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Magnus Jönsson

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Region Gotlands VA-strategi / Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning år 2030
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner informationen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lyfter till regionfullmäktige bifogade
synpunkter till det fortsatta arbetet med kommande VA-strategi.

Sammanfattning

Region Gotlands VA-strategi beslutas av regionfullmäktige. Arbetet följer den
metodik som Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram.
Arbetet har bedrivits av en förvaltnings- och enhetsövergripande arbetsgrupp där
representanter från Teknikförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen finns representerade. Politiker från tre nämnder har
varit med i processarbetet och deltagit genom två workshops under våren 2017.
Strategin beskriver visionen för Gotlands VA-försörjning 2030, och konkretiseras av
sex strategier med underliggande riktlinjer.
Dokumentet med strategin ska utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten och vara ett stöd vid strategiska frågor
kopplade till VA-försörjningen.
Ärendebeskrivning

Med syfte att skapa en långsiktigt hållbar VA-planering där hänsyn tas till nu kända
och relevanta parametrar samt till prognostiserade klimatförändringar pågår sedan
våren 2017 arbetet med att ta fram en VA-strategi för Region Gotland.
Arbetet sker enligt Havs- och vattenmyndighetens metodik beskriven i ”Vägledning
för kommunal VA-planering – för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus”.
Metodiken innebär att VA-planeringsarbetet delas in i olika steg där man utifrån ett
beskrivet nuläge (steg 1), tar fram en strategi för att uppnå önskat läge (steg 2) och
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identifierar, planerar och genomför arbetet för att uppnå strategin i en VA-plan (steg
3).
Arbetet bedrivs av en förvaltnings- och enhetsövergripande arbetsgrupp där
representanter från Teknikförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen finns representerade.
En kort nulägesbeskrivning finns framtagen och även en strategi som arbetats fram
med hjälp av workshops där tjänstemän och politiker från tekniska nämnden, miljöoch hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden har varit representerade.
Strategin beskriver visionen för Gotlands VA-försörjning 2030, och konkretiseras av
sex strategier med underliggande riktlinjer.
Dokumentet med strategin ska utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten, och vara ett stöd vid strategiska frågor
kopplade till VA-försörjningen.
Bedömning

Fastställande av VA-strategin utgör grunden för Region Gotlands arbete kopplat till
VA som ska genomföras för att skapa en långsiktigt hållbar VA-planering.
VA-strategin kommer att klargöra de förutsättningar som krävs för att arbeta vidare
med VA-planen.
Beslutsunderlag

Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.
VA-planering En kort summering av nuläget för Gotlands VA-försörjning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Förvaltningschef
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2017/3157

13 september 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Medskick från Miljö- och hälsoskyddsnämnden

-

Hålla isär de olika rollerna som finns inom Regionen. Det ska vara tydligt
vilken enhet/förvaltning som har ansvar för vad i planen.

-

MHN kan göra andra bedömningar utifrån nytillkommande situationer, som
gör att andra prioriteringar kan komma att göras än de som finns i planen
eller strategin.

-

Inför arbetet med VA-planen är det viktigt att hela VA-systemet på Gotland
omfattas. Dvs även VA-struktur i områden som inte berörs av regional VAförsörjning (Regionala verksamhetsområden för vatten och avlopp).
Långsiktig och robust VA-försörjning över hela Gotland är en förutsättning
för tillväxt och miljösäkerhet. Region Gotland ska här vara en tydlig aktör.

-

MHN vill påtala att VA-planen särskilt bör se på risker med att använda
inlandsrecipienter som mottagare av renat avloppsvatten. MHN är medveten
om att renat avloppsvatten kan vara en resurs för grundvattenbildning,
bevattning etc. Detta får dock inte ske på bekostnad av risk att förorena det
redan såbara grundvattnet på Gotland.
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Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030

VA-planering på Gotland
Ett helhetsgrepp för en hållbar försörjning av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten och
dagvatten.
Det råder periodvis brist på dricksvatten på Gotland. Arbete
krävs för att säkerställa tillgången på vatten för dricksvatten–
ändamål. När dricksvattnet använts till något av våra behov
skickar vi efter rening tillbaka det till naturen igen. Kunskapen
ökar om ämnen i vattnet som kan vara skadligt för människors
hälsa eller miljön. Vad som krävs för att bereda ett dricksvatten eller ta hand om spillvatten på ett sätt som inte påverkar
människor och miljön negativt är inte längre självklart. Vädrets och klimatets makter påverkar också förutsättningarna för
både dricksvattenförsörjning och hantering av spillvatten.
Dagvattenhanteringen på Gotland har huvudsakligen
handlat om att i rörledningar föra bort dag- och dräneringsvatten från bebyggelse och vägar. Med förändrat klimat och
insikt om dagvattnets påverkan på vattenmiljön är det dags
att tänka om. För att skapa en hållbar dagvattenhantering på
Gotland krävs nya lösningar, så att rätt vatten, kommer till rätt
ställe, vid rätt tillfälle.

Nyfikenhet och kunskap att utveckla lösningar för vattenförsörjning och omhändertagande av spillvatten och dagvatten
behöver kombineras med mod att pröva något nytt. Att skapa
teknik där brett samhällsperspektiv, långsiktighet och kretslopp är närvarande blir allt viktigare för att möjliggöra en samhällsutveckling på hela Gotland.
Region Gotland arbetar med en långsiktigt hållbar planering av dricksvatten, spillvatten och dagvatten, där hänsyn tas
till alla nu kända och relevanta parametrar samt till prognostiserade klimatförändringar. Arbetet sker stegvis. Detta dokument innehåller en vision för VA-försörjningen år 2030 och
strategi för att nå denna vision. Tidigare har en beskrivning
av nuläget sammanställts. VA-strategins ambitioner avspeglas
i VA-planen.

ÖNSKAT LÄGE 2030
VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE

• Tydliga riktlinjer om vad
som kan styra arbetet med
VA-försörjning på Gotland

• En sammanställning av
utgångsläget och förutsättningarna för att ge alla
berörda samma bild

2 | Region Gotland ARBETSHANDLING 2017-08-28

• Sammanställning av
åtgärder som behövs för
att i enlighet med strategin,
gå från nuläget till ett önskat
läge (målbild/vision)

• En beskrivning av ett framtida läge för VA-försörjningen
på Gotland som ger alla berörda
samma syn på målet för investeringar och arbete

Fastställande och
implementering
En politiskt beslutad vision och strategi i enighet
med Region Gotlands utvecklingsmål blir en grund
för det dagliga arbetet.

Koppling till regionalt utvecklingsprogram
Region Gotlands utvecklingsprogram, Vision 2025, är grunden
för hur hela Gotland ska utvecklas. VA-strategin har arbetats
fram utifrån denna och framför allt mål och strategier kopplade
till: ”Rent vatten och en levande Östersjö”. VA-strategin blir ett
tydliggörande för hur dessa mål och strategier ska verkställas i
det dagliga VA-arbetet.

Fastställande
VA-strategin hanteras och beslutas av regionfullmäktige.

Revidering och översyn
VA-planeringens olika dokument behöver hållas aktuella för
att de ska vara ett användbart underlag i regionens arbete med
VA-frågor och översiktliga planering. Allt eftersom VA-planens
åtgärder genomförs skapas ett nytt nuläge som blir utgångspunkt för den reviderade VA-strategin. Översyn och revidering
av VA-strategi för Region Gotland sker lämpligen i början av
varje mandatperiod.

Ansvar
Ansvaret för vatten- och avloppsförsörjning (VA-försörjning)
fördelar sig mellan flera olika nämnder, enheter, myndigheter
och privatpersoner, både praktiskt och ekonomiskt.
VA-huvudmannen, tekniska nämnden har ansvar för att ordna VA-försörjningen till VA-kollektivet, dvs till abonnenter inom
verksamhetsområdet samt till abonnenter utanför verksamhetsområdet som är anslutna via avtal. VA-huvudmannen har också
ett ansvar att ordna allmän VA-försörjning där så behövs med
hänsyn till miljö och hälsa enligt §6 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. VA-huvudmannens verksamhet finansieras av
anslutna abonnenter genom VA-taxan.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn av den
enskilda spillvattenhanteringen, med stöd av Miljöbalken.
Nämnden ansvarar även för tillsyn av den allmänna VA-anläggningen och tillsyn enligt Livsmedelsförordningen då det
gäller enskilda större vattentäkter (mer än 50 personer eller
10 m³, alternativt kommersiell användning). Tillsynsarbetet
finansieras med tillsynsavgifter.
Byggnadsnämnden ansvarar för att vid planläggning och i
ärenden om bygglov eller förhandsbesked lokalisera byggnationen till mark som är lämpad med hänsyn till bland annat
förutsättningar för vatten- och avloppsförsörjning.
Privatpersoner och fastighetsägare utanför verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning har ansvar för en fungerande VA-försörjning. Ansvaret omfattar funktionen i den egna
avloppsanläggningen så att gällande krav uppfylls, men också
för att säkerställa att vattenförsörjningen tillgodoser det behov
som finns. Detta gäller under förutsättning att fastigheten inte
ligger inom ett område där §6 Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster är tillämplig.
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VISION för VA-försörjning
2030
År 2030 är dricksvatten, spillvatten och dagvatten
hållbara samhällsfunktioner på Gotland. Naturens
gränser för tillgång på sötvatten och robusta livsmiljöer för såväl växter, djur och människor utgör
grunden. Lösningar för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten möter sociala och ekonomiska intressen.
Denna vision beskriver ett önskat läge år 2030, där
dricksvatten, spillvatten och dagvatten är fungerande delar av ett långsiktigt hållbart samhälle.

S1. Boende och verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var VA-försörjningen ska
vara enskild och var den ska vara allmän
Försörjning av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten
och dagvatten benämns VA-försörjning. VA-försörjningen kan
vara allmän eller enskild. Allmän VA-försörjning ordnas av regionen via den allmänna VA-anläggningen. Enskild VA-försörjning ordnas av den enskilde fastighetsägaren. Flera fastighetsägare kan gå samman och bilda en gemensamhetsanläggning för
att tillsammans ordna den enskilda VA-försörjningen.
1. Fastigheter med behov av försörjning av dricksvatten och
omhändertagande av spillvatten ska vara klassade med hänsyn till
tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och möjlighet
att ordna en godkänd avloppsanläggning. Klassningen ska också
beakta samhällets utveckling samt möjlighet att införliva området i verksamhetsområde för allmän VA-försörjning.
2. Region Gotland ska tydligt kommunicera var VA-försörjningen
ordnas av regionen via den allmänna VA-anläggningen och var
VA-försörjningen ordnas genom enskilda VAanläggningar.

Strategier
Sex övergripande strategier ska leda Region Gotlands arbete för att nå Vision 2030 för VA-försörjning.

S1 -

Boende och verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var VA-försörjningen ska
vara enskild och var den ska vara allmän.

S2 -

Gotland ska ha en robust försörjning
av dricksvatten.

S3 -

Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta hänsyn till
klimatet och vårda recipienterna.

S4 -

Region Gotland, boende, besökare och
verksamhetsutövare ska värna om 		
Gotands vattenresurser.

S5 -

Region Gotland ska fatta långsiktigt 		
ekonomsikt hållbara beslut avseende
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

S6 -

Region Gotland ska ha god 			
kommunikation om dricksvatten,
spillvatten och dagvatten.

Underliggande punkter tydliggör strategiernas innebörd.
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3. Där VA-försörjningen ordnas via enskilda VA-anläggningar ska
Region Gotland tydligt kommunicera till fastighetsägaren vad det
enskilda ansvaret innebär och vilka möjligheter som finns att ordna
VA-försörjningen.
4. Region Gotland ska uppmuntra fastighetsägare att lösa den
enskilda VA-försörjningen via gemensamhetsanläggningar.
5. Inför planbesked och förhandsbesked ska det vara klarlagt om
VA-försörjningen ska vara allmän eller enskild.

S2. Gotland ska ha en robust försörjning
av dricksvatten
En robust försörjning av dricksvatten fungerar tillfredsställande vid
olika händelser och skapar trygghet för människor. De naturliga
förutsättningarna på Gotland innebär att tillgången på sötvatten
är begränsad och att många vattentäkter är sårbara. Ett proaktivt
arbete krävs för att värna naturens förutsättningar för att försörja
nuvarande och kommande generationer med dricksvatten.
6. Vid konkurrens om vatten ska människors behov av dricksvatten
prioriteras.
7. Allmänna vattentäkter och stora enskilda vattentäkter ska ha
ett fullgott vattenskydd som bevarar vattnets kvalitet och kvantitet,
även om uttag inte sker idag.
8. Den allmänna försörjningen av dricksvatten ska baseras på
sötvatten som råvattenkälla. Där så inte är möjligt ska havsvatten
användas, i första hand för uppblandning med sötvatten. Återanvändning av dagvatten och renat spillvatten skall kontinuerligt
värderas som komplement för att förstärka tillgången på vatten.

S3. Region Gotland, boende och
verksamhetsutövare på Gotland ska ta
hänsyn till klimatet och vårda recipienterna
Redan idag är försörjningen av dricksvatten påverkad av variationer i tillgång på vatten. Omhändertagandet av spillvatten
och dagvatten måste ske på ett sätt som förbättrar eller bibehåller kvaliteten och kvantitet i recipienterna, de vatten som
tar emot renat spillvatten och dagvatten. Ett förändrat klimat
påkallar ett än större behov av hänsyn till naturens förutsättningar, både i allmän och enskild VA-försörjning.
9. Vid fysisk planering och bygglovsärenden ska Region Gotland
säkerställa att VA-försörjningen kan fungera tillfredsställande vid
alla tänkbara väderscenarier och i takt med att klimatet förändras.
10. Allmänna VA-anläggningar ska säkerställas så att funktionen
bibehålls vid alla tänkbara väderscenarier och i takt med att
klimatet förändras.
11. Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning
på ledningsnät och recipienter begränsas.
12. Dagvattensystemen ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens
anvisningar och med hänsyn till klimatförändringens effekter.
13. Mark i lågpunkter ska avsättas för att skapa sammanhängande
avvattningsstråk.14. Öppna dagvattenlösningar ska integreras i
parker och grönområden.
15. Föroreningskällorna till dagvattnet ska minimeras.
16. Avledningen av dagvatten ska ordnas så att skadeverkningar
vid miljöolyckor begränsas.
17. Förorenat dagvatten ska renas före infiltration i marken eller
utsläpp till recipient.
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S4. Region Gotland, boende, besökare och
verksamhetsutövare ska värna om Gotlands
vattenresurser

S6. Region Gotland ska ha god
kommunikation om dricksvatten, spillvatten
och dagvatten

De naturliga förutsättningarna på Gotland kräver att alla på ön är
varsamma med det sötvatten som finns och söker bästa lösningen
för att minska negativ påverkan från människors verksamhet och
gynna grundvattenbildning. Återanvändning av och hushållning
med vatten minskar risken att naturens gränser överskrids. Tillvaratagande och ändamålsenlig utveckling av tekniska försörjningsystem skapar energieffektivitet. Människors innovationsförmåga är en resurs som skapar värde för Gotlands VA försörjning.
Länsstyrelsen har ett viktigt ansvar för att värna vattenresurserna
och är en viktig samarbetspartner för Region Gotland.

En god kommunikation upplevs som givande av både mottagande och givande part. Dialogprocesser är en viktig pusselbit för
att erhålla respektive målgrupps (invånarna, näringslivet, besökare) engagemang, förståelse och stöd och utveckla VA-försörjningen på Gotland på bästa sätt för öns boende, besökare och
verksamhetsutövare.

18. Kretsloppsanpassning av vatten- och avloppsförsörjningen ska
eftersträvas.
19. Vatten ska i största möjliga mån behållas på ön och inte avledas
till havet.
20. Innovativa lösningar som värnar naturens resurser och bidrar till
en långsiktigt hållbar ekonomi ska uppmuntras.
21. Avledning och omhändertagande av dag- och dräneringsvatten
ska ske med hänsyn till naturens vattenbalans.
22. Tillskottsvatten och dräneringsvatten i spillvattenledningar ska
minimeras.

S5. Region Gotland ska fatta ekonomiskt
långsiktigt hållbara beslut
Investeringar samt drift och underhåll ska leda till att en nytta
uppnås som står i proportion till de ekonomiska och personella resurser som krävs för genomförandet. Tydliga beslut och
genomtänkt finansiering är grundförutsättningar för att öka
möjligheterna till samordningsvinster och en hållbar samhällsutveckling.
23. Region Gotland ska ha en långsiktig planering som innefattar
nödvändiga ekonomiska och personella resurser för investering,
drift och underhåll av såväl nuvarande som blivande verksamhetsområden för allmän VA-försörjning.
24. Samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys ska användas som
en del av beslutsunderlaget när behov finns.
25. VA-taxan ska ha en styrande effekt och utvecklas i takt med nuvarande och kommande behov av investering, drift och underhåll.
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26. Det ska finnas tydliga vägar för kommunikation, internt och
externt, kring frågor som rör VA-försörjningen.
27. Region Gotland ska verka för ökad medvetenhet hos boende,
besökare och verksamhetsutövare i frågor och problematik som rör
VA-försörjningen.

