 70 stycken
utfärdades.
Misstänkt utbrott av matförgiftning med flertal sjuka utreddes.

Februari:








Teamet deltog på halvdags fortsättning ”Den empatiska byråkraten”.
En medarbetare deltog på Nordiska tillsynskonferensen i Finland under tre dagar.
Livsmedelsverket arrangerade en workshop om nya livsmedelsrapporteringen, en
medarbetare deltog.
Två förelägganden till olika verksamheter utfärdades angående rengöring och underhåll,
samt ett föreläggande gällande temperaturer.
Dålig tillgång på bilar försvårade utförandet av kontroller.
Anmälan om misstänkt matförgiftning med 3 sjuka inkom och utreddes.
Anmälningar utreddes angående byggdamm respektive husdjur i kökslokal.

Mars:









Väldigt många telefonsamtal om de utskickade fakturorna på den administrativa avgiften.
Kosttillskottsutbildning under en dag där två inspektörer deltog.
Smittskyddsmöte, hela teamet var med.
Möte med länsstyrelsen om enskild vattenförsörjning.
Utvärdering av livsmedelstaxan påbörjades.
En medarbetare har varit på möte med krögarföreningens styrelse tillsammans med andra
myndigheter.
En medarbetare har varit på möte med UF´s regionchef angående vad som gäller när man
driver livsmedelsverksamhet.
En inspektör tillbaka på halvtid från föräldraledighet.

Uppföljning av verksamheten – Team Vatten
Januari, februari, mars
Antal beslut om avloppsanläggningar
Totalt

Jan

Feb

Mars

46

54

80

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

varav
förbättring

38
45
56
8
9
24
* uppnått i procent av målet för perioden
(Klart Vatten)

varav nya

Tot
180

Mål
725

Procent*

139
41

645
80

86%
205%

Antal inkomna ansökningar
Jan

Totalt
Förbättring

(Klart Vatten)

Nya

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Tot

Feb

Mars

41

49

61

151

35
6

40
9

54
7

129
22

Totalt antal ansökningar (utan handläggare)
2017-01-31: 135
2017-03-07: 103
2017-03-31: 86

Antal beslut om avloppsanläggningar:
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Planerat
Uppnått

Jan

Feb Mars April Maj Juni Juli

Aug Sept Okt Nov Dec

99%

Händelser
Januari:



Praktikant började i teamet, arbetar som extra administrativt stöd.
Teamet deltog på halvdag workshop ”Den empatiska byråkraten”.

Februari:





Teamet deltog på halvdags fortsättning ”Den empatiska byråkraten”.
Klart Vatten gjorde ett extra uppföljande utskick till 111 fastighetsägare.
En medarbetare deltog på MSO (Miljösamverkan Syd Ost) i Oskarshamn angående kraven på
infiltrationens rening enligt miljöbalken.
Administrativ tjänst tillsatt.

Mars:







Svarat på två remisser gällande vindkraft till MPD.
VAK konferens i tre dagar, fyra medarbetare från teamet deltog.
En medarbetare deltog på MSO angående infiltrationers livslängd.
Möte med länsstyrelsen om enskild vattenförsörjning, en medarbetare från teamet var med.
Genomgång och förberedelse av första omgången av förbudsutskick.
Uppdaterat informationsmaterial om Klart Vatten och gjort nytt flödesschema över Klart
Vattens arbetsmetoder, tillsammans med informatör (Åsa Stenström).

Uppföljning av verksamheten – Team miljö
Januari, februari, mars

Antal planerade inspektioner
Procent *

Mål

72

Totalt
120

501

96%

38

63

208

121%

5

13

18

139

51%

15

21

39

154

103%

Jan

Feb

Mars

Utfört

14

34

Varav miljö
Varav
lantbruk
Varav
hälsoskydd

11

14

0
3

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

*uppnått i procent av målet för perioden

Antal inspektioner teamet:
500
450
400
350
300
250

Planerat

200

Uppnått

150
100
50
0
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Dec

Antal inspektioner miljö:
200
180
160
140
120
100

Planerat

80

Uppnått

60
40
20
0
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Antal inspektioner lantbruk:
140
120
100
80

Planerat

60

Uppnått

40
20
0
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Antal inspektioner hälsoskydd:
160
140
120
100
Planerat

80

Uppnått

60
40
20
0
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Händelser
Januari:


Hela teamet deltog på halvdag workshop ”Den empatiska byråkraten”.