Ordlista
Allmän VA-försörjning av vatten eller avlopp med anläggningar
som kommunen äger eller har rättsligt bestämmande över och som
har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen
om allmänna vattentjänster (LAV). De samlade VA-anläggningarna inom en kommuns gränser, för vilka en kommun är huvudman, benämns ”Den allmänna VA-anläggningen”.
Allmänna vattentäkter är de täkter som den kommunala huvudmannen använder för vattenförsörjning till den allmänna VA-försörjningen.
Avloppsvatten är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten (från
detaljplanelagt område) samt dräneringsvatten.
Dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.
Dräneringsvatten är vatten som bortleds från fastighet eller
markyta.
Enskild VA-försörjning sker genom en anläggning eller annan
anordning för försörjning av vatten eller avlopp som kommunen
inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och
föreningar. En enskild VA-anläggning kan avse såväl ledningar
som en lokal lösning för produktion av dricksvatten eller rening av
avloppsvatten. En enskild VA-anläggning kan vara ansluten till det
allmänna dricks- eller spillvattennätet via avtalsanslutning.
Huvudman är den som äger en VA-anläggning. På Gotland är
Region Gotland huvudman för den allmänna VA-anläggningen.
Kretsloppsanpassning innebär att VA-försörjningen ska anpassas
så att de material som används och de resurser som uppkommer
är en del av ett kretslopp, där återanvändning eller återvinning
eftersträvas.
Recipient är en sjö, vattendrag eller grundvatten som får motta
dagvatten, bräddvatten och eller renat avloppsvatten.
Råvatten är det vatten som tas från naturen.
Samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys är en metodik för
beslutfattande som tar ekonomiska och sociala faktorer i beaktande
såväl som tekniska.
Skattekollektivet utgörs av alla kommuninvånare som betalar
kommunalskatt. Dessa skattepengar ska användas till många
olika nyttigheter som vård, skola och omsorg, men också politisk
ledning, administration, myndighetsutövning, samhällsplanering,
gatudrift och mycket annat.

Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och
tvätt) och andra verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt).
Stora enskilda vattentäkter är vattentäkter som i genomsnitt producerar 10 m3 dricksvatten/dygn eller mer eller som försörjer fler
än 50 personer. Alternativt tillhandahålls eller används som en del
av kommersiell eller offentlig verksamhet.
Sötvatten är vatten i naturen med så låg salthalt att man kan dricka
det.
Tillskottsvatten är det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar. Tillskottsvatten kan bestå av anslutet dagvatten,
anslutet dräneringsvatten, samt vatten som läcker in från marken
om ledningarna inte är täta. Tillskottsvattnets andel kan i många
fall vara mycket stor, i extrema fall flera gånger större än mängden
spillvatten.
VA-anläggning är en anordning för att försörja en fastighet eller
bebyggelse med vatten- och avlopp. I begreppet VA-anläggning
ingår både ledningar och pumpar för transport av vatten och avlopp,
samt anordningar för produktion av dricksvatten och rening av
avloppsvatten.
VA-försörjning är försörjning för en fastighet eller bebyggelse med
vatten och avlopp.
VA-kollektivet utgörs av abonnenter som betalar avgifter till kommunen för dricksvatten, spillvatten eller dagvatten. Dessa avgifter
utgör således betalning för tjänster som kommunen utför och är
inte en form av skatt. De får endast användas till att täcka kostnader
som är nödvändiga för VA-verksamheten.
VA-taxa anger den enskilde abonnentens VA-avgifter och består
av anläggningsavgift och brukningsavgift. VA-taxan är i princip
lika för alla VA-abonnenter av en viss typ. Det finns dock vissa
möjligheter att tillämpa särtaxa om det för ett visst område finns
kostnader som i beaktansvärd omfattning (normalt mer än 30 %)
avviker från kostnaderna för vad som är normalt inom kommunens
verksamhetsområden.
Vattenförsörjning är försörjning för en fastighet eller bebyggelse
med vatten.
Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område, inom vilket kommunen är huvudman
för vatten- och/eller avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet
gäller kommunal VA-taxa.
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VA-planering
En kort summering av nuläget
för Gotlands VA-försörjning
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VA-planering på Gotland
Ett helhetsgrepp för en hållbar försörjning av dricksvatten och
omhändertagande av spillvatten och dagvatten.
Det råder periodvis brist på dricksvatten på Gotland.
Arbete krävs för att säkerställa tillgången på vatten för
dricksvattenändamål. När dricksvattnet använts till något
av våra behov skickar vi tillbaka det till naturen igen.
Kunskapen ökar om ämnen i vattnet som kan vara skadligt
för människors hälsa eller miljön. Vad som krävs för att
bereda ett dricksvatten eller ta hand om spillvatten på ett
sätt som inte påverkar människor och miljön negativt är
inte längre självklart. Vädrets och klimatets makter påverkar
också förutsättningarna för både dricksvattenförsörjning och
hantering av spillvatten.
Dagvattenhanteringen på Gotland har huvudsakligen handlat
om att i rörledningar föra bort dag- och dränvatten från
bebyggelse och vägar. Med förändrat klimat och insikt om
dagvattnets påverkan på vattenmiljön är det dags att tänka
om. För att skapa en hållbar dagvattenhantering på Gotland
krävs nya lösningar, så att rätt vatten, kommer till rätt ställe,
vid rätt tillfälle.

Nyfikenhet och kunskap att utveckla lösningar för
vattenförsörjning och omhändertagande av spillvatten och
dagvatten behöver kombineras med mod att prova något nytt.
Att skapa teknik där brett samhällsperspektiv, långsiktighet
och kretslopp är närvarande blir allt viktigare för att
möjliggöra en samhällsutveckling på hela Gotland.
Region Gotland arbetar med en långsiktigt hållbar planering
av dricksvatten, spillvatten och dagvatten där hänsyn
tas till alla nu kända och relevanta parametrar samt till
prognostiserade klimatförändringar. Arbetet sker stegvis.
Detta dokument är en kortfattad beskrivning av nuläget.
Därefter följer arbete med strategi och VA-plan.

ÖNSKAT LÄGE 2030
VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE

• Tydliga riktlinjer om vad
som kan styra arbetet med
VA-försörjning på Gotland.

• Sammanställning av
åtgärder som behövs för
att i enlighet med strategin,
gå från nuläget till ett önskat
läge (målbild/vision).

• En beskrivning av ett framtida läge för VA-försörjningen
på Gotland som ger alla berörda
samma syn på vart investeringar
och arbete ska leda.

• En sammanställning av
utgångsläget och förutsättningarna för att ge alla
berörda samma bild.
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Dricksvatten
Dricksvatten är det vatten vi får i våra kranar hemma
och vi dricker, använder i matlagning för disk, tvätt
och personlig hygien.
De generella förutsättningarna för tillgången till vatten påverkas av det framtida klimatet. Enligt SMHI:s klimatscenarier
kommer alla årstider att bli varmare än idag. Mindre snö och
mer regn kommer att leda till snabbare avrinning av nederbörd
och mindre grundvattenbildning. Det varmare klimatet leder
till längre perioder med växtlighet, vilket resulterar i minskad
grundvattenbildning och ökat bevattningsbehov hos jordbruket.
På Gotland finns få ytvattenförekomster och de som finns är
sårbara. Många små grundvattenförekomster finns, med det
finns problem med både mängd och kvalitet hos grundvattnet
på flera håll. De tunna jordlagren och det sprickiga kalkberget
innebär hög sårbarhet även för grundvattnet. Under de senaste
åren har nederbörden varit låg och mycket av den nederbörd
som har kommit har runnit av snabbt från markytan, vilket
minskat grundvattentillgången ytterligare. Situationen påverkas även av markavvattning som innebär att vatten leds bort
och därmed också minskar infiltrationen till grundvattnet.
Länsstyrelsen har tillsyn och ansvar för markavvattning och
kommunen saknar därmed mandat att styra.

Dricksvattenförsörjningen på Gotland påverkas av flera andra
intressen och samexistens med dessa intressen är eftertraktad.
Markanvändningen i ett område kan påverka vattenresurser
negativt, och acceptansen för de restriktioner som införs inom
vattenskyddsområden för att skydda vattnet är osäker. Brytning av kalksten under grundvattenytan påverkar också både
kvantitet och kvalitet av grundvatten i omgivningen. Länsstyrelsen på Gotland bedriver för tillfället ett arbete med att ta
fram en Vattenförsörjningsplan. Exakt vad den ska innehålla
och hur prioriteringarna ska ske mellan öns vattenintressenter
är i dagsläget oklart.
Gotland har stora årstidsvariationer i vattenförbrukning och
vattenbrist råder på delar av ön främst under sommarmånaderna. Vattenbristen har inneburit att regionen har drivit flera
kampanjer både för allmänheten och riktade mot skolor i syfte
att minska vattenförbrukningen. Kampanjerna anses mycket
lyckade och många av invånarna är medvetna om vattenfrågorna och engagerade i arbetet att spara vatten.
Information till allmänheten sker inte enligt någon specifik
rutin och en kommunikationsplan saknas. Det finns behov av att
förbättra informationen kopplad till projekt som genomförs på
Gotland så att invånarna känner till vad som sker i deras närhet.

Allmän dricksvattenförsörjning

Regionen ansvarar för dricksvattenförsörjningen inom allmänt verksamhetsområde för dricksvatten. Kapacitetskraven
kan variera beroende på om dricksvattenförsörjningen är ordinarie-, reserv- eller nödvattenförsörjning. Däremot ska dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten alltid hållas (SLVFS 2001:30).
Ungefär 60 % av invånarna på Gotland får sitt dricksvatten
från den allmänna anläggningen. Regionen har ca 25 allmänna vattentäkter spritt över hela ön, varav fyra är ytvattentäkter och resterande grundvattentäkter. Flera av vattentäkterna
ALLMÄN vattenförsörjning
Den ordinarie dricksvattenförsörjningen sker genom de ordinarie vattentäkterna och vattenverken.
Reservvattenförsörjning innebär alternativ dricksvattenförsörjning om ordinarie vattentäkt eller vattenverk blir obrukbara. Kapaciteten ska vara liknande den ordinarie vattenförsörjningen. Vanligtvis används samma distributionssystem
som vid normal försörjning.
Nödvattenförsörjning innebär dricksvattenförsörjning på kort
sikt, exempelvis genom transport av dricksvattentankar. Nödvatten ska kunna tillhandahållas under akuta förhållanden,
när ordinarie dricksvattenproduktion eller eventuell reservvattenförsörjning inte längre tillgodoser behoven enligt de
krav och normer som finns. Nödvattenbehovet för en person
är under det första dygnet 3-5 l/d och därefter 10-15 l/d. Under
en mycket långvarig kris behövs 50-100 l/d per person ur folkhälsosynpunkt.
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saknar tillstånd för vattenuttag. Tre av vattentäkterna har
vattenskyddsområden fastställda enligt gällande lagstiftning,
vissa saknar helt skyddsområden och andra har gamla vattenskyddsområden.
Dricksvattenledningarna underhålls löpande och utläckaget
från det allmänna nätet är generellt lågt. I Visby innerstad behövs underhåll och förnyelse av det gamla ledningsnätet och
även utbyggnad av nya ledningar för att säkerställa dricksvatten för de flera tusen planerade lägenheterna.
Arbetet med att projektera ett nytt vattenverk i Kvarnåkershamn pågår.
Flera större vattenanvändare är anslutna till den allmänna vattenförsörjningen, varav de tre största är Arla, Slagteriet och
Foodmark AB.
En kritisk faktor i samhällsutvecklingen på Gotland är idag
den begränsade tillgången på dricksvatten som innebär att exploatering av nya bostäder och verksamheter inte kan genomföras på samma nivå som efterfrågan.
Besöksnäringen på Gotland medför stora årstidsvariationerna
i dricksvattenbehovet. Under sommarmånaderna då dricksvattenbehovet är många gånger högre än under resterande delar av året ska den allmänna dricksvattenanläggningen klara av
att leverera dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd.
Vattenförsörjningen behöver stärkas främst på norra Gotland,
men de naturliga förutsättningarna och omgivande faktorer
ställer höga krav på den allmänna vattenförsörjningen på hela
ön. För att stärka upp färskvattenförekomsterna (ytvatten och
grundvatten) på ön används saltvatten från Östersjön som renas med omvänd osmos. Användandet av Östersjöns vatten
innebär att enorma mängder råvatten finns tillgängligt och
det kan anses vara ett alternativ eller komplement till dricksvattenförsörjningen baserad på sötvatten. Region Gotland för
även diskussioner om möjligheterna att samverka med privata
aktörer inom kalkindustrin och nyttja länsvatten som råvatten
till dricksvattenförsörjning.

Enskild dricksvattenförsörjning

Uppskattningsvis är fler än 10 000 enskilda vattentäkter
(brunnar) i bruk på Gotland. Generellt är kunskapen god om
vattenkvaliteten i enskilda brunnar. Många enskilda vattentäkter (ca 1/3 av alla brunnar) har bristande vattenkvalitet,
med bakteriepåverkan och saltvatteninträngning. Det förekommer också påverkan av bekämpningsmedel och bor.
Vid nyetablering av bostäder med enskild försörjning ställer
kommunen krav på redovisning av vattentillgången. Möjlig
försörjning på minst 600 liter/hushåll och dygn ska kunna visas för att få bygglov.
Det finns flera större privata vattentäkter som benämns ”Större
enskilda täkter”. Dessa utgörs främst av kommersiella användare som restauranger, hotell och golfbanor och har tillsyn från
Miljöenheten. Utöver dessa finns det även andra stora vattenkonsumenter, som t.ex. större lantbruk. Större uttag kan på
sina platser konkurrera med det allmänna dricksvattenintresset om tillgången på vatten. En ökande andel av lantbruket tar
dock sitt bevattningsvatten från dammar där ytvatten samlats.
ENSKILD vattenförsörjning
Fastighetsägare utanför verksamhetsområde för allmän
dricksvattenförsörjning är själva ansvariga för dricksvattenförsörjningen. En enskild anläggning för dricksvatten kan
förekomma för en enstaka fastighet eller en samfällighet med
gemensamhetsanläggning. En samfällighet kan även vara
ansluten till allmänt dricksvatten via avtal utanför verksamhetsområdet. Ansvaret gäller då fram till förbindelsepunkten.

Nya undersökningar
För att stärka dricksvattentillgången till den allmänna anläggningen har flera större undersökningar genomförts vilket
innebär att kunskapen om grundvattentillgången på ön nu är
god. SGU har genomfört ett projekt för att utreda möjligheten
att öka grundvattenbildningen genom infiltration av ytvatten,
där man kommit fram till att det finns goda förutsättningar för
detta vid sex av regionens vattentäkter.
En förstudie för etablering av testbäddar (test av olika tekniker)
på Storsudret pågår i samarbete med IVL med syfte att undersöka möjligheterna för lokal vattenförsörjning i området.
SGU har tidigare genomfört flera undersökningar på Fårö som
har inneburit att kunskapen om vattentillgången här stärkts.
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Spillvatten

Regionens ansvar

Spillvatten är det vatten vi har använt när vi duschat,
diskat, tvättat eller spolat i toaletten.

Regionen har ansvar för avledning och rening av spillvatten
från hushåll inom verksamhetsområdet för allmän spillvattenhantering.

Allmän spillvattenhantering
Ungefär 64 % av invånarna på Gotland är anslutna till den allmänna spillvattenanläggningen.
Region Gotland har ett stort ledningsnät för spillvatten, med
behov av underhåll och förnyelse i snabbare takt än idag för att
undvika att problem uppkommer. Det sker ett stort inläckage
i spillvattenledningarna av vatten från omgivande mark och
dagvattensystem. Detta vatten kallas ovidkommande vatten
och medför på vissa håll en mångfaldig ökning av det totala
vattenflödet som går till reningsverken. Vintern 2015 påbörjades ett aktivt arbete med att minska mängden ovidkommande
vatten.
I Visby innerstad finns behov av underhåll och förnyelse av det
gamla ledningsnätet och även utbyggnad av nya ledningar för
att säkerställa spillvattenhanteringen för de flera tusen planerade lägenheterna i Visborg och andra områden.
Årstidsvariationerna i tillförsel av spillvatten till kommunens
reningsanläggningar är stora. Vissa av Gotlands avloppsre-

Regionens ansvar är från förbindelsepunkten för fastigheter
inom verksamhetsområdet för allmän spillvattenhantering,
eller från förbindelsepunkten för kunder utanför verksamhetsområdet, med anslutning till allmän spillvattenhantering
via avtal.

ningsverk nyttjas på gränsen av nuvarande kapacitet, särskilt
sommartid. Mycket arbete pågår för att stärka spillvattenhanteringen, bland annat sker utbyggnad av avloppsreningsverket
i Klintehamn samt modernisering och anpassning av ledningsnätet (Projekt Södra linan). Traditionellt finns på Gotland en
nyfikenhet och vilja att pröva innovativa lösningar för nyttjandet av spillvatten som en resurs. Bland annat genomförs försök
att skapa cirkulär vattenanvändning genom bevattning med
renat avloppsvatten i Katthammarsvik och infiltration för att
förstärka grundvattentillgången på Storsudret.
Tekniken för rening av läkemedelsrester, innan utsläpp av avloppsvatten till recipient, är idag bristande.
En kretsloppsstrategi för regionen är påbörjad och i den berörs
bland annat slamhantering. Slamhanteringen från Visby avloppsreningsverk är idag Revaqcertifierad och biogasproduktion av rötat slam pågår.
Vid flera verk finns problem med koppar i slammet, vilket begränsar möjligheten att använda slammet. Kopparen kommer
från utfällningar i ledningsnätet som en konsekvens av den
höga kalkhalten i dricksvattnet.