Februari:








Hela teamet deltog på halvdags fortsättning ”Den empatiska byråkraten”.
En medarbetare var vid två tillfällen med i radio Gotland och informerade om partiklar i
luften respektive biltvättar.
Kontakter med media angående nedskräpning.
Två från teamet deltog i workshop inför vattenförsörjningsplanen.
Extra tillsyn på Geabs schaktning intill Langes Hages vattenverk, som är inom primärt
vattenskyddsområde.
Webkurs om elektromagnetiska fält, två från teamet deltog.
Två medarbetare varit på uppstartsutbildning om återförsäljning av bekämpningsmedel.

Mars:






En medarbetare har deltagit i arbetet med utformning av ramavtal för geoteknik, förorenad
mark och vattenskydd.
Möte angående ny industridetaljplan i Roma, två medarbetare deltog.
TVL (tillsynsvägledning) möte, några från teamet deltog.
Möte med åkericentralen och fastighetsägaren om en snötipp. Snötippen ligger inom inre
vattenskyddsområde.
Uppmärksamhet i media; om pollen i radio samt artikel i Horisont om PM10 partiklar.

Delegationsbeslut 1-31 mars 2017
Ärendenummer Fastighetsbeteckning

Regdatum Åtgärd/Handling

Avdelning

MHN 2016/4160 LEVIDE TUMMELBOS 1:12

2017-03-28 Beslut om ansökan, egensotning

Förebyggande räddningstjänst

MHN 2017/1018 KRÄKLINGBO ÖSTERBY 1:9

2017-03-16 Beslut om ansökan, egensotning

Förebyggande räddningstjänst

MHN 2017/1098 HANGVAR KULLSHAGE 1:71

2017-03-24 Beslut om ansökan, egensotning

Förebyggande räddningstjänst

MHN 2017/1104 FÅRÖ ÖDEHOBURGA 1:58

2017-03-28 Beslut om ansökan, egensotning

Förebyggande räddningstjänst

MHN 2017/679

KLINTE KYRKSKOLAN 1:3

2017-03-06 Beslut om egensotning på fastigheten Klinte Kyrkskolan

Förebyggande räddningstjänst

MHN 2017/725

TOFTA KROKSTÄDE 1:128

2017-03-06 Beslut om egensotning på fastigheten Tofta Krokstäde

Förebyggande räddningstjänst

MHN 2017/752

GULDRUPE BONDARVE 1:11

2017-03-28 Beslut om ansökan, egensotning

Förebyggande räddningstjänst

MHN 2017/753

GULDRUPE HÄSTINGS 1:2

2017-03-28 Beslut om ansökan, egensotning

Förebyggande räddningstjänst

MHN 2017/754

NÄS SIGSARVE 1:26

2017-03-16 Beslut om ansökan, egensotning

Förebyggande räddningstjänst

MHN 2017/755

VÄSTERHEJDE BOTMUNDS 1:26

2017-03-16 Beslut om ansökan, egensotning

Förebyggande räddningstjänst

MHN 2017/756

LEVIDE PEJNARVE 1:41

2017-03-16 Beslut om ansökan, egensotning

Förebyggande räddningstjänst

MHN 2017/761

GERUM KULLANDS 1:9

2017-03-06 Beslut om egensotning på fastigheten Gerum Kullands

Förebyggande räddningstjänst

MHN 2017/939

KLINTE VALLE 1:63

2017-03-16 Beslut om ansökan, egensotning

Förebyggande räddningstjänst

MHN 2017/1013 VISBY TRIANGELN 1

2017-03-22 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/1091 FÅRÖ MÖLNOR 1:43