Enskild spillvattenhantering
Det finns ca 14 000 enskilda avloppsanläggningar på Gotland.
Många av anläggningarna uppfyller inte reningskraven enligt
miljöbalken. Det beror till stor del på den ojämna belastningen eftersom anläggningarna inte används alls under stora delar
av året, men under sommarmånaderna används deras fulla kapacitet eller mer därtill. Sedan 2009 driver regionen projektet
Klart vatten med syftet att öka takten i förbättring av enskilda
avloppsanläggningar.
Jordlagren på Gotland är tunna och ligger på sprickigt kalkberg vilket innebär att det kan vara svårt att lokalt rena spillvattnet genom infiltration På många håll krävs därför andra
typer av enskilda anläggningar för att reningen ska fungera tillfredsställande. Enskilda avloppsanläggningar som inte fungerar som de ska orsakar spridning av mikrobiella föroreningar,
näringsämnen och kemikalier till omgivningen. Till exempel
kan risk finnas att en avloppsanläggning på en fastighet förorenar dricksvattenbrunnen på grannens fastighet.
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Tillståndsplikt gäller på hela Gotland för enskilda avloppsanläggningar oavsett om det finns en ansluten vattentoalett eller
inte. Inom vissa delar av vattenskyddsområden och i områden
med kända problem med vattenkvaliteten gäller förbud mot
utsläpp från vattentoalett.
Miljöenheten är tillsynsmyndighet för enskilda avlopp och inventerar dessa enligt liggande tillsynsplan. Regionen upplever
ett stort intresse från invånare att testa nya avloppslösningar
och detta behöver tillgodoses.

Enskild spillvattenhantering
Fastighetsägare utanför verksamhetsområde för allmän spillvattenhantering är själva ansvariga för omhändertagandet av
spillvatten. För detta krävs tillstånd från kommunens miljöenhet. En enskild anläggning för spillvatten kan förekomma
för en enstaka fastighet eller en samfällighet med gemensamhetsanläggning. En samfällighet kan även vara ansluten
till allmänt spillvatten via avtal utanför verksamhetsområdet.
Ansvaret gäller då från förbindelsepunkten.

Ett antal olika föreningar och gemensamhetsanläggningar
finns och kommunikationen med dessa fungerar bra på en frivillig basis. När ansvaret eller funktionen kollapsar finns ett
kommunalt ansvar vilket innebär att regionen arbetar proaktivt med frågan för att undvika sådana situationer.
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Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten från tak, gator,
parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor.

Allmän spillvattenhantering
Idag sker avledning av dagvatten vanligtvis genom att vatten
leds bort från bebyggelse på enklast möjliga vis, i rörledningar
till närmsta recipient eller reningsverk. Denna dagvattenhantering medför hög belastning på ledningsnätet vid skyfall eller
snösmältning med risk för skadliga översvämningar och bräddningar som följd.
Dagvatten som avleds till spillvattennätet, oavsiktligt eller i
gamla så kallade kombinerade system, ökar belastningen på
spillvattennätet och i reningsverken. Detta oönskade tillskott
i ledningsnätet kallas ovidkommande vatten och kan orsaka
att ledningarna blir överfulla så att orenat vatten släpps ut i
omgivande mark och vatten vid så kallade bräddningspunkter
på ledningsnätet. På vissa håll medför inläckande dagvatten
en mångfaldig ökning av det totala vattenflödet som går till
reningsverken. Vintern 2015 påbörjades ett aktivt arbete med
att minska mängden ovidkommande vatten.

Verksamhetsutövare
VA-huvudmannen är verksamhetsutövare inom verksamhetsområde för dagvatten
Utanför verksamhetsområde är fastighetsägaren verksamhetsutövare.

Den största delen av Gotlands dagvatten rinner orenat ut i recipienterna, och dagvattnets påverkan på vattenförekomstens
status är svårt att bedöma. Vattenråden och deras kunskap om
förekomsterna kan sannolikt nyttjas bättre av regionen.
Det finns goda möjligheter att använda dagvatten som en resurs vid gestaltning av attraktiva vattenmiljöer som en del i
bevarandet och utvecklingen av den vackra bebyggelsemiljön
på Gotland.
Klimatförändringarna bedöms innebära ökad nederbörd totalt sett och ökat antal skyfall, vilket ställer högre krav på dagvattenhanteringen för att minska risken för översvämningar.
Idag finns ingen omfattande översvämningsproblematik i samhällena på ön, men risker för översvämning till följd av skyfall
har identifierats i inlandsområden såsom Dalhem, Roma och
i lågt belägna kustsamhällen såsom Burgsvik, Katthammarsvik, Ljugarn med flera. Länsstyrelsen har genomfört en lågpunktskartering för att klarlägga översvämningsbenägna platser
och denna ska ligga som underlag vid planering och prövning av
verksamheter.
Regionen har tagit fram en dagvattenstrategi som innehåller
information om;
• Lagstiftning och styrdokument
• Nuläge och förutsättningar
• Lokala dagvattenlösningar och öppen avledning
• Mål för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering
• Genomförande och uppföljning, bla ansvar
Det råder stora oklarheter och osäkerheter kring hur ansvarsfrågan kring dagvatten ska lösas. Många av dess oklarheterna
bottnar i bristande lagstöd, bland annat kopplat till reglering
av dagvattenhanteringen i fysisk planering, men praktiskt
handlar frågorna om ansvar för drift och underhåll. Samtliga
berörda i dagvattenfrågan både internt på regionen och externt
behöver engageras för att dagvattenstrategin ska förverkligas.
För mer information om dagvatten hänvisas till ”Förslag till
dagvattenstrategi.”
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VA-utbyggnad
Det finns ett starkt tryck på bostadsbebyggelse och samhällsutveckling på Gotland, och därmed även behov av utbyggnad
av den allmänna VA-anläggningen. Det största trycket gäller byggnation av nya bostäder och omvandling av fritidshus
till permanentbostadshus längs kusterna. Idag utgör försörjning av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten
en begränsande faktor för den exploatering som planeras på
Gotland. Att säkerställa dricksvattenförsörjning till nya och
påbörjade detaljplaner där VA-anslutning inte finns idag är
prioriterat för att möjliggöra förverkligande av detaljplanerna.
Den spridda bostadsbebyggelsen, med cirka 45% av befolkningen utanför tätorter innebär att behovet av utbyggnad enligt §6-områden kan uppstå spritt över ön. Ur VA-synpunkt
påverkar främst tre utvecklingsmönster:
• Förtätning och modernisering av äldre bebyggelse
• Ökat nyttjande/permanentning av fritidsbostäder
• Nya bebyggelseområden
Historiskt har anslutning till allmän vatten- och avloppsförsörjning varit i det närmsta frivilligt vilket inneburit att utbyggda ledningar inte används optimalt och att det tar lång
tid från investering till dessa avgifter kommit in. Det har även
förekommit att utbyggnad skett på grund av tryck från boende
istället för i områden där behovet är som störst med hänsyn till
människors hälsa eller miljön.
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Relaterade dokument
Vision 2025 – Regionalt utvecklingsprogram för Gotland
Bygg Gotland: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010–2025
Fördjupad översiktsplan Storsudret och Burgsvik 2025
Fördjupad översiktsplan Östergarnslandet 2025
Fördjupad översiktsplan Fårö 2025
Långsiktig plan för VA-utbyggnad 2014–2022
Revidering av VA-planens del A – Verksamhetsplan
Våtmarksutredningen (SGU 2017:01)
SkyTEM-undersökningar på Gotland (Rapporter och meddelanden 136)
PM VA Strategi, Teknikförvaltningen
Arbetsdokument Översikt VA-plan 2017–02
Plan för vattenskyddsarbetet 2017
Vattenplan för Gotlands kommun 2005
Utkast till dagvattenstrategi för Region Gotland

Förvaltningsplan 2016-2021 Södra Östersjöns vattendistrikt.
Vattenmyndigheten för Södra Östersjön.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Hemsida www.gotland.se/xxxxxx

PRODUKTION 2017 Kusinerna Kommunikation
TRYCK Exakta

Miljöprogram för Region Gotland 2015–2020

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp

Anteckningar

Datum 15 september 2017

Uppdrag att redovisa insatser för att behålla och
utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken
(RF 2017-06-19 §87) RS 2017/742
Status utifrån uppdraget från Rs:

Kompetensförsörjningsplan
Det finns en kompetensförsörjningsplan för SBF för perioden 2012-2017 som nu är
gammal. Vi har ett behov av en uppdaterad plan och förvaltningen kommer att
arbeta med att ta fram den under hösten 2017. Planen kommer att tas i nämnderna
innan årsskiftet.

Kompetensförsörjningsstrategi
Kompetensförsörjningsplanen kommer att utgå från regionens övergripande
kompetensförsörjningsstrategi och brytas ner utifrån förvaltningens situation.

Bakgrund utifrån nuläget:
Antal medarbetare
Antal anställda inom förvaltningen var 2017-02-28 154 medarbetare, samt cirka 150
brandmän i Räddningstjänst i beredskap.

Pensionsavgångar
Under de närmsta fem åren har vi cirka 13 pensionsavgångar. De är fördelade på 6
olika enheter vilket gör att det inte är någon specifik enhet vi ser som mer sårbar
utan pensionsavgångarna är hanterliga och går att planera för.
Inom Räddningstjänst i beredskap kommer vi att ha cirka 12 pensionsavgångar.

Personalrörlighet
Vi har ingen uppdaterad statistisk på personalrörligheten men vi ser att den har
varit relativt hög de senaste åren, främst inom enhet Bygg, där flera medarbetare
har slutat på kort tid. Vi kommer att analysera bakgrunden till det närmare i det
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kommande arbetet med kompetensförsörjningsplanen och sätta en handlingsplan
utifrån det.

Rekrytering
Enhetscheferna ansvarar för rekrytering på respektive enhet. I dagsläget
annonserar vi sedvanligt utifrån Regionens rutiner. Vi planerar att framöver göra
mer riktade annonseringar inom till exempel Facebook och Linkedin för att nå ut till
fler personer inom önskad målgrupp.
Vi har sett flera exempel med att det är svårt att hitta kompetens med den
utbildning vi efterfrågar och även att hitta erfarna medarbetare inom området. Vid
några tillfällen har vi inte kunnat möta de löneanspråk som angetts. Vi kommer att
titta närmare på en handlingsplan för det i den kommande
kompetensförsörjningsplanen.

Karriärvägar
Inom enhet Bygg har vi arbetat aktivt internt med möjlighet till andra roller inom
enheten efter viss utbildning och intern upplärning i samband med den nya
organisationen som sattes under hösten 2016.
Vi har haft en ny roll som biträdande enhetschef på enhet Bygg under 2016 som
gick till intern sökande. Vi kommer även att lysa ut en tjänst som biträdande
enhetschef inom enhet Miljö- och hälsa under hösten 2017.
Inom räddningstjänsten så har en ny organisation börjat gälla från maj 2017. Nya
roller lystes ut och flera tillsattes av interna kandidater.

Bristyrken
I arbetet med bristyrken har vi identifierat följande inom förvaltningen:
Yrke

Behov 2016-2017 Behov 2018-2022
Byggnadsinspektör

2

2-3

Bygglovshandläggare

2

2-3

Arkitekter

1

2-3

Brandingenjörer

1

1-2

Miljöskyddsinspektörer

2

2-3

Räddningstjänstpersonal i
beredskap

Årligt behov 10-12

Årligt behov 1020
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Vi ser att vi har lägre löner inom våra bristyrken i jämförelse med löner i riket 2015
samt troligt utfall utifrån vårt lönerevisionsutrymme 2016 samt 2017. Vi ser ett
behov av extra lönesatsningar för de grupperna.
Vi har gjort särskilda lönesatsningar under 2017 för Arkitekter, Byggnadsinspektörer
och Bygglovshandläggare. Inför 2018 planerar vi för ytterliga lönesatsningar för
Byggnadsinspektörer och Bygglovshandläggare men även för Ingenjörer och
Miljöskyddsinspektörer.
Miljöskyddsinspektör har tidigare inte betraktats som bristyrke men vi ser en
förändring som skett som gör att vi nu behöver lyfta upp den rollen som det. Vi har
tappat flera erfarna tillsvidareanställda de senaste åren och när vi rekryterar nytt så
är det inga erfarna som söker till oss. Vi ser att lönen är en bidragande orsak till
varför man inte väljer Regionen.

Aktiviteter i verksamhetsplanen 2017
Kompetensförsörjnin Nuläge
g:
Inom

Börläge

Ett samarbete med
Nynäshamn kommun har
initierats avseende
yrkesutbildning av
bygglovshandläggare
En särskild lönesatsning
sker under 2017
avseende bristyrken.
Utveckla rutinerna för
introduktion, handledning
samt
kompetensutveckling av
våra medarbetare.

Bygglovshandlä

Samhällsbyggnadsförval ggare,
tningens område ser vi

byggnadsinspek

stora utmaningar i att

törer

rekrytera och behålla

arkitekter/ingen

personal med

jörer är

erfarenhet och relevant

bristyrken och

utbildning.

prioriterade
yrkesgrupper

Arbeta med att sänka

5,3 % (2016)

sjuktalen
Förbättra arbetsmiljön

Medarbetare

och minska

och chefer

personalomsättningen.

upplever

Aktivitet

3,5 %

Kartlägga orsaken till
korttidsfrånvaron.
Upprätta
handlingsprogram

Tidplan

Ansv
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periodvis en
hög
arbetsbelastnin
g. Hög
personalomsätt
ning, historiskt
ca 30%/år
Omorganisation
er under åren
har skapat en
dålig
arbetsmiljö

Aktiviteterna kommer att följas upp under delår 2 och årsbokslut 2017 samt
uppdateras inför verksamhetsplanen 2018.
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Handlingstyp: Rapport
Ärendenr: MHN 2017/1471
Datum: 2017-08-29

Projektrapport
Badvattenprovtagning 2017

Besöksadress Visborgsallén 19, Visby

Webbplats www.gotland.se

Postadress SE–621 81 Visby

E-post mhn@gotland.se

Telefon +46 (0) 498–26 90 00 vxl

Bankgiro 339–8328
Postgiro 18 97 50–3
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Inledning
Under sommaren 2017 har enhet miljö- och hälsoskydd tagit badvattenprover vid utvalda
badplatser på Gotlands för att kontrollera badvattnets kvalitet. Totalt kontrollerades 26
badplatser vid 3 olika tillfällen. Folkhälsomyndigheten i samverkan med Havs- och
vattenmyndigheten har tagit fram ” Vägledning kring EU-bad” version 10 (2016-05-12) där
kraven på badvattenprovtagningens utförande och bedömning beskrivs.
Badvattenförordningen
Badvattendirektivet är införlivat i svensk lagstiftning sedan 2008 genom
badvattenförordningen (2008:218), samt genom Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna
råd om badvatten (NFS 2008:8). Havs- och vattenmyndigheten övertog den 1 juli 2011
bemyndigande att meddela föreskrifter om badvatten från Naturvårdsverket. Sedan 1 juli 2012
gäller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS
2012:14). Syftet med badvattenförordningen är att skydda människors hälsa genom att man
via provtagning kan upptäcka eventuella föroreningar och vidta åtgärder om så behövs. Det
innebär en regelbunden kontroll av och information om badvatten vid svenska badplatser.
Badvattenförordningen tydliggör kommunernas ansvar vad gäller utpekande av badplatser där
man kan vänta sig ett stort antal badande, utförande av badvattenprovtagningen, förebyggande
arbete och information om badvattnets kvalitet. De badplatser där ungefär 200 personer/dag
badar är så kallade EU-bad och dessa är kommunen skyldig att provta. I säsongens
badvattenprovtagning är 13 av totalt 26 badplatser EU-bad. Övriga 13 badplatser provtas av
Region Gotland som en service gentemot allmänheten. Resultaten från provtagningarna hålls
tillgängliga för allmänheten på hemsidan ” Badplatsen”
(https://www.havochvatten.se/badplatsen).

Syfte
Att kontrollera badvattenkvaliteten på de badplatser som ingår i kontrollplanen.