2017-03-21 Beslut om fastställande av program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/1103 ARDRE NYGÅRDS 1:72

2017-03-23 Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering

Livsmedel

MHN 2017/1103 ARDRE NYGÅRDS 1:72

2017-03-23 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/1137 ESKELHEM BRINGSARVE 1:20

2017-03-24 Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering

Livsmedel

MHN 2017/1137 ESKELHEM BRINGSARVE 1:20

2017-03-24 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/1141 VISBY GRÅBO 1:1

2017-03-23 Beslut om föreläggande om åtgärder

Livsmedel

MHN 2017/1159 RUTE FURILDEN 1:24

2017-03-24 Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering

Livsmedel

MHN 2017/1159 RUTE FURILDEN 1:24

2017-03-24 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/1193 RUTE PUTTERSJAUS 1:29

2017-03-24 Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering

Livsmedel

MHN 2017/1202 VISBY BERGBETNINGEN 1:12

2017-03-28 Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering

Livsmedel

MHN 2017/1202 VISBY BERGBETNINGEN 1:12

2017-03-28 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/1203 ROMA KLOSTER 2:3

2017-03-28 Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering

Livsmedel

MHN 2017/1203 ROMA KLOSTER 2:3

2017-03-28 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/1205 FOLLINGBO SKRUBBSHAGEN 1:25

2017-03-28 Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering

Livsmedel

MHN 2017/1205 FOLLINGBO SKRUBBSHAGEN 1:25

2017-03-28 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/1238 VISBY HYPOTEKET 1

2017-03-28 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/1239 VISBY KRONAN 1

2017-03-28 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/1328 VAMLINGBO PRÄSTGÅRDEN 1:8

2017-03-31 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/553

VISBY MÄSSEN 1

2017-03-01 Beslut om riskklassning - Gråboskolan

Livsmedel

MHN 2017/684

VISBY KOPPARSVIK 1:1

2017-03-01 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/685

VISBY KOPPARSVIK 1:1

2017-03-01 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/742

HEMSE GÖKEN 9

2017-03-01 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning och avgift för registreringen

Livsmedel

MHN 2017/742

HEMSE GÖKEN 9

2017-03-01 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/779

ÖSTERGARN FALHAMMARS 1:22

2017-03-02 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/802

VISBY BERGET 18

2017-03-03 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/802

VISBY BERGET 18

2017-03-03 Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering

Livsmedel

MHN 2017/824

GOTHEM VIBY 1:25

2017-03-10 Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering

Livsmedel

MHN 2017/824

GOTHEM VIBY 1:25

2017-03-10 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/92

LUMMELUNDA NYHAMN 1:51

2017-03-22 Beslut om fastställande av program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/935

VISBY HORNET 1

2017-03-16 Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering

Livsmedel

MHN 2017/935

VISBY HORNET 1

2017-03-16 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/949

VISBY FÄNGELSET 1

2017-03-17 Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering

Livsmedel

MHN 2017/949

VISBY FÄNGELSET 1

2017-03-17 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/952

HEJDE HÄGLAJVS 1:24

2017-03-15 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/952

HEJDE HÄGLAJVS 1:24

2017-03-15 Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering

Livsmedel

MHN 2016/3084 FOLLINGBO SYLFASTE 1:20

2017-03-23 Beslut om lokalt omhändertagande av slam

Miljö

MHN 2016/4084 NÄR PILGÅRDS 2:1

2017-03-17 Delegationsbeslut

Miljö

MHN 2016/4755 SANDA BOTVIDE 1:86

2017-03-16 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Miljö

MHN 2016/4977 TOFTA SKJUTFÄLTET 1:2

2017-03-01 Beslut om försiktighetsmått avseende anmälan om drivmedelsanläggning på Tofta skjutfält Gotland
Miljö

MHN 2016/4977 STENKUMLA MARTILLE 1:29

2017-03-01 Beslut om försiktighetsmått avseende anmälan om drivmedelsanläggning på Tofta skjutfält Gotland
Miljö