Metod
Prov på badvatten har tagits på 26 badplatser vid 3 tillfällen. 5 av badplatserna är
inlandsvatten och resterande 21 är kustvatten. Provtagning ägde rum v. 24, 28 och 32, vilket
sammanfaller med badsäsongen som för Gotlands län infaller mellan den 21 juni och 15
augusti. Analys har gjorts på bakteriehalten av Intestinala enterokocker och Escherichia coli.
Resultatet har sedan bedömts som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. I samband
med provtagning har eventuell förekomst av cyanobakterier (” algblomning” ) noterats.
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Resultat
Alla säsongens prov visade tjänligt med anmärkning (5 st.) och tjänligt (se bilaga).
Inga Cyanobakterier noterades under provtagningsperioden.
Resultaten har även rapporterats in och funnits tillgängliga för allmänheten på hemsidan
” Badplatsen” (https://www.havochvatten.se/badplatsen).

Diskussion och slutsats
De flesta resultat från säsongens badvattenprovtagning visade tjänliga halter av bakterier. I de
fall som provsvaren visade tjänligt med anmärkning gjordes bedömningen att inga omprov
behövdes ta. Bedömningen gjordes på grund av de halter som provtagningen visade i
förhållande till uppsatta riktvärden för bedömningen otjänligt.
Samtliga EU-bad behåller klassningen ” Utmärkt badvattenkvalitet” till nästa år.
Förekomsten av cyanobakterier, även kallat ” algblomning” , var obefintlig under säsongen.
Detta berodde troligen på låga temperaturer i luft och vatten samt att det dagarna innan samt
vid vissa provtagningstillfällen varit blåsigt.
Enhet miljö- och hälsoskydd har fått tips om att Follingbobrottet, och Smöjen används av
många badande, det bör utredas om dessa platser ska ingå i provtagningen framöver. Vidare
kommer Västergarn och Bungeviken att utredas om även dessa platser ska ingå i nästa års
provtagning.
Uppföljande arbete





Kontrollplan. Upprättande av kontrollplan inför säsongen 2018.
Badvattenprofiler inklusive provtagningspunkter ska uppdateras vid behov.
Provtagningslokaler. Utvärdera och uppdatera vilka stränder som ska ingå i
badvattensprovtagningen.
Algblomningsinformation. Utvärdera om bättre samordning av information om
algblomningsfria stränder går att genomföra.
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Bilaga
Badplats

Datum

Eubad

Visby, Kallbadhuset

2017-08-08

J

20

2 Tjänligt

Ingen blomning

18,0

2017-08-07

J

74

40 Tjänligt

Ingen blomning

16,0

2017-06-13

J

10

2 Tjänligt

Ingen blomning

13,5

2017-08-08

N

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

18,0

2017-07-11

N

10

2 Tjänligt

Ingen blomning

16,0

2017-06-13

N

20

14 Tjänligt

Ingen blomning

13,5

2017-08-08

J

20

3 Tjänligt

Ingen blomning

18,0

2017-07-11

J

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

16,0

2017-06-13

J

20

13 Tjänligt

Ingen blomning

14,0

2017-08-09

N

20

35 Tjänligt

Ingen blomning

18,5

2017-07-12

N

12

4 Tjänligt

Ingen blomning

19,5

2017-06-14

N

3

1 Tjänligt

Ingen blomning

16,5

2017-08-09

N

30

1 Tjänligt

Ingen blomning

19,0

2017-07-12

N

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

17,5

2017-06-14

N

31

4 Tjänligt

Ingen blomning

13,5

2017-08-09

J

10

34 Tjänligt

Ingen blomning

18,0

2017-07-12

J

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

17,5

2017-06-14

J

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

14,0

2017-08-08

N

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

17,0

2017-07-11

N

10

2 Tjänligt

Ingen blomning

18,5

2017-06-13

N

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

15,0

2017-08-08

J

10

4 Tjänligt

Ingen blomning

14,5

2017-07-11

J

10

3 Tjänligt

Ingen blomning

18,0

2017-06-13

J

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

12,5

2017-08-08

J

10

5 Tjänligt

Ingen blomning

14,0

2017-07-11

J

41

6 Tjänligt

Ingen blomning

17,5

2017-06-13

J

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

12,5

2017-08-08

J

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

18,0

2017-07-11

J

20

1 Tjänligt

Ingen blomning

17,5

2017-06-13

J

10

2 Tjänligt

Ingen blomning

11,5

2017-08-08

J

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

17,5

2017-07-11

J

20

30 Tjänligt

Ingen blomning

16,0

2017-06-13

J

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

10,0

2017-08-08

J

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

17,5

2017-07-11

J

10

5 Tjänligt

Ingen blomning

18,5

2017-06-13

J

31

5 Tjänligt

Ingen blomning

16,0

2017-08-07

N

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

14,0

2017-07-10

N

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

16,0

2017-06-12

N

31

5 Tjänligt

Ingen blomning

13,5

2017-08-07

N

75

8 Tjänligt

Ingen blomning

16,0

Visby, Norderstrand

Visby, Snäckviken

Tingstäde träsk

Fårö, Ekeviken

Fårö, Sudersand

Hellvi, Hideviken

Boge, Slite

Gothem, Åminne

Östergarn, Sandviken

Ardre, Ljugarn

När, Herta

Vamlingbo, Holmhällar

Näs, Nisseviken

E. coli

Intestinala
enterokocker

Kvalitet

Algblomning

Vattentemperatur
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Sproge, Kvarnåkershamn

Sanda, Björkhaga

Tofta

Etelhem, Sigvalde träsk

Väskinde, Brissund

Hangvar, Ihreviken

Sandhamn

Fårö, Norsta Aurar

Blå Lagunen

Burgsvik

Toftagropen

Träkumlagropen

5

2017-07-10

N

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

20,0

2017-06-12

N

20

3 Tjänligt

Ingen blomning

17,0

2017-08-07

N

31

35 Tjänligt

Ingen blomning

17,5

2017-07-10

N

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

19,0

2017-06-12

N

240

24 Tjänligt m. Anm.

Ingen blomning

16,5

2017-08-07

J

240

23 Tjänligt m. Anm.

Ingen blomning

16,5

2017-07-10

J

10

Ingen blomning

18,5

2017-06-12

J

150

14 Tjänligt m. Anm.

Ingen blomning

16,0

2017-08-07

J

20

80 Tjänligt

Ingen blomning

17,0

2017-07-10

J

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

17,0

2017-06-12

J

31

37 Tjänligt

Ingen blomning

15,0

2017-08-07

N

4

1 Tjänligt

Ingen blomning

20,0

2017-07-10

N

88

2 Tjänligt

Ingen blomning

21,0

2017-06-12

N

68

4 Tjänligt

Ingen blomning

19,0

2017-08-09

J

10

3 Tjänligt

Ingen blomning

19,5

2017-07-12

J

10

2 Tjänligt

Ingen blomning

18,5

2017-06-14

J

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

17,0

2017-08-09

J

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

19,5

2017-07-12

J

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

18,0

2017-06-14

J

75

9 Tjänligt

Ingen blomning

16,5

2017-08-07

N

85

Ingen blomning

17,0

2017-07-10

N

10

Ingen blomning

17,0

2017-06-12

N

150

Ingen blomning

16,0

2017-08-09

N

31

1 Tjänligt

Ingen blomning

19,0

2017-07-12

N

20

1 Tjänligt

Ingen blomning

17,5

2017-06-14

N

20

2 Tjänligt

Ingen blomning

13,5

2017-08-09

J

1

7 Tjänligt

Ingen blomning

20,5

2017-07-12

J

1

1 Tjänligt

Ingen blomning

20,5

2017-06-14

J

1

1 Tjänligt

Ingen blomning

17,5

2017-08-07

N

84

38 Tjänligt

Ingen blomning

17,0

2017-07-10

N

10

1 Tjänligt

Ingen blomning

18,5

2017-06-12

N

31

1 Tjänligt

Ingen blomning

18,5

2017-08-07

N

2

1 Tjänligt

Ingen blomning

20,0

2017-07-10

N

20

2 Tjänligt

Ingen blomning

20,5

2017-06-12

N

2

3 Tjänligt

Ingen blomning

20,0

2017-08-08

N

3

1 Tjänligt

Ingen blomning

21,0

2017-07-11

N

22

7 Tjänligt

Ingen blomning

20,5

2017-06-13

N

4

1 Tjänligt

Ingen blomning

19,5

2 Tjänligt

190 Tjänligt m. Anm.
1 Tjänligt
11 Tjänligt m. Anm.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/3024
17 augusti 2017

Martin Ekepil Ringelid

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Internkontrollplan 2017

Förslag till beslut



Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner den interna kontrollplanen för år
2017.

Riktlinjer

Regionfullmäktige antog under 2013 nya ”Riktlinjer för intern kontroll med
tillämpnings anvisningar” med giltighet från 1 januari 2014.
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas
och att uppföljning sker. Förvaltningschefen ansvarar för att regler och anvisningar
finns utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas.
Verksamhetsansvariga chefer ska följa antagna regler och anvisningar för intern
kontroll samt informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd.
Anställda inom förvaltningen är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin
arbetsutövning.
Enligt riktlinjerna för uppföljning av intern kontroll gäller att:





Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna
kontrollarbetet inom respektive verksamhetsområde
Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen, ska återrapporteras till
nämnden
Nämnden ska i samband med årsbokslutet inlämnande rapportera resultatet
från uppföljningen av den interna kontrollen till regionstyrelsen
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MHN 2017/3024

Intern kontrollplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017

Samhällsbyggnadsförvaltningens interna kontrollplan har sin utgångspunkt från
processer och rutiner som förekommer i verksamheten. För år 2017 är miljö- och
hälsoskyddsnämndens interna kontrollplan enligt följande:
Process
(Rutin / system)

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kvalitet
Kundundersökning Att de tertialvisa resultaten av
Samtliga insikts resultat under
Löpande Insikt förmedlats till berörda 2017
enheter och lyfts på förvaltnings- och
enhetsnivå.
Överklaganden
Analys av överprövade beslut
Samtliga överprövade beslut
2016
Ekonomi
Taxor
Att rätt avgift tas ut enligt taxeregler
Stickprovskontroll 25 st
Genomgång taxeregler
Delegationsbeslut

Att delegationsbeslut har stöd i
delegationsordningen

Leverantörsfakturor Att attestregler följs, att
momsredovisning är korrekt,
avtalstrohet och priskontroll

Stickprovskontroll 25 st beslut
Stickprovskontroll
25 st leverantörsfakturor

Bedömning

Kontrollplanen kommer att genomföras under hösten 2017 och resultatet redovisas
för nämnden i samband med upprättandet av årsredovisningen. Syftet med den
interna kontrollplanen är att pröva den interna kontrollen samt att säkra att rutiner
och processer fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/3035

Märta Syrén

18 augusti 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Projekt - Digital samhällsbyggnad

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förvaltningen ska genomföra projektet
Digital samhällsbyggnad i enlighet med ansökan till Tillväxtverket.

Sammanfattning

Insikten om digitaliseringens möjligheter ökar och idag ses digitalisering som den
enskilt största förändringsfaktorn för samhällsbyggnadsprocessen. Detta gäller i hög
grad även Gotland där ärendekedjan idag till stora delar fortfarande är analog.
I en förstudie har Samhällsbyggnadsförvaltningen kartlagt dagens
samhällsbyggnadsprocess och tagit fram ett antal fokusområden där vi ser att
digitalisering ger störst mervärde. Detta ligger till grund för den ansökan om bidrag
till Tillväxtverket som lämnas in i september 2017. Ansökan avser finansiering från
Tillväxtverket och medfinansiering från Hållbara Gotland.
Med rätt prioriterad digitalisering är målet att nya tjänster och lösningar skapas, som
leder till ökad delaktighet, tillgänglighet, transparens och effektivitet.
Målet med projektet är att företagare, medborgare och besökare har tillgång till den
information inom samhällsbyggnad de söker, där de vill och när de vill. De ska kunna
hitta planeringsunderlag för sina projekt, göra sin ansökan via e-tjänster, följa sitt
ärende och delta i medborgardialogen.
Projektet ska bidra till ökad tillväxt och ett hållbart samhällsbyggande. Andra viktiga
mål är ökad likabehandling och jämställdhet när det gäller möjligheten att delta i
samhällsutvecklingen, samt att utjämna skillnader i delaktighet mellan stad och
landsbygd.
Projektet inleds under 2017 och kommer pågå till 2020, under förutsättning att vi får
det finansieringsstöd vi arbetar för. Projektet följer målen i Regional Digital Agenda
för Gotland.

Region Gotland
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/3035

Följande aktiviteter utgör grunden i en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och är
de områden som prioriteras i ansökan till Tillväxtverket:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Digitalisera översiktsplaner och utöka medborgardialogen
Digitalisera befintliga detaljplaner
3D-visualisering
Webbaserad kartportal med geodatakatalog och öppna data
Förbättrad kvalitet på fastighetsgränser
E-tjänsteplattform med Mina sidor, betallösning och kartstöd
Digital brevlåda / Mina meddelanden
E-arkiv

Bedömning

Digitaliseringen ska vara en naturlig och integrerad del av samhällsbyggnadsprocessen. Den ska utgå ifrån dagens verklighet och möta framtidens behov. I
samarbete med externa aktörer och andra myndigheter ska Region Gotland ge
invånare, företag och besökare vad de efterfrågar. För de interna processerna handlar
den digitala transformationen en del om teknik. Men i ännu högre grad om en
förståelse för vad som krävs för att verksamheten ska kunna möta framtidens krav
och den kulturella förändring detta medför. I en organisation som prioriterar
digitalisering samarbetar alla med fokus på de digitala målen.
I en digital ärendekedja sker utbyte av information i ett enklare och öppnare flöde
mellan de olika aktörerna, vilket ger förutsättningar för en effektivare process. Det
handlar exempelvis om att dela information mellan myndigheter så att den digitala
kedjan inte bryts vid remisshantering eller överklagande. Det handlar också om att ett
ärende ska kunna hanteras digitalt hela vägen genom handläggningen – mellan olika
förvaltningar, med andra myndigheter, aktörer från näringslivet, invånare och
besökare. Därmed kan all hantering och kommunikation kring ärendet, inklusive
arkivering, ske digitalt, vilket medför en mer rättssäker hantering genom processen.
Projektet fokuserar på användarna och hur Samhällsbyggnadsförvaltningen genom
digitalisering kan underlätta för företagare, medborgare och besökare. Projektet ger
en förbättring genom digitalisering som inte är möjlig inom ordinarie verksamhet.
Det behövs ett riktat projekt som ger extra resurser och rätt kompetens.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

2017-08-30

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Märta Syrén
Nämndsekreterare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Typ

EU-medel/Investeringar för tillväxt och
sysselsättning/Småland och Öarna/2 Att öka
tillgången till, användningen av och kvaliteten på
IKT

Sparad

2017-09-08

Mottagare

Tillväxtverket

1. Uppgifter om projektet
1.1 Projektets namn

Digital samhällsbyggnad - DISA

1.2 Datum för projektstart

2018-01-01

1.3 Datum för projektavslut

2021-04-30

1.4 Län och kommuner som omfattas av projektets verksamhet
Gotland
Gotland
1.5 Typ av projekt

Projekt

1.6 Har projekt sökt finansiering ur minst två
programområden?
1.7 Sammanfattande projektbeskrivning

Nej

Region Gotland vill underlätta för företag, boende och besökare på Gotland i kontakten med Regionen. Detta
genom ett projekt som digitaliserar samhällsbyggnadsprocessen. Det digitala flödet underlättar
ärendehantering, och bidrar till en jämställd, öppen och hållbar planerings- och byggprocess, vilket hjälper
till att utveckla företagen och underlätta vardagen.
Projektet omfattar 8 huvudaktiviteter, framtagna i en förstudie. En sömlös digital samhällsbyggnadsprocess
skapas genom att digitalisera översiktsplaner och detaljplaner, arbeta med 3D-visualisering, upprätta en
kartportal, förbättra kvaliteten på fastighetsgränser, utveckla regionens e-tjänsteplattform, integrera
Skatteverkets Mina meddelanden och anpassa data för e-arkivering.
Projektet utförs i samarbete med myndigheter, andra kommuner, näringslivet, skolor och universitet, som alla
har intresse av eller är delaktiga i liknande projekt inom samhällsbyggnad.
Projektet bidrar till förbättrad tillgänglighet och transparens i ärendehanteringen samt en snabbare
handläggning. Tillgången till samhällsinformation har blivit mer jämställd och ett mer långsiktigt hållbart
arbetssätt har införts.