MHN 2016/5093 TINGSTÄDE ROSARVE 1:20

2017-03-30 Beslut om eget omhändertagande av slam

Miljö

MHN 2016/5094 BRO ERIKS 1:13

2017-03-10 Delegationsbeslut

Miljö

MHN 2016/5094 BRO ERIKS 1:17

2017-03-10 Delegationsbeslut

Miljö

MHN 2016/5094 LÄRBRO S:43

2017-03-10 Delegationsbeslut

Miljö

MHN 2016/5094 BRO ERIKS 1:33

2017-03-10 Delegationsbeslut

Miljö

MHN 2016/5095 EKEBY MANGSARVE 1:4

2017-03-13 Beslut om delvis förbud

Miljö

MHN 2016/5095 EKEBY KVIE 1:6

2017-03-13 Beslut om delvis förbud

Miljö

MHN 2017/1007 VÄNGE BJÄRGES 1:4

2017-03-20 Beslut om kompostering av hushållsavfall

Miljö

MHN 2017/1059 FOLE PRÄSTGÅRDEN 1:5

2017-03-20 Beslut om kompostering av hushållsavfall

Miljö

MHN 2017/1139 HELLVI NORRGÅRDE 1:41

2017-03-28 Beslut om förbränningstoalett

Miljö

MHN 2017/1151 SPROGE ANNEX 1:7

2017-03-28 Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall

Miljö

MHN 2017/1336 ÖJA OCKES 3:1

2017-03-30 Föreläggande om att vidta åtgärder

Miljö

MHN 2017/522

VISBY FLÄDERN 1

2017-03-02 Beslut om flytt av VRU

Miljö

MHN 2017/532

LOKRUME STORA HALTARVE 1:15

2017-03-16 Beslut om uppodling av annan mark

Miljö

MHN 2017/625

ALVA LILLA KRUSE 1:41

2017-03-14 Beslut om föreläggande

Miljö

MHN 2017/633

VISBY FÖRRÅDET 3

2017-03-01 Delegationsbeslut gällande ny cistern.

Miljö

MHN 2017/715

HEMSE TOFSVIPAN 12

2017-03-28 Beslut om föreläggande att vidta åtgärder

Miljö

MHN 2017/781

VISBY PJÄSEN 14

2017-03-14 Beslut om Föreläggande att vidta åtgärder

Miljö

MHN 2017/783

TINGSTÄDE ANNEX 1:1

2017-03-28 Beslut om tillstånd till upplag samt hantering av petroleumprodukter

Miljö

MHN 2017/822

LOJSTA FRIDE 1:45

2017-03-15 Beslut om eget omhändertagande av slam

Miljö

MHN 2017/823

LOJSTA FRIDE 1:46

2017-03-15 Beslut om eget omhändertagande av slam

Miljö

MHN 2017/854

ÖJA RONNARVE 1:56

2017-03-09 Beslut om anmälan om förbränningstoalett

Miljö

MHN 2017/879

TOFTA KROKSTÄDE 1:237

2017-03-09 Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall

Miljö

MHN 2017/880

KLINTE ÅVALLE 2:24

2017-03-09 Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall

Miljö

MHN 2017/966

TOFTA BJÄRS 3:6

2017-03-20 Beslut om kompostering av hushållsavfall

Miljö

MHN 2012/1124 GOTHEM BUSARVE 1:31

2017-03-20 Beslut om enskild avloppsanläggning - Enbart tank

Vatten

MHN 2012/4393 VÄSKINDE BJÖRKOME 1:62

2017-03-06 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2012/869

ANGA ÖSTERBY 2:2

2017-03-29 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2013/1305 LINDE ODVALDS 1:8

2017-03-01 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2013/1485 LEVIDE MALLGÅRDS 1:16

2017-03-02 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2013/1492 LEVIDE OLLAJVS 1:6

2017-03-02 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2013/3995 TINGSTÄDE ROSARVE 1:24