2. Uppgifter om sökande
2.1 Organisationsnummer

212000-0803

2.2 Organisationsnamn

Region Gotland

2.3 Juridisk form

Kommuner

2.4 Organisationens postadress

SE-621 81 Visby

2.5 Organisationens postnummer

621 81

2.6 Organisationens postort

Visby

2.7 Arbetsställenummer

1953-0013

2.8 Arbetsställenamn

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2.9 Besöksadress

Visborgsallén 19

2.10 Postnummer

621 81

2.11 Postort

Visby

2.12 Är organisationen momsredovisningsskyldig
för projektets verksamhet?
2.13 Omfattas er organisation av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?
2.14 Eventuellt beviljat stöd utbetalas till ert

Ja

Ange nummer för valt betalningssätt

18 97 50-3

2.15 Kontaktperson

5

Namn

Märta Syrén

Telefon

0498269181

E-post

marta.syren@gotland.se

2.16 Projektledare

2

Namn

Märta Syrén

Telefon

0498269181

E-post

marta.syren@gotland.se

2.17 Ekonomi

3

Namn

Martin Ekepil Ringelid

Telefon

0498269318

E-post

martin.ekepil-ringelid@gotland.se

3. Samverkansparter

4. Bakgrund och omvärld
4.1 Bakgrund

Ja

Plusgiro

Insikten om digitaliseringens möjligheter ökar och idag ses digitalisering som den enskilt största
förändringsfaktorn för samhällsbyggnadsprocessen. Digitalisering av samhällsinformationen är en
förutsättning för att företagen ska få en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning. Detta gäller i hög grad även
Gotland där ärendekedjan i samhällsbyggnadsprocessen idag har många analoga avbrott.
Med fokus på digitalisering som ger ökad tillgänglighet, transparens, kvalitetssäkrad information och
effektivare processer skapas en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Digitala underlag ger bättre
beslutsunderlag och en säkrare beslutsgång som är lika för alla.
För att nå en hållbar samhällsbyggnad behöver det bli enklare för företagare, boende och besökare på Gotland
att medverka och bidra till samhällsutvecklingen. Eftersom stor del av informationen idag lagras och hanteras
analogt är det svårt att hitta och ta del av informationen på ett kostnadseffektivt sätt. Många analyser är
tidskrävande och det är svårt att följa upp ärenden, verksamhetsmål och politiska mål. Sammantaget bromsar
detta samhällsutvecklingen.
I en förstudie har Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Region Gotland kartlagt dagens
samhällsbyggnadsprocess och resultatet visar var digitalisering ger störst mervärde för företagare, boende och
besökare. Resultatet av förstudien, tillsammans med resultaten från nationella projekt inom samhällsbyggnad,
ligger till grund för denna projektansökan.
Ordinarie verksamhet omfattar planering, handläggning och tillsyn. Några digitala innovationer och
utvecklingsinsatser ingår inte i den ordinarie verksamheten. Om en hållbar samhällsplanering ska nås krävs
det ett riktat projekt som tillför resurser och kompetens, och som samordnar de digitaliseringslösningar som
behövs.
Regional Digital Agenda för Gotland pekar ut sju strategiska områden där regionen bör sätta in extra resurser
för att genom digitalisering skapa tillväxt och utveckling. Ett av dessa områden är Digitalt stödd
samhällsplanering. Projektet effektuerar målen i Regional Digital Agenda för Gotland och bidrar även till
målen i Länsstyrelsens projekt Förenkla för företag.
Eftersom bredbandsutbyggnaden på Gotland är bäst i Sverige, kan digitala lösningar göra hela ön delaktig i
samhällsplaneringen. Detta är hållbart ur ett miljöperspektiv, då resandet minskar när det finns möjlighet till
digitala möten och även distansarbete. Med rätt prioriterad digitalisering kan nya tjänster och lösningar
skapas, som leder till ökad jämlikhet och minskar diskrimineringen mellan olika samhällsgrupper.
4.2 Omvärld och samverkan

Projektdeltagarna har under förstudien deltagit vid ett antal externa konferenser och möten inom
samhällsbyggnadsområdet, vilket givit en bra omvärldsbild. Ett flertal kommuner, projekt och aktörer inom
samhällsbyggnad har kontaktats. Kontakterna har konkretiserat bilden av andra satsningar inom digitaliserad
samhällsbyggnad och gett underlag för hur framtida samarbeten kan stärkas. Nationell och internationell
utveckling på området har undersökts, bland annat med Norge som kommit långt med digitaliseringsarbetet.
Även lagar och regler som påverkar projektet har studerats.
Kontakt har etablerats med flera regioner och kommuner som står inför samma utmaningar vad gäller
digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Alla är mycket positiva till samverkan och projektet kommer
dela resultat och utbyta erfarenheter med bland annat Regionerna Kalmar, Jönköping och Kronoberg. Genom
portalen "Dela Digitalt" har kontakt etablerats med flera kommuner som har intresse av utbyte och
samverkan.
Inom regeringens program för digital förnyelse "Digitalt först" ska Lantmäteriet verka för att kommuner och
företag ska kunna dela information och samverka digitalt. Förstudien har haft flera möten med Digitalt Först
och fortsatt samverkan mellan projekten kommer etableras. Den nya standard som ska reglera informationen i
en grundkarta till detaljplan är ett samarbetsområde.
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) strategi för digital utveckling ligger helt i linje med målen för
projektet. Kontakt har tagits med enheten för digitalisering, som kommer följa och stödja projektet.
Under förstudien har kontakt tagits med Boverkets satsning för digitala verktyg i lov- och byggprocessen
"Får jag lov?". Projektet kommer ha utbyte med "Får jag lov?" och ingå i arbetspaket Kartstöd, samt
implementera den reglering av nya detaljplaner som Boverket i dagarna presenterat.
Smart Built Environment har bjudit in förstudien att delta i projektet "Idéverkstad innovationslab", som syftar
till att inspirera offentliga aktörer att ta större steg i utvecklingen när man digitaliserar sin
samhällsbyggnadsprocess. Projekten kommer samverka och utbyta idéer inom området.
Andra nationella projekt och aktörer är Svensk Geoprocess, BIM Alliance och Nationell Geodatastrategi som
alla arbetar för innovation, tillväxt, digitalisering av offentlig förvaltning och en effektivare
samhällsbyggnadsprocess.
För e-tjänster använder Region Gotland "Open ePlatform", som utvecklades under RIGES-projektet.
Utvecklingen av plattformen samordnas i en användarförening där ett 70-tal kommuner samverkar och där
Region Gotland aktivt medverkar.
Projektet genomförs i enlighet med Region Gotlands Tillväxtprogram Gotland 2016-2020, som prioriterar
digitalisering, hållbar tillväxt och ökad attraktionskraft för näringslivet. Att bredda delaktigheten, såväl
geografiskt mellan stad och landsbygd som till fler medborgargrupper, är ett annat fokusområde. Jämlikhet,
likabehandling och mångfald ska stå i fokus. Det är i kombinationen mellan specialiserad akademisk
innovation och bred förankring hos medborgarna som kreativa samarbeten skapas och nya möjligheter
öppnas.
Under förstudien har projektet förankrats hos företagarna på Gotland genom ett flertal informationsmöten,
enkäter och direkt kontakt med representanter för olika branscher. Dialog och förankring har också skett i
regionens gemensamma nätverk för kvalitet och digitalisering, vilket gett bra förutsättningar för ett
gemensamt engagemang och hög delaktighet från andra viktiga funktioner inom regionen.
Projektet kommer använda logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden på samtliga trycksaker,
presentationsmaterial, rapporter och mallar. Projektet presenteras på www.gotland.se och en
informationsskärm om projektet ställs upp i Region Gotlands huvudentré.
4.3 Koppling till det regionala näringslivet

En av de viktigaste intressenterna för detta projekt är näringslivet. De efterfrågar bättre service, högre
tillgänglighet, effektivare handläggning och tydligare information. Viktiga frågor är hållbart företagande med
bättre miljöalternativ, likvärdig handläggning och ökad jämställdhet.
Behovet av en digital samhällsbyggnadsprocess som förbättrar för det lokala näringslivet visar sig också i den
företagsranking som Svenskt Näringsliv presenterar varje år. Region Gotland får låga omdömen och i den
senaste mätningen fick Gotland plats 256 av 290. Företagen upplever att det är svårt att få kontakt med
handläggare, att det är långa handläggningstider samt att processen är ineffektiv och svår att följa. I
förstudien har dagens samhällsbyggnadsprocess kartlagts och resultatet visar var digitalisering ger störst
mervärde för företagare, boende och besökare.
Under förstudien har flera informationsmöten hållits med olika branscher inom Gotlands näringsliv.
Projektidén har presenterats och förslag till förbättringsområden har samlats in. Direktkontakt har tagits med
flera nyckelpersoner i företagens branschorganisationer, vilket gett ytterligare förslag till områden som
projektet bör fokusera på.
Region Gotlands kundtjänst för bygglovsärenden har under förstudien kartlagt vilka frågor som kommit in
och om det varit några frågor som varit mer frekventa. De som ansökt om bygglov har fått svara på en enkät
som givit en god bild av vilka funktioner som bör utvecklas för att underlätta för företagen.
Näringslivet kommer medverka i projektet på flera olika sätt. En representant från näringslivet kommer ingå i
styrgruppen och där kunna bidra och påverka projektets arbete. Genom en aktiv dialog säkerställs att fokus
behålls på att underlätta och effektivisera för företagen.
Kontakt har tagits med Gotlands Byggmästareförening, som blir en viktig nod för att göra byggföretagen
direkt delaktiga vid exempelvis tester och förbättringsdiskussioner. Många bra förslag till förbättringar för
byggbranschen har framkommit redan under förstudien och de ser mycket positivt på en fortsatt medverkan i
projektet.
Gotlands besöksnäring kommer bidra till projektet genom att låta sina medlemsföretag testa olika funktioner
som tas fram under projektet. Det kan vara funktionalitet i tjänster eller utformning och innehåll i den
webbaserade kartportalen. Vid frukostmöten kommer medlemsföretag kunna delta och ge inspel till projektet.
Tillväxt Gotland, en samarbetsorganisation för att skapa tillväxt på Gotland, vill gärna bidra till projektet. Här
är alla branscher och många företag medlemmar. Tillväxt Gotland anordnar företagsdagar och andra möten
där projektet kommer delta, kontakter knytas och förbättringar diskuteras och testas.
Flera andra företag och organisationer, som Visby Centrum, Gotlandshem och Almi Företagspartner, har
kontaktats under förstudien. De ser positivt på projektet och vill gärna bli kontaktade när projektet är igång
för att diskutera olika förbättringar och testa framtagna lösningar.
4.4 EU's strategi för Östersjöregionen
Denna projektansökan har koppling till EU:s strategi för Östersjöregionen, dels genom sina horisontella
åtgärder och dels genom att samverkan inom regionen och mellan företag och akademi stärks. Projektet
bidrar till strategin genom att länka samman Östersjöregionen via digitala verktyg som stärker
kommunikationen inom regionen. Projektet bidrar även med att länka samman medborgare, företag och
besökare med Region Gotland och övriga delar av Östersjöregionen.
Projektet bidrar till att underlätta för företag att utvecklas. Detta gynnar det lokala näringslivet och ger
möjlighet till fler arbetstillfällen. Genom projektet skapas enklare och smartare arbetssätt och metoder genom
hela samhällsbyggnadsprocessen. Genom det strategiska partnerskap som tecknats mellan Region Gotland
och Uppsala Universitet Campus Gotland kan ett fördjupat samarbete skapas. Detta kan röra utveckling och
test av lösningar i de olika aktiviteterna, som 3D-visualisering, men även uppföljning och utvärdering av hur
projektet lyckas med sin kommunikation och sina mål inom jämställdhet, lika möjligheter, ickediskriminering och miljö.
Ytterligare en konkret del av projektet som har direkt koppling till Östersjöstrategin är den horisontella
åtgärden Spatial Planning. Projektet kommer på ett tydligt och positivt sätt främja användningen av fysisk
planering i kustområden och kunskaperna kommer att spridas till länder inom Östersjöregionen.

5. Mål och resultat
5.1 Mål

Övergripande mål
Gotlands företagare, boende och besökare har goda förutsättningar till utveckling och upplever god kvalitet i
kontakten med Region Gotland. De känner till och använder digitala tjänster som utvecklar företagen och
underlättar vardagen.
Projektmål
Region Gotland har en sömlös digital samhällsbyggnadsprocess, som underlättar företagens ärendehantering
och bidrar till en jämställd, öppen och hållbar planerings- och byggprocess. Ledorden är tillgänglighet,
transparens och delaktighet. Projektet förenklar statistisk redovisning och uppföljning.
Delmål
1. Medborgarnas delaktighet i samhällsutvecklingen ökar, såväl geografiskt mellan stad och landsbygd som
till fler medborgargrupper. Delaktigheten gör samhällsplaneringen mer jämställd, icke-diskriminerande och
hållbar.
Aktiviteter:
* Digitala översiktsplaner - Grundläggande samhällsinformation är tillgänglig, interaktiv och uppdaterad
vilket främjar näringslivet och bidrar till ökad sysselsättning. Digitaliserad medborgardialog ökar möjligheten
för fler medborgargrupper att påverka samhällsutvecklingen.
* Digitala detaljplaner - Med digitala detaljplaner kan företagen planera och bygga kostnadseffektivt.
Handläggning av ärenden är rättssäker och jämlik.
* 3D-visualisering - 3D-modeller underlättar medborgardialog och projektering, och utgör bättre underlag för
beslut.
* E-arkivering - Ökad transparens, tillgänglighet och effektivisering.
2. I en digital kartportal kan företag, boende och besökare hämta samhällsinformation och göra egna analyser.
Öppna geodata, som följer nationell standard, bidrar till hållbar utveckling och likabehandling.
Aktiviteter:
* Webbaserad kartportal - Förenklad tillgång till relevant och aktuell information leder till besparingar och
effektivisering. Öppna geodata bidrar till innovation och tillväxt.
* Förbättrad kvalitet på fastighetsgränser - Hållbar byggprojekteringen genom effektivare
samhällsbyggnadsprocess och större rättssäkerhet i de beslut som tas.
3. Via digitala tjänster hanterar och följer företag och privatpersoner sina ärenden. Eftersom
ärendehanteringen och kommunikation är digital blir handläggningen jämställd, mer effektiv och företagens
kostnader minskar.
Aktiviteter:
* E-tjänsteplattform - Ökad tillgänglighet till kommunala tjänster, kortare handläggningstider och förenklad
dialog mellan sökande och myndighet.
* Mina meddelanden - Ökad Nöjd Kund Index när kundernas kontakt med Regionen förenklas och digitala
kanaler ökar jämställdhet och likabehandling.
5.2 Målgrupp(er)
Projektets primära målgrupp är företag och organisationer på Gotland. Även fastighetsägare på Gotland
tillhör den primära målgruppen eftersom de till stor del kommer använda samma information och tjänster
som företagen.
Projektets sekundära målgrupper är myndigheter, andra kommuner och nationella projekt inom
samhällsbyggnad. Även verksamheter och medarbetarna vid Region Gotland som är berörda av
samhällsbyggnadsprocessen utgör denna målgrupp eftersom de kommer påverkas positivt av projektets
resultat. Utvecklingen kommer även gynna verksamheter som skolan, socialtjänsten, samt det regionala
utvecklingsarbetet vid exempelvis strategisk planering av framtida serviceutbud.
För samtliga målgrupper kommer de horisontella kriterierna sättas i fokus. Hållbar utveckling och
miljöcertifiering är en viktig förutsättning för tillväxt inom näringslivet och något som digitalisering i stor
utsträckning bidrar till. Nya digitala lösningar bidrar till jämlikhet, icke-diskriminering och lika möjlighet för
alla att enkelt ta del av samhällsinformation och delta i medborgardialogen.
5.3 Förväntat resultat vid projektavslut

Andelen nöjda kunder som använder Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänster har ökat. Företag upplever att
Region Gotlands service har förbättrats jämfört med 2016 (referensvärde 2,41 i Svenskt Näringslivs
företagsranking 2016). Företag upplever att Region Gotlands information har förbättrats jämfört med 2016
(referensvärde 2,52 i Svenskt Näringslivs företagsranking 2016).
Region Gotland är i framkant i Sverige vad gäller digitala lösningar i samhällsbyggnadsprocessen. En
förbättrad dialog med företagare och privatpersoner som bor och verkar på Gotland har uppnåtts genom att
information finns lagrad korrekt, rättssäkert och med en hög tillgänglighet.
Det är en hög nivå av digitalisering gällande medarbetarnas arbetssätt, lagring och distribution av data.
Genom tillämpning av Region Gotlands policy för informationssäkerhet säkerställs att all information i
samhällsbyggnadsprocessen förvaltas och hanteras korrekt utifrån kraven på spårbarhet, riktighet,
tillgänglighet och konfidentialitet. Sammanställning av statistik och uppföljning av verksamhetsmål och
politiska mål genomförs på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt.
När projektet är avslutat är det enkelt för kunder att komma i kontakt med förvaltningen. Handläggningen är
effektiv och hållbar. Ansökningar kommer in digitalt och vissa moment i handläggningen är automatiserade.
Miljöpåverkan har minskat genom bland annat färre transporter, minskad pappersförbrukning och minskat
lokalutnyttjande.
De viktigaste enskilda resultaten är:
* Ökad nöjdhet hos företagare och privatpersoner i kontakten med Region Gotland
* Snabbare och mer likriktad handläggning av ärenden
* Ökad tillgänglighet för kunder som vill komma i kontakt med förvaltningen
* Ökad jämställdhet och möjligheter för alla grupper i samhället att ta del av samhällsinformation
* Minskad miljöbelastning och bidrag till hållbar utveckling
* Ökad delaktighet och förståelse för företagare och medborgare i samhällsplaneringsprocessen vilket bidrar
till en långsiktigt hållbar utveckling
* Ökat byggande genom en förenklad sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess
5.4 Förväntade effekter på lång sikt
Gotland har den mest digitaliserade samhällsbyggnadsprocessen i Sverige. Automatiserade tjänster
underlättar kommunikationen med företagare och medborgare. Företagare, boende och besökare har vant sig
vid och uppskattar hög tillgänglighet och transparens i kontakten med Region Gotland. Det långsiktiga
resultatet och effekten av projektet blir att Regionen uppfattas som modern och tilltalande.
Projektet har ökat effektiviteten i planerings- och byggprocessen och gjort det enklare att planera och bygga
på Gotland. Ökat byggande har lett till fler arbetstillfällen och bidragit till att lösa bostadsbristen. Projektet
har bidragit till att Gotland når målet att ha 65 000 medborgare år 2025.
Projektet har bidragit till prioriteringarna Smart tillväxt och Hållbar tillväxt i Europa 2020-strategin. Digitala
tjänster har minskat påverkan på miljön och skapat möjligheter för tillväxt på Gotland genom att lokala
företag har utvecklats och växt. Resultaten från projektet har bidragit till att driva på den digitala
utvecklingen för hela regionen, vilket är nödvändigt för att möta framtidens samhällsutmaningar att leverera
kvalitativ service till allt lägre kostnad.
I verksamheten är digitaliserade och automatiserade tjänster naturliga delar av samhällsbyggnadsprocessen.
Resultatet av projektet förvaltas och upprätthålls genom den kunskapsbank som projektet byggt upp. Genom
förändringsledning och rekrytering med digitalisering i fokus vidareutvecklas de arbetssätt och digitala
lösningar som projektet upprättat.