2017-03-31 Beslut om upphävande av förbud

Vatten

MHN 2013/4143 OTHEM NORRBYS 1:24

2017-03-14 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2013/4159 OTHEM OTHEMARS 1:19

2017-03-03 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2013/4169 OTHEM OTHEMARS 1:4

2017-03-03 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2013/4205 OTHEM STENSTUGU 1:52

2017-03-24 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2013/4377 LÄRBRO HÅNGERS 1:8

2017-03-08 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2013/4383 LÄRBRO HÄGVIDE 1:16

2017-03-29 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2013/4563 LÄRBRO SKUTTLINGS 1:4

2017-03-30 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2013/4563 LÄRBRO SKUTTLINGS 1:6

2017-03-30 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2013/4630 LÄRBRO STORA HAMMARS 1:42

2017-03-22 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2013/4638 LÄRBRO STORA HAMMARS 2:10

2017-03-17 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT

Vatten

MHN 2013/4664 LÄRBRO STORA KÄLLSTÄDE 1:72

2017-03-27 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

GERUM UDDVIDE 1:2

2017-03-30 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2014/1805 MÄSTERBY KARLS 3:1

MHN 2013/634

2017-03-23 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2014/1998 VÄTE SKRADARVE 1:25

2017-03-08 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2014/1998 VÄTE ISOME 1:60

2017-03-08 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2014/2015 ETELHEM HAGEBY 4:1

2017-03-09 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2014/2093 ETELHEM NYGÅRDS 1:40

2017-03-30 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2014/2310 HEJDE VÄNTINGE 1:37

2017-03-30 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2014/2421 GARDE ÖSTERBY 1:12

2017-03-14 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2015/2299 GAMMELGARN GLOSE 1:18

2017-03-22 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2015/2303 GAMMELGARN GLOSE 1:22

2017-03-22 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2015/2304 GAMMELGARN GLOSE 1:23

2017-03-07 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2015/2306 GAMMELGARN GLOSE 1:28

2017-03-07 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2015/2340 GAMMELGARN GLOSE 1:4

2017-03-07 Delegationsbeslut enskild avloppsanläggning EFTER 1 JUNI.docx

Vatten

MHN 2015/2483 GAMMELGARN SKOGBY 4:18

2017-03-24 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2015/2498 GAMMELGARN SKOGBY 4:4

2017-03-14 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2015/2501 GAMMELGARN SKOGBY 4:5

2017-03-24 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2015/2503 GAMMELGARN SKOGBY 4:6

2017-03-24 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2015/3683 FOLLINGBO KLINTE 1:84

2017-03-09 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2016/1193 FÅRÖ STORA GASMORA 4:12

2017-03-14 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2016/1945 RUTE ALVANS 1:40

2017-03-07 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/2019 RUTE NORS 1:6

2017-03-29 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/2191 EKSTA BOPPARVE 1:39

2017-03-28 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2016/2218 GARDE FRINDARVE 1:56

2017-03-21 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2016/2753 ÖJA OLOVS 1:19

2017-03-09 Beslut om enskild avloppsanläggning - Enbart tank

Vatten

MHN 2016/3067 EKSTA BJÄRGES 1:31

2017-03-14 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/3283 NÄR BOMUNDS I BURGEN 1:21

2017-03-14 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/3514 ATLINGBO RESARVE 1:36

2017-03-14 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2016/3515 ATLINGBO RESARVE 1:37

2017-03-14 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT

Vatten

MHN 2016/3521 ATLINGBO RINDARVE 1:16

2017-03-22 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/3762 VAMLINGBO VÄSTLANDS 1:38

2017-03-03 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT

Vatten

MHN 2016/3921 FÅRÖ DÄMBA 1:42

2017-03-27 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT

Vatten

MHN 2016/3989 FÅRÖ FRIGGARS 1:23

2017-03-29 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2016/4104 NORRLANDA BUTRAJVS 1:22

2017-03-31 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2016/4104 NORRLANDA BUTRAJVS 1:11

2017-03-31 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2016/4249 NÄR STENSTUGU 1:3

2017-03-17 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2016/4272 HANGVAR STORA HÄFTINGS 1:14

2017-03-10 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2016/4317 LÄRBRO STORA HAMMARS 1:17

2017-03-22 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/4374 FIDE BREDKVIE 1:39

2017-03-10 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2016/4426 BURS BONDARVE 1:32

2017-03-21 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/4554 BURS ÄNGES 1:11

2017-03-08 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/4816 DALHEM VIDUNGE 1:24

2017-03-07 Beslut om slamtömning vartannat år

Vatten

MHN 2016/813

GAMMELGARN GARTARVE 2:1

2017-03-20 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/851

FÅRÖ BROA 1:102

2017-03-16 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/851

FÅRÖ BROA 1:109

2017-03-16 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/851

FÅRÖ BROA 1:110

2017-03-16 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/851

FÅRÖ BROA 1:86

2017-03-16 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/851

FÅRÖ BROA 1:87

2017-03-16 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/851

FÅRÖ BROA 1:103

2017-03-16 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2017/1000 HANGVAR FLENVIKE 1:87

2017-03-24 Beslut om värmepump

Vatten

MHN 2017/1026 SILTE HALLVIDE 1:21

2017-03-20 Beslut om längre slamtömningsintervall

Vatten

MHN 2017/1045 LUMMELUNDA ÖVERSTEKVARN 1:60

2017-03-21 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2017/1061 FARDHEM NEDERBURGE 1:24

2017-03-30 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2017/1140 LINDE DUCKARVE 2:1

2017-03-22 Beslut om slamtömning vartannat år

Vatten

MHN 2017/1142 VÄSTERGARN KRONHOLMEN 2:11

2017-03-29 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2017/178

HABLINGBO BOSARVE 1:21

2017-03-09 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2017/180

HABLINGBO PRÄSTGÅRDEN 1:28

2017-03-09 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2017/181

HABLINGBO PRÄSTGÅRDEN 1:19

2017-03-09 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2017/325

VAMLINGBO NORE 1:35

2017-03-07 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2017/379

FOLLINGBO HAGVARDS 1:16

2017-03-07 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2017/404

ARDRE HALSGÅRDE 1:45

2017-03-09 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2017/404

ARDRE HALSGÅRDE 1:66

2017-03-09 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2017/459

VISBY KATTEN 11

2017-03-01 Beslut om värmepump

Vatten

MHN 2017/562

VAMLINGBO NORE 1:35

2017-03-06 Beslut om värmepump

Vatten

MHN 2017/628

KÄLLUNGE EKESKOGS 1:9

2017-03-28 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2017/654

VÄSTERHEJDE NYGÅRDS 1:423

2017-03-01 Beslut om värmepump

Vatten

MHN 2017/697

LUMMELUNDA ETEBOLS 1:70

2017-03-02 Beslut om längre slamhämtningsintervall

Vatten

MHN 2017/718

HABLINGBO HEMMUNGS 1:43

2017-03-01 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2017/72

ÖJA SANDKVIE 1:19

2017-03-14 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

2017-03-10 Beslut om längre slamtömningsintervall

Vatten

MHN 2017/720
MHN 2017/721

SANDA SANDGÅRDE 1:50

2017-03-02 Beslut om värmepump

Vatten

MHN 2017/730

NÄR STENSTUGU 1:7

2017-03-17 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2017/760

LÄRBRO STORA KÄLLSTÄDE 1:68

2017-03-15 Beslut om slamtömning vartannat år

Vatten

MHN 2017/769

NORRLANDA HAMMARS 1:14

2017-03-28 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2017/777

FRÖJEL GÖSTAVS 3:4

2017-03-24 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2017/946

STÅNGA STÅNGKVIE 1:47

2017-03-16 Beslut om slamtömning vartannat år

Vatten

Sammanställning
Team
Förebyggande räddningstjänst
Livsmedel
Miljö
Vatten
Totalt

Antal
13
36
30
93
172