6. Organisation och genomförande
6.1 Projektorganisation

1. Projektägare, som bland annat beslutar om genomförande, finansiering och projektmål, samt är ordförande
i styrgruppen. Det är samhällsbyggnadsdirektören som är projektägare.
2. Styrgrupp, som bland annat löpande följer projektet, beslutar om nödvändiga korrigerande åtgärder och
godkänner projektrapportering. Projektstyrgruppen består av samhällsbyggnadsdirektör, direktör för kvalitet
och digitalisering, regional utvecklingsdirektör och representant från näringslivet.
3. Projektledare, som bland annat planerar, leder och fördelar arbetet, återrapporterar till projektägare och
styrgrupp samt ansvarar för projektdokumentationen. Projektadministrationen sköts av projektledaren, med
stöd av projektgruppen. Projektledare är en verksamhetsutvecklare vid Samhällsbyggnadsförvaltningen med
mångårig erfarenhet i att leda större projekt. Projektledaren ansvarar för samarbetet med andra myndigheter,
kommuner och näringslivet.
4. Biträdande projektledare, som biträder projektledaren i projektets alla frågor. Biträdande projektledare är
en verksamhetsutvecklare vid Samhällsbyggnadsförvaltningen med flerårig erfarenhet i att leda större
projekt.
5. Projektcontroller, som utses av projektägaren och samordnar alla ekonomiska aktiviteter, gör
konsekvensanalyser och hjälper projektledaren med uppföljning och rapportering. Projektcontrollern ansvarar
även för avtal och upphandling, med hjälp av upphandlingsteamet vid Region Gotland. Projektcontrollern är
ekonomichef vid Samhällsbyggnadsförvaltningen.
6. Projektkommunikatör, som ansvarar för och genomför kommunikationsplanen. Kommunikatören driver
även den förändringsledning som projektet innebär.
7. Projektgrupp, som utses av projektledaren. Gruppen består av en delprojektledare för varje huvudaktivitet.
Projektgruppen ansvarar för förankringen i verksamheten.
6.2 Arbetssätt
För att nå målen ska projektet ha en aktiv dialog med företagare, och även medborgare och besökare. Det är
nyttan och upplevd kvalitet för företagare, medborgare och besökare som ska stå i fokus, i varje aktivitet och
genom hela projektet. Det är kundernas behov som styr aktiviteterna och dessa ska tydligt och transparent
dokumenteras och kommuniceras. Därtill ska projektet vara fast förankrat i verksamheten, där kunskapen om
de digitala arbetssätten ska byggas, och ta tillvara den politiska viljan till utveckling genom digitalisering.
De horisontella kriterierna ska gå som en röd tråd genom hela projektet. Miljömålen ska kvantifieras och för
varje aktivitet ska det tydligt beskrivas hur denna bidrar till jämställdhet, likabehandling och ickediskriminering.
Delaktigheten i projektet säkras genom samarbeten med näringslivet och andra kommuner. Projektet ska
aktivt verka för delaktighet från organisationer för funktionsnedsatta och andra minoriteter i samhället,
exempelvis Tillgänglighetsrådet och Pensionärsrådet. Projektet ska även samarbeta med Regionens
jämställdhetsstrateg för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av att de horisontella kriterierna följs.
Projektet utförs enligt Region Gotlands projektmodell. I projektmodellen ingår tydliga dokument och
riktlinjer för projektorganisation, planering, genomförande, uppföljning och förvaltning. Projektledningen
kan modellen och i projektnätverk utvecklas kunskaperna ytterligare. Projektet kommer ta fram en plan för
överlämning till förvaltning. Planen följer Region Gotlands systemförvaltarmodell vilket tryggar bestående
resultat från projektet.
Projektorganisationen, med styrgrupp, projektledare och projektgrupp, har en tydlig ansvarsfördelning och
utvärderar kontinuerligt projektets olika delar. En mall för lägesrapportering gör det enklare att redovisa läget
för aktiviteterna inför projektavstämning. Projektledaren ansvarar för att rapportera eventuella avvikelser till
styrgruppen som sedan beslutar ifall åtgärder behöver vidtas.
Informationsträffar kommer genomföras för förvaltningens medarbetare. Information kommer också finnas
på Region Gotlands intranät. Ett sätt att få delaktighet och engagemang för projektet är att arbeta
projektorienterat och digitalt i den dagliga arbetsmiljön. Projektgruppen ska dela med sig av information om
sitt arbete på en egen webbsida som delas av alla i projektet.
En kommunikationsplan tas fram som bland annat beskriver nuläge, mål, målgrupper, budskap och
aktiviteter. Genom att använda flera olika kanaler för information och resultatspridning når resultaten av
projektet ut till företag, medborgare och besökare på Gotland. I kommunikationsplanen ingår även
samarbetskommuner och andra intressenter. Resultaten och erfarenheterna kommer att delas på Dela Digitalt
och andra liknande platser.
Projektet kommer sätta upp en plan för utvärdering och lärande. Utvärderingen ska göras kontinuerligt av en
extern konsult och ska beskriva projektets genomförande, resultat och effekter i relation till de
genomförandeplaner och mål som finns för projektet.

7. Aktiviteter
Aktivitet
Extern kommunikation och
resultatspridning

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2021-04-30

Kostnad
Beskrivning
344 000 Kommunikation och resultatspridning enligt beskrivning i
delaktiviteter.

Delaktivitet
Informationsmaterial

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2021-04-30

Kostnad
Beskrivning
80 000 Extern och intern kommunikation och resultatspridning
kommer genomföras under hela projektet och även efter
projektavslut. En plan för framtagande av
informationsmaterial upprättas och vid projektstarten ska
material, som följer Tillväxtverkets riktlinjer, tas fram och
spridas.
Projektets ska sätta upp en webbplats där projektet och
resultaten kontinuerligt kommuniceras. Affisch eller rollup
med information om projektet ska sättas upp på platser som är
tydligt synliga för allmänheten, och även en skylt med
projektets namn och huvudsakliga mål ska sättas upp.
I alla kanaler, utskick och på allt informationsmaterial ska det
tydligt framgå att projektet fått stöd från Europeiska regionala
utvecklingsfonden. Vid möten och andra
informationstillfällen, externt och internt, ska detta tydligt
kommuniceras.
Efter projektavslut ska en permanent skylt med EU-logotypen,
som kommunicerar projektet, målet och det offentliga stödet,
sättas upp där den är tydligt synlig för allmänheten.

Kommunikationsplan

2018-01-01

2021-04-30

264 000 Projektet kommer ta fram en kommunikationsplan i enlighet
med Region Gotlands projektmodell och som följer
Tillväxtverkets riktlinjer för kommunicering av projekt
finansierade via Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Projektkommunikatören ansvarar för kommunikationsplanen.
Arbetet med förstudien har visat att förankringen av projektet
och de olika aktiviteterna är mycket viktig för hur projektet
lyckas. Informationskanalerna ska vara tydliga, välkända och
en kontinuerlig dialog med projektets målgrupper ska hållas.
Kommunikationsplanen ska följa intentionerna i Region
Gotlands vision, grundläggande värdering och
kommunikationspolicy. Den ska även följa Region Gotlands
grafiska profil, så att projektet får en tydlig avsändare och
stärker förtroendet gentemot omvärlden.
Kommunikationsplanen ska tydligt beskriva:
* Syftet: Varför behövs kommunikationen och vad ska den
bidra med i projektet?
* Vad behöver kommuniceras: Vilket är budskapet och hur
ska detta anpassas till målgruppens kunskaper, attityder och
erfarenheter?
* Vem är mottagare: Vilka grupper vill vi nå? Vilka är
prioriterade och finns det grupper som vill stödja eller
motverka projektet?
* I vilken form: Vilka kanaler är bäst för att nå olika grupper
och föra fram olika budskap?
* Vid vilka tillfällen: När i tiden och hur ofta är det bäst att
genomföra kommunikationen för att uppnå bäst resultat?
* Vem ansvarar: Vem är den bästa budskapsbäraren för just
denna kommunikationsinsats?
* Budget: Vad kostar kommunikationen i tid, pengar och
kompetens?
Det ska tas fram en plan för hur kommunikationen utvärderas
och hur effekten kontrolleras. Planen ska beskriva vilka
metoder som ska användas för att utvärdera
kommunikationsinsatserna, hur resultatet ska följas upp, när
det ska ske och vilka förbättringar i kommunikationen som
ska genomföras. Utvärderingen ska beskriva hur projektet i
sin kommunikation lyckas uppnå de horisontella kriterierna
och vad som kan göras för att bidra till bättre miljö,
jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering.

Aktivitet
Avslutsarbete

Startdatum Slutdatum
2021-01-01 2021-04-30

Kostnad
Beskrivning
371 400 Slutredovisningen följer Region Gotlands projektmodell och
uppfyller de krav som Tillväxtverket ställer på avrapportering
av projekt. Projektledaren ansvarar för slutredovisningen.
Under projektet görs löpande utvärdering av varje aktivitet.
Här beskrivs vilka resultat som uppnåtts i aktiviteten,
utvärdering och analys av dessa görs, och ekonomiskt utfall
och eventuella avvikelser redovisas. Varje utvärdering ger
underlag för om något i planen måste ändras och hur
aktiviteten och projektet som helhet ska drivas vidare. Frågor
som ställs vid utvärderingen är:
* Är resultaten uppnådda?
* Leder resultaten mot målet?
* Håller budgeten?
* Håller tidsplanen?
* Är de personella resurserna rätt?
* Har några förutsättningar ändrats? Orsak och verkan.
* Vad återstår och hur drivs arbetet vidare?
I slutredovisningen sammanställs resultaten från alla
aktiviteter och en utvärdering och analys av projektets som
helhet görs. I slutrapporten redovisas:
* Hur projektet bedrivits för att lösa uppgiften.
* Projektbudget med utfall och eventuell avvikelse. Vid sidan
av slutrapporten lämnas en separat, mer detaljerad ekonomisk
rapport.
* Projektets resultat, med kvalitet, tid och orsakerna till
resultatet.
* Rekommendationer framåt från projektet.
* Överlämning som säkrar en god förvaltning av
projektresultatet.
* Plan för spridning av resultatet.

Aktivitet
Utvärdering och lärande

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2021-04-30

Kostnad
Beskrivning
464 196 Projektet kommer anlita en extern aktör för att sköta
utvärdering och uppföljning. Aktören ska rapportera till
projektet och även delta i att utvärderingsresultaten sprids,
såväl internt som till omvärlden. Aktören kommer också
bevaka vilka andra projekt som finansieras inom Regionala
utvecklingsfonden och följa upp att projektet bidrar till Europa
2020-strategins mål: en smart, hållbar och inkluderande
tillväxt i Europa.
Relevanta projektresultat kommer spridas under hela
projekttiden. Flera kommuner och regioner är i samma
digitaliseringssituation och utbyte av erfarenheter och resultat
kommer ske genom Dela Digitalt, workshops och konferenser.
Vid direkta samarbeten kommer också resultaten delges.
Flera nationella digitaliseringsprojekt är intresserade av
resultaten och diskussioner har inletts kring utbyte och
deltagande i referensgrupper där projektet kan bidra till
kunskapsutveckling och lärande.
Projektresultaten kommer spridas till företagare, dels genom
direkt delaktighet vid tester och dialog kring olika digitala
lösningar, dels vid informationsmöten och workshops. På så
vis kan projektet fånga upp användarnas behov och på Region
Gotlands webbplats kommer resultaten delges så att även
finansiärer, boende och andra intressenter får kännedom om
projektet och dess resultat.
Uppföljningen kommer studera och bedöma resultaten i
projektet och analysera hur väl effekterna stämmer överens
med projektets planer och mål, både övergripande och per
delmål.

Aktivitet
Digitala översiktsplaner (Akt
1)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2019-12-31

Kostnad
Beskrivning
1 042 400 Översiktsplan för Gotland, innefattande tolv fördjupningar, är
styrdokument för Region Gotlands mark- och
vattenanvändning utifrån ett långsiktigt perspektiv. Idag har
exploatörer, byggföretag och medborgare endast tillgång till
planerna som inskannade pdf-filer, vilket gör dem svåra att ta
till sig och det går inte att göra sökningar eller analyser. När
aktörer inom byggbranschen inte kan projektera med hänsyn
till planerna är risken för extra kostnader och förseningar stor.
En medborgardialog där alla, oavsett kön, ålder eller ursprung,
kommer till tals är en förutsättning för en hållbar
samhällsutveckling. Idag är det fortfarande till största delen
män i övre medelåldern och vana exploatörer som lämnar
synpunkter och önskemål under samråd och utställning för
översiktsplanerna.
Målet med att digitalisera Region Gotlands översiktsplaner är
att informationen ska finnas tillgänglig, vara interaktiv och
uppdaterad. Informationen främjar näringslivet och bidrar till
ökad sysselsättning.
Gotlands bredbandsnät ger goda förutsättningar att digitalt nå
invånare över hela ön. Digital information förbättrar även
möjligheterna för den stora andelen deltidsboende på Gotland
att ge sina synpunkter och medverka under exempelvis
samrådsfaser.
Medborgardialogens digitala möjligheter gör hela processen
mer transparent, vilket resulterar i en ökad kunskap om
exploatering och bevarande. Näringsliv, invånare och
besökare känner till och använder sina olika möjligheter att
påverka samhällsutvecklingen. Genom digitala kanaler och
moderna arbetssätt ökar jämställdheten där såväl barn som
unga och nyanlända deltar i planeringsprocessen.
Aktiviteten innebär att Gotlands översiktsplaner digitaliseras
och integreras i samma geodatabas som detaljplaner och
planprogram. I en omvärldsanalys kontaktas andra kommuner
för samverkan och för att ta fram den bästa interaktiva
lösningen. Planering och genomförande görs i samverkan med
Länsstyrelsen på Gotland.
Med ett högt tryck på byggande ligger fokus i ordinarie
verksamhet på framtagande av nya och uppdatering av
befintliga översiktsplaner. Projektet möjliggör tolkning och
överföring av befintliga översiktsplaner till en gemensam
geodatakatalog.
En karttjänst för medborgardialoger skapas, som ger
företagare, medborgare och besökare möjlighet att lämna sina
kommentarer, bilder och berättelser. Detta bidrar till
utvecklingen av olika områden och platser i länet. Karttjänsten
breddar medborgarinflytandet till grupper som vanligen inte
deltar i samhällsplaneringen vilket ger en förbättrad och
breddad tillgång till personliga och sociala
planeringsunderlag.
3D-visualisering används som ett naturligt verktyg i
medborgardialogen och i den interna exploaterings- och
planeringsprocessen, i syfte att effektivisera densamma och att
tydligare kommunicera förslag till exploatering och
detaljplaner externt.
Samrådsmöten och utställningar utvecklas med digitala
lösningar som förbättrar dialogen och möjliggör deltagande på
distans via webben.
Effekter
* Bättre vägledning till företag, boende och besökare
* Breddad medborgardialog där fler kan ta del av
översiktsplanerna
* Stärka demokratiska inslag och jämställdhets- och
jämlikhetsarbetet i olika processer som innefattar samråd
* Ökar delaktigheten och förståelsen för
samhällsplaneringsprocessen vilket bidrar till en långsiktigt
hållbar utveckling
* Genom digitala lösningar har samarbetet ökat med skolorna
* Elever och lärare får kunskap om och är direkt delaktiga i

samhällsutvecklingen
* Snabbare handläggning när ärenden är mer kompletta
* Minskade tryckkostnader och minskad påverkan på miljön
* Effektivare aktualisering av översiktsplanerna

Aktivitet
Digitala detaljplaner (Akt 2)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2020-12-31

Kostnad
Beskrivning
2 408 030 Dagens analoga lagring och hantering av detaljplaner
försvårar markexploateringen och omöjliggör för företagen att
på ett kostnadseffektivt planera sina byggprojekt. I dagsläget
tolkar kundtjänst för bygglov och bygglovhandläggare
detaljplanebestämmelser från pdf-filer eller analoga kartor.
Handläggningen blir även mindre rättssäker, jämställd och
hållbar.
På Gotland finns det idag 775 detaljplaner. Många äldre
detaljplaner stämmer inte överens med gällande
fastighetsbildning och det är ett tidskrävande arbete att
lokalisera fastigheter på de äldre plankartorna. Digitalisering
av detaljplaner är en av de högst prioriterade förbättringarna
som framkom vid dialog med näringslivet under förstudien.
Målet är att digitalisera gällande detaljplaner så att aktuell
planinformation visas i korrekt geografiskt läge. Med hjälp av
digitala tjänster får exploatörer och byggföretag tillgång till
planeringsunderlag för sina projekt.
Digitala detaljplaner är grunden för ett smartare
samhällsbyggande. När företagen har tillgång till aktuella och
digitala detaljplaner kan de planera och bygga
kostnadseffektivt. Utvecklingen blir hållbar när informationen
i detaljplanen enkelt kan återanvändas för bland annat digital
kartproduktion, fastighetsbildning, statistiska analyser och
ansökningar om bygglov. När ärenden hanteras digitalt hela
vägen genom handläggning minskar handläggningstiden och
risken för fel minimeras.
Aktiviteten innebär att samtliga Gotlands 775 detaljplaner
digitaliseras enligt Boverkets standard och Region Gotlands
gällande planprogram och riktlinjer. Alla planbestämmelser i
nya och äldre detaljplaner tolkas enligt Boverkets kataloger
för detaljplanebestämmelser. Vid digitaliseringen justeras
detaljplanerna med gällande och kvalitetshöjda
fastighetsgränser. Arbetet läggs upp och budgeteras efter de
erfarenheter som framkom i RIGES-projektet.
Digitaliseringen sker efter uppgjord prioriteringsordning, där
hänsyn tas till exploateringstryck och hur planerna stämmer
överens med befintlig fastighetsindelning. Planering och
genomförande görs i samverkan med Länsstyrelsen på
Gotland.
* Besluta om arbetsmetod, bygger på erfarenheter från
RIGES-projektet
* Personresurser, kartingenjör, bygglovsarkitekt, planingenjör
* Referensgrupp, kvalitetsuppföljning
* Samarbetspartners, erfarenhetsutbyte och
kunskapsöverföring
* Utbildning, Boverkets standard, program för plantolkning
och digitalisering
* Digitaliseringsarbete, avstämning kring tolkning,
gränsdragning m.m.
* Lagring och presentation i digitala tjänster
* Plan för förvaltning och ajourhållning
Planinformationen från de digitaliserade detaljplanerna
presenteras i en digital tjänst, där exploatörer, byggföretag,
privatpersoner och handläggare enkelt har tillgång till det
planeringsunderlag de efterfrågar. Med digitala tjänster kan
informationen nås av vem som helst när som helst, vilket ökar
jämställdheten och möjligheten för alla intressenter att
påverka och ta del av informationen. En förutsättning för en
lyckad digitalisering av detaljplaner är att fastighetsgränserna
inom planområdet är av god kvalité och att lägesosäkerheten
är låg, en aktivitet som ska genomföras parallellt inom
projektet.
Effekter
* Ökat byggande
* Konkurrenskraften ökar för mindre exploatörer
* Breddad medborgardialog
* Mer jämställd samhällsutveckling
* Lika möjlighet till delaktighet
* Positiv miljöpåverkan
* Bättre statistik och analyser

* Effektivare planberedskap och planhandläggning
* Mer rättssäker bygglovshandläggning
Aktivitet
3D-visualisering (Akt 3)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2020-12-31

Kostnad
Beskrivning
950 400 Det råder ett stort samhällstryck på att öka byggandet av nya
bostäder. För att möta det behovet måste beslutsgången i
byggprocessen göras effektivare och mer rättssäker. I
processen kan användningen av 3D-visualisering göra stor
skillnad. 3D-modeller kan visa detaljplanegränser och
planbestämmelser för aktuellt område och kan kombineras
med landskapsbild samt befintliga och tänkta byggnader. I
modellen kan användaren röra sig fritt, testa olika
projekteringsförslag och se hur resultatet blir från valfria vyer.
Från modellen kan även filmer och bilder tas fram, vilka
ytterligare kan bidra till att underlätta förståelsen av ett
projekt.
För att uppnå detta behöver en arbetsprocess för 3Dvisualisering tas fram, där 3D-modeller skapas med hjälp av
data som idag redan används vid framtagning av 2D-kartor.
Att utveckla konceptet virtuellt byggande är även ett av målen
för en effektivare byggprocess i Regional Digital Agenda för
Gotland.
3D-visualisering och BIM (Byggnadsinformationsmodeller)
används ofta i andra branscher, men inom Region Gotland
saknas kompetens och resurser för att applicera detta i
verksamheten. Projektet tillför det som krävs för att införa
detta vid Region Gotland.
När många intressenter ska samverka blir vikten av
visualisering extra stor. Exploatering ska vägas mot bevarande
och olika intressen ska komma till tals. 3D-modeller bidrar till
att säkerställa att nybyggnationerna harmoniserar med
omgivningen samt att få en säker och effektiv hantering
genom hela processen. Medborgardialogen ökar då 3Dmodellerna gör planeringen mer tillgänglig. Även i den
politiska beslutsgången underlättar 3D-visualisering för att
exempelvis förstå hur en byggnation kommer att förändra
stadsbilden.
* En arbetsprocess och organisation sätts upp som effektivt
kan generera 3D-modeller från geodata som redan finns.
* I ett samarbete med Uppsala Universitet/Campus Gotland
genomförs ytterligare utveckling och test av 3D-modeller.
* Användarnas behov har kartlagts under förstudieprojektet.
Fler användartester och avstämningar görs under projektets
gång och i takt med att tekniken utvecklas.
* En webbaserad tjänst sätts upp där företagare och
medborgare kan testa tjänsterna och lämna kommentarer.
* I projektet utvecklas samarbete och utbyte med andra
kommuner när det gäller arbetsprocesser, lagring och val av
arbetsverktyg.
* Ta fram en plan för förvaltning och uppdatering.
Effekter
* Förbättrad medborgardialog genom tydligare information.
* Ökade möjligheter för medborgare och företag att i ett tidigt
skede få en överblick över hur nya projekt kommer se ut i
verkligheten och hur dessa kan påverka omgivningarna.
* Underlätta för mindre byggfirmor och entreprenörer att göra
rätt i projekteringen.
* 3D-visualisering ger ett bättre beslutsunderlag vid samråd
och bygglovsansökningar, vilket bidrar till en bättre
stadsmiljö, minskade kostnader för inköp av konsulter,
tidsbesparing och förbättrar dialogen med allmänheten och
beslutsfattare.
* 3D-visualisering leder till ökad jämställdhet och bättre
medborgardialog eftersom det ökar möjligheterna för alla
grupper i samhället att förstå hur en förändring kommer se ut
och därför påverka sin kringmiljö i samband med
översiktsplan eller att detaljplaner tas fram.
* Effektiv och rättssäker politisk beslutsprocess

Aktivitet
Startdatum Slutdatum
Webbaserad kartportal (Akt 4) 2018-01-01 2020-12-31

Kostnad
Beskrivning
1 450 000 Idag har företagare, medborgare och besökare svårt att hitta
och ta del av Region Gotlands kartinformation. Informationen
är ett viktigt planeringsunderlag, men när informationen både
finns analogt och i olika digitala format, samt att olika teman
presenteras i separata kartor, går informationen inte att
använda på ett kostnadseffektivt sätt.
Vid konvertering av geodata från analog lagring till digital
lagring har kunskapen i ordinarie verksamhet inte varit
tillräcklig. Detta har medfört att informationen idag lagras
olika hos respektive verksamhet och att metadata (information
om data) ofta saknas.
Målet är en samlad kartportal där företag, medborgare och
besökare kan hämta information vid exempelvis skolval,
ansökan om bygglov eller nyetablering av verksamheter.
Öppna data gör att informationen kan vidareförädlas av
företag och entreprenörer vilket bidrar till utökad service och
hållbar tillväxt.
Kartportalen är självklar ingång för alla som söker
samhällsinformation. Där presenterar förvaltningarna sin
information på ett lättillgängligt och enkelt sätt. När både
kunder och handläggare har tillgång till samma information
minskar riskerna för missförstånd. Kartportalen bidrar till
jämställdhet och likabehandling, där alla ges samma möjlighet
att ta del av informationen när och var de vill. Via webben kan
informationen läsas upp och även presenteras på olika språk.
Genom förstudien finns det idag en god bild av vilket behov
av information som användarna har. Behovet ändras dock
över tid och behöver uppdateras genom externa enkäter och
sammanställning av förfrågningar till kundtjänst. Även de
olika verksamheterna ska ta fram vilken information de anser
mest relevant att delge för respektive kundgrupp.
När en samlad bild finns över användarnas och
verksamheternas behov av geodata via kartportalen påbörjas
arbetet med att stötta verksamheterna i framtagandet och
strukturering av informationen.
Under förstudien har ett förslag till gränssnitt för en kartportal
tagits fram. Arbetet med denna fortsätter, så att den uppfyller
de krav som användarna har.
En gemensam geodatakatalog ska sättas upp och
informationen ska samlas i ett geodatasystem. I aktiviteten
ingår också arbete med öppna geodata, som utan avgift och
begränsningar kan användas och bidra till tillväxt hos
företagare och entreprenörer.
Effekter
* Karttjänsten ger företagare, medborgare och besökare
förenklad tillgång till relevant och aktuell information som är
lätt att förstå
* Öppna geodata bidrar till innovation, tillväxt, bättre
beslutsunderlag samt större miljö- och kulturhänsyn
* Ökad jämställdhet och möjligheter för alla grupper i
samhället att ta del av samhällsinformation
* Förbättrad extern och intern kommunikation
* Etablering av fler e-tjänster och applikationer hos företagare
och entreprenörer som använder sig av öppna data
* Besparingar och effektivisering genom att data som finns i
kartportalen kan användas vid exempelvis upphandlingar

Aktivitet
Förbättrad kvalitet på
fastighetsgränser (Akt 5)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2020-12-31

Kostnad
Beskrivning
3 848 400 Fastighetsgränserna på Gotland har en lägesosäkerhet som
varierar kraftigt, från några centimeter till tiotals meter. När
en ny byggnad ska uppföras krävs att mätingenjörer åker ut till
aktuell fastighet och mäter in denna, för att få en korrekt och
kvalitetssäkrad fastighetsgräns. Detta orsakar extra kostnader
för företagen som vill bygga, längre handläggningstider i
ärendehanteringen och projektering kompliceras av att
kvalitetssäkrade fastighetsgränser inte finns att tillgå.
Eftersom inkomna ansökningar idag styr mätarbetet sker detta
utan plan och den prioritering som är nödvändig för en
effektivisering av byggbranschens processer. Att resurser och
utvecklingsplan saknas för kvalitetshöjning av
fastighetsgränser innebär minskad tillväxt och hållbarhet för
byggföretagen.
Förbättrad kvalitet på fastighetsgränser är en förutsättning för
att den digitalisering av detaljplaner som planeras ska kunna
resultera i en tillförlitlig produkt som kan användas vidare i
processen. Arbetet kommer utföras i form av ett
samverkansprojekt med Lantmäteriet, där Lantmäteriet åtar
sig att prioritera inkommande leveranser och stötta med
kompetens.
Fastighetsgränser är en viktig del av den geodata som
dagligen används av byggföretag, medborgare och
handläggare i samhällsbyggnadsprocessen på Gotland.
Fastighetsgränser har tillkommit under olika epoker och är
framtagna med olika metoder vilket gör att ett enhetligt sätt att
lagra dessa behöver införas.
Målet med aktiviteten är att alla fastighetsgränser inom
detaljplanelagda områden ska ha en låg lägesosäkerhet, med
några centimeters medelfel i plan. Detta ger byggbranschen
tillväxt, gör byggprojekteringen mer hållbar, ger en
effektivare samhällsbyggnadsprocess och större rättssäkerhet i
de beslut som tas.
Flera samarbeten för detta projekt finns redan upprättade:
* Lantmäteriets användargrupp fastighet, där bred kompetens
finns samlad och är tillgänglig för metod- och
resultatdiskussioner.
* Österåkers kommun, vilka under lång tid har arbetat
metodiskt med kvalitetshöjning av fastighetsgränser och har
mycket erfarenhet att dela med sig av.
* Yrkesutbildningar för kart- och mättekniker kommer bidra
till arbetet genom att inom förlägga sina praktikperioder till
Gotland och genomföra en del av de inmätningar som krävs.
Målet uppnås genom att på ett strukturerat sätt
kvalitetskontrollera alla fastighetsgränser inom de
detaljplanelagda områden som finns på Gotland och höja
kvalitén, genom tolkning av förrättningsakter, inmätningar i
fält och beräkningar.
* Prioritering av områden där kvalitén ska förbättras
* Aktuella områden rekognosceras för att optimera inmätning
och transformation.
* Inmätning av utvalda gränspunkter
* Kvalitetshöjda koordinater levereras löpande till
Lantmäteriet och kan därmed utgöra underlag för
digitaliseringen av detaljplaner
Effekter
* Kostnadsbesparing för de som bygger eftersom
fastighetsgränser inte längre behöver mätas i fält
* Möjlighet att genomföra en digitalisering av detaljplaner
med korrekta fastighetsgränser som underlag vilket ger en
användbar och rättssäker slutprodukt
* Mer jämställd handläggning eftersom de som bygger kan ta
del av informationen via webben och inte behöver passa
kundtjänstens tider
* Likabehandling inför lagen eftersom det inte blir
personberoende hur och när handläggningen utförs
* Hållbar samhällsbyggnadsprocess genom effektivisering
* Minskad miljöpåverkan tack vare färre utskrifter och resor
ut i fält minskar då man kan producera nybyggnadskartor på
kontoret eftersom fastighetsgränserna är kvalitetssäkrade och

digitala
* Nya digitala kartprodukter som ersätter äldre mer
tidskrävande varianter
* Snabbare bygglovsbeslut
Aktivitet
E-tjänsteplattform (Akt 6)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2020-12-31

Kostnad
Beskrivning
735 000 Utveckling av e-plattformen är ett viktigt steg för att skapa en
mer hållbar process. Det bidrar till att öka effektiviteten hos
kunderna, som genom guidade tjänster enklare kan skicka in
en komplett ansökan. När kunderna inte behöver passa
telefontider för kundtjänst eller besöka mottagningstider hos
handläggare blir hela ansökningsförfarandet mer jämställt. Etjänsteplattformen ger lika möjlighet för fler
medborgargrupper att ta del av informationen och använda
tjänsterna där de befinner sig, vilket bidrar till ickediskriminering.
Idag upplever företag och privatpersoner att etjänsteplattformen inte fullt ut fyller deras behov. För att
företagen ska få önskad tillväxt av sin verksamhet behöver
plattformen utvecklas för att möta behoven. Under förstudien
har enkäter kartlagt användarnas behov. De områden som
framkom och som projektet kommer fokusera på är:
* Utveckla ett gränssnitt till "Mina sidor", där kunden själv
kan gå in och följa sina pågående ärenden.
* Integrera bakomliggande verksamhetssystem mot etjänsteplattformen, för att kunna presentera korrekt och
uppdaterad information till användarna.
* Integrera en mobilanpassad karta, så kunderna enkelt kan
fylla i ansökan och bifoga de kartunderlag som krävs.
* Skapa en betaltjänst som ger kunden möjlighet att betala sitt
ärende online.
I aktiviteten ingår att tillsammans med företag och andra
kommuner utreda och prioritera utvecklingen, samt att ta fram
kravspecifikation och beställa funktion hos leverantör av etjänsteplattformen, se över kopplingar och integration till
befintliga verksamhetssystem. Målet är att företag, boende
och besökare ska välja e-tjänster som första val för
anmälningar och ansökningar till Region Gotland.
* Informationsträffar i seminarieform, 4 st
* Workshops med användarfall, 4 st
* Delta på användarkonferens för e-tjänsteplattform, 2 st
* Webbmöten med samarbetskommuner, 6 st
Effekter
* Ökad tillgänglighet för att söka olika kommunala tjänster,
vilket bidrar till ökad jämställdhet
* Hållbarhet vid färre antal handlingar som kunden behöver ta
fram, vilket även bidrar till mer lika förutsättningar för alla
som söker
* Ökad rättssäkerhet när hanteringen av pappershandlingar
minskar, vilket även sparar på miljön och leder till hållbar
utveckling
* Effektiviseringen för kunderna som på kortare tid kan ha
alla nödvändiga handlingar för sitt ärende
* Förenklad dialog genom handläggningen när handlingar
skickas digitalt och i rätt format
* Kortare handläggningstider när andelen felaktiga handlingar
minskar och kartbilagor är korrekta vad gäller skala och typ
* Antalet frågor till kundtjänst gällande ärendestatus har
minskat

Aktivitet
Mina meddelanden (Akt 7)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2018-12-31

Kostnad
Beskrivning
422 000 Under förstudien framkom att företag och privatpersoner
upplever att väntetider vid handläggning av ärenden är för
långa. I en digital samhällsbyggnadsprocess behöver
handläggningstider och administration ses över. En del i detta
är att minska andelen brev som skickas.
Idag skickas beslut och informationsdokument med posten.
Detta ger långa ledtider på grund av postgång, felaktiga
adressuppgifter och borttappad/returnerad post.
I de fall den sökande ska kontaktas kan en hel del
kommunikation ske per e-post, dock inte beslut eller liknande
eftersom all signering idag måste göras analogt. I
ansökningsförfarandet för exempelvis bygglov kontaktas även
ofta andra än den sökande, det kan exempelvis vara grannar
som ska informeras. Denna kontakt kan idag endast göras per
post, då e-postadresser inte finns att tillgå. Här fyller
myndighetsbrevlådan en god funktion. Med utskick digitalt
kan mottagaren kontaktas och läsa meddelandet oavsett var
man befinner sig.
Region Gotland ska ansluta sig till Skatteverkets Mina
meddelanden. I ett införandeskede ska integration mellan den
digitala brevlådan och verksamhetssystemen testas. Här vill
projektet gå in som pilot för övergången i det nya systemet, så
att samhällsinformationen är rätt förberedd, klar för införande
och enkelt kan distribuera i digitala utskick.
Med en digital brevlåda sparas tid genom att utskicket når
mottagaren direkt, till skillnad mot postgång som tar 1-3
arbetsdagar. Det digitala meddelandet öppnar också för en
lösning där kunden snabbare kan återkoppla och en dialog i
ärendet kan enkelt föras. Tjänsten innebär en minskad
miljöbelastning och bidrar till en hållbar utveckling. Dagens
posthantering med pappersutskrifter, kuvert och transporter
med bil, flyg och tåg försvinner helt med en digital hantering.
Tjänsten är något kunderna efterfrågar och en förutsättning för
att gå mot en hållbar samhällsutveckling. Antalet användare
av "Mina meddelanden" ökar hela tiden och idag är cirka 1,5
miljon svenskar anslutna.
Eftersom alla medborgare och företag inte är anslutna kommer
pappersutskick ske under en övergångsperiod, men då som
komplement. Det digitala ska vara förstahandsvalet. Under
projektets gång kommer allt fler ansluta sig och behovet av
pappersutskick minskar.
* Anpassa brev och mallar för digital signering och
distribution
* Samarbetspartners, erfarenhetsutbyte och
kunskapsöverföring
* Utbildning, arbetssätt och rutiner
* Informera boende och företag på Gotland om fördelarna
med att ansluta sig till Mina meddelanden.
* Genomföra informationskampanjer
Effekter
* Ökad Nöjd Kund Index (NKI) när kundernas kontakt med
Regionen förenklas
* Digitala kanaler ökar jämställdhet och likabehandling
* Hållbar utveckling och miljövinster
* Effektivisering både för kunderna och regionen när
medelhandläggningstiden för ett ärende kortas
* Kostnaderna för pappersutskrift och porto minskar

Aktivitet
E-arkivering (Akt 8)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2020-12-31

Kostnad
Beskrivning
201 600 I en digital samhällsbyggnadsprocess är införandet av ett earkiv en förutsättning för en hållbar och effektiv
ärendehantering. Att ge kunderna digital åtkomst till äldre
handlingar och beslut möjliggör den tillgänglighet och
transparens som kunderna efterfrågar och Region Gotland
eftersträvar.
Region Gotland har idag inget e-arkiv. Ett arbete pågår för att
införa ett e-arkiv, vilket inväntar det förnyade ramavtal som
SKL upphandlar. Ramavtalet ska erbjuda ett gemensamt
arbetssätt och ett förenklat avropsförfarande för kommuner,
landsting och regioner att själv kunna införa, förvalta och
utveckla ett e-arkiv. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska
använda det e-arkiv som Region Gotland inför.
Målet är att tillhandahålla data och testa e-arkivering med de
digitala data som projektet tar fram. Handlingar i både
pappersformat och inskannat format måste förberedas för earkivering och beslut ska tas kring exempelvis vilken
information som ska lagras och hur den digitala hanteringen
ska göras. På så vis blir projektet pilot för e-arkivet och
arkiveringen underlättas när e-arkivet väl finns på plats.
Aktiviteten ska
* Tillhandahålla data för tester
* Införa den information som e-arkivet kräver
* Förbereda data för e-arkivering
Effekter
* Transparens, tillgänglighet och effektivisering
* Snabbare handläggning
* Minskar sårbarheten vid exempelvis brand
* Positiv miljöpåverkan utan pappersutskrifter och
utrymmeskrävande analog lagring
* Mer jämställd hantering av ärenden och lika möjlighet att ta
del av informationen
* Enklare för medborgare och företag att ta del av äldre
handlingar

7.2 Innebär någon/några av aktiviteterna i projektet att projektet bekostar insatser som är riktade till
enskilda företag?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad
7.3 Finns aktiviteter av socialfondskaraktär?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad
7.4 Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
finansieras genom denna ansökan?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad

8. Indikatorer

8.1 Ange investeringsprioritering
Stärka IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration, e-kultur och e-hälsovård
8.2 Kvantifiera
projektets bidrag i
följande
aktivitetsindikatorer
Antal organisationer som
får stöd

Kommentarer till
indikatorerna
Region Gotland

1 organisationer

8.3 Ange programspecifikt mål
Fler digitala tjänster ska utvecklas för att förbättra tillgängligheten till privat och offentlig service

9. Budget
Kostnadstyp
Personal

2018
4 517 400

2019
4 235 400

2020
3 905 400

2021
371 400

- Projektledare

540 000

540 000

540 000

180 000

- Biträdande
projektledare

192 000

192 000

192 000

120 000

- Jurist

39 600

39 600

39 600

20 000

- Ekonom

50 400

50 400

50 400

25 000

- Kommunikatör

79 200

79 200

79 200

26 400

- Planarkitekt
Akt 1

210 000

210 000

0

0

- Planarkitekt
Akt 1

0

42 000

0

0

- KartIngenjör
Akt 1

0

42 000

0

0

- GIS ingenjör
Akt 1

0

36 000

0

0

- GIS ingenjör
Akt 2

360 000

360 000

360 000

0

- Planingenjör
Akt 2

420 000

420 000

420 000

0

- Planarkitekt
Akt 2

420 000

420 000

420 000

0

- GIS ingenjör
Akt 3

90 000

90 000

90 000

0

- Kartingenjör
Akt 3

105 000

105 000

105 000

0

- Gisingenjör
Akt 4

288 000

288 000

288 000

0

- Kartingenjör
Akt 4

210 000

210 000

210 000

0

- Ansv
mätingenjör Akt
5

210 000

210 000

210 000

0

Mätningsingenjö
r Akt 5

288 000

288 000

288 000

0

Mätningsingenjö
r Akt 5

288 000

288 000

288 000

0

Totaler
13 029 600

- Etjänstbyggare
Akt 6

180 000

180 000

180 000

0

- IT-Arkitekt
Akt 6

36 000

36 000

36 000

0

Bygglovsarkitekt
Akt 6

42 000

42 000

42 000

0

- Verksamhets
utv Akt 7

180 000

0

0

0

- IT-Arkitekt
Akt 7

180 000

0

0

0

Bygglovsarkitekt
Akt 7

42 000

0

0

0

- Arkiv ansv Akt
8

67 200

67 200

67 200

0

Extern
sakkunskap och
externa tjänster

254 049

258 049

206 049

116 049

- Utvärdering

116 049

116 049

116 049

116 049

- Databaskonsult
Akt 1

0

40 000

0

0

Utbildningskons
ult Akt 1

0

12 000

0

0

- Konsult
kartportal Akt 4

28 000

0

0

0

Utvecklingskost
nad till levrantör,
Akt 6

40 000

40 000

40 000

0

- Konsultarvode
intergration Akt
6

50 000

50 000

50 000

0

- Konsultarvode
implementation
Akt 7

20 000

0

0

0

168 500

95 000

60 000

0

0

20 000

0

0

- Studieresa dig.
detaljplan Akt 2

15 000

15 000

0

0

- Workshop
företagarna Akt
2

5 000

0

0

0

- Studieresa
Göteborgsstad
Akt 3

9 000

0

0

0

- Workshop
företagarna Akt
4

5 000

0

0

0

- Studieresa
kvalitetshöjning
fast.Gr Akt 5

13 500

0

0

0

- Mätutbildning
projektarbete /
Utbyte Akt 5

60 000

60 000

60 000

0

6 000

0

0

0

Resor och logi
- Workshop
storymap Akt 1

- Konferens
digitalisering
Akt 6

834 196

323 500

Användarträffar
etjänsteplattform

15 000

0

0

0

- Konferens
smarta städer
Övergripande

40 000

0

0

0

Investeringar
materiel och
externa lokaler

456 800

456 800

456 800

20 000

- Leasing
mätinstrument (
20% restvärde)
Akt 5

292 800

292 800

292 800

0

- Leasing mätbil
Akt 5

144 000

144 000

144 000

0

Kommunikations
medel

20 000

20 000

20 000

20 000

0

0

0

0

0

Schablonkostnad
er

2 894 839

2 714 128

2 502 657

237 999

8 349 623

- Löne bi

1 928 026

1 807 668

1 666 824

158 513

966 813

906 460

835 833

79 486

Enhetskostnad

0

0

0

0

0

Avgår
projektintäkter
(negativ kostnad)

0

0

0

0

0

8 291 588

7 759 377

7 130 906

745 448

23 927 319

Offentligt bidrag
i annat än pengar

191 400

389 400

389 400

0

970 200

Privat bidrag i
annat än pengar

457 958

457 958

457 958

2 640

1 376 514

Summa, bidrag
i annat än
pengar

649 358

847 358

847 358

2 640

2 346 714

8 940 946

8 606 735

7 978 264

748 088

26 274 033

Investeringar i
portföljbolag

- Schablon 15 %

Summa,
faktiska
kostnader

Summa,
kostnader

1 390 400

Finansiär
Beskrivning
Offentlig
kontantfinansi
ering

2018
3 821 115

2019
3 456 010

2020
3 141 774

2021
371 404

- Region
Gotland

3 821 115

3 456 010

3 141 774

371 404

Privat
kontantfinansi
ering

0

0

0

0

0

Summa,
kontant
medfinansieri
ng

3 821 115

3 456 010

3 141 774

371 404

10 790 303

Offentligt
bidrag i annat
än pengar

191 400

389 400

389 400

0

970 200

Länsstyrelsen

33 000

33 000

33 000

0

1:1 medel

Totaler
10 790 303

- Uppsala
Universitet

33 000

231 000

231 000

0

Wisbygymnas
iet

125 400

125 400

125 400

0

Privat bidrag i
annat än
pengar

457 958

457 958

457 958

2 640

- Gotlands
Byggmästaref
örening

35 970

35 970

35 970

2 640

Plushögskolan

153 450

153 450

153 450

0

- Kartotek

268 538

268 538

268 538

0

Summa,
bidrag i annat
än pengar

649 358

847 358

847 358

2 640

2 346 714

Summa,
medfinansieri
ng

4 470 473

4 303 368

3 989 132

374 044

13 137 017

Europeiska
regionala
utvecklingsfo
nden

4 470 473

4 303 367

3 989 132

374 044

13 137 016

53,92 %

55,46 %

55,94 %

50,18 %

54,9 %

Stödandel
(EU-medel)
av
stödgrundan
de
finansiering

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Stödandel
(EU-medel)
av total
finansiering

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Andel annan
offentlig
finansiering
(annan än
EU-medel)

44,88 %

44,68 %

44,26 %

49,65 %

41,07 %

Andel privat
finansiering

5,12 %

5,32 %

5,74 %

0,35 %

0%

8 940 946

8 606 735

7 978 264

748 088

26 274 033

Stödandel
(EU-medel)
av faktiska
kostnader

Total
finansiering
Sökt belopp

13 137 016

9.4 Förväntas projektet generera nettoinkomster efter projektavslut?
Nej
Om osäker, kommentera

9.5 Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd?
Om ja, belopp
Om ja, motivering
9.6 Kommentar till budget

Nej

1 376 514

10. Bilagor
Rad

Bilagans namn
1 Delegationsordning Regionstyrelsen Region Gotland C04.pdf
2 Lantmäteriet - Samverkan fastighetsgränser.docx
3 Riskanalys.xlsx
4 Medfinansieringsintyg Länsstyrelsen Gotland.pdf
5 Medfinansieringsintyg Gotlands Byggmästareförening.pdf
6 Medfinansieringsintyg Uppsala universitet Campus Gotland.pdf
7 Medfinansieringsintyg Wisbygymnasiet.pdf
8 Medfinansiering Kartotek.pdf
9 Medfinansiering Plushögskolan.pdf
10 Beräkningsunderlag medfinansiering.pdf
11 Preliminär upphandlingsplan.xlsx
12 Medfinansiering Region Gotland.pdf

Signatur
Saknas

Beskrivning/Kommentar

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/2211
18 augusti 2017

Christian Hegardt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Motion ”Klimatinvestera i laddinfrastruktur för elfordon”
Förslag till beslut

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
som sitt eget.

Bakgrund

Miljöpartiet har till regionfullmäktige 2017-03-27 lämnat motion ”Klimatinvestera i
laddinfrastruktur för elfordon”.
I motionen framförs att Sveriges klimatmål att vara fossilfritt 2050 ställer stora krav
på aktivt arbete för att ställa om från fossilberoende. Utöver antagen biogasstrategi
bör Region Gotland också aktivt arbeta för utveckling av eldrivna fordon och
laddinfrastruktur för dessa. Exempelvis bör befintliga och planerade bostadsområden
utrustas med publika laddstationer. Delfinansiering för utbyggnad av
laddinfrastruktur kan sökas ur regeringens tillsatta medel för minskning av
koldioxidutsläpp.
Motionen föreslår att Region Gotland tar fram en handlingsplan för laddinfrastruktur
på Gotland samt en tidplan och organisation för denna.
Motionen har remitterats för synpunkter till tekniska nämnden, byggnadsnämnden
samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande

Utvecklingen av eldrivna fordon går snabbt och det finns anledning att tro att vi står
inför ett snart paradigmskifte där elfordon också blir ett allt mer ekonomiskt
fördelaktigt val för privatbilister. Tillgången till laddmöjlighet både i anslutning till
bostad och arbete kommer säkerligen att påverka hur snabbt samhället klarar att
ställa om till fossilfri fordonstrafik. Idag utrustas många nya bostadsområden på
Gotland med framdragen el i anslutning till parkeringsplatser. En kommunalt
antagen handlingsplan skulle, som förvaltningen ser det, framförallt vara effektiv för
1 (2)
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Tjänsteskrivelse
MHN 2017/2211

att tillskapa laddinfrastruktur i anslutning till befintliga bostadsområden och i
anslutning till publika parkeringsplatser, exempelvis i anslutning till annan
samhällsservice. En kommunalt antagen handlingsplan bör rikta in sig på
möjligheterna att använda markanvisningsinstrumentet och direktiv till det
kommunala bostadsbolaget för att möjliggöra för en snabbare utbyggnad av
laddinfrastruktur på Gotland. I ett översiktligt planeringsperspektiv kan frågan om
strategisk lokalisering av publika laddstationer behöva aktualiseras. Även den
parkeringsstrategi som Region Gotland håller på att ta fram borde beröra eventuell
påverkan som ny laddinfrastruktur kan ha på parkeringssituationen på Gotland. I
detaljplanering är förberedelse av laddinfrastruktur en mindre fråga då laddstationer
inte är utrymmeskrävande och därmed inte specifikt behöver tas om hand i en
detaljplaneprocess. Eventuellt kan laddstationer i en omställningsfas påverka pnormer och behov av parkeringsplatser om större parkeringsplatser utrustas med ett
fåtal laddstationer som då endast ett fåtal bilar kan nyttja. Detta problem torde på
sikt kunna avhjälpas med att samtliga parkeringsplatser inom ett parkeringsområde
utrustas med laddstolpar.
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det med den snabba utveckling som sker
inom elbilsområdet vore proaktivt att ta fram en handlingsplan för utbyggd
laddinfrastruktur och söka statlig medfinansiering för utbyggnaden. Man behöver
utreda hur en handlingsplan i så fall förhåller sig till vår översiktliga planering och
man bör också ge akt på hur ett sådant styrdokument påverkar antagna eller
pågående strategier, inte minst arbetet med parkeringsstrategi för Gotland och det
pågående arbetet med servicestrategi.

Beslutsunderlag

Motion till regionfullmäktige ”Klimatinvestera i laddinfrastruktur för elfordon”
2017.03.27
Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

MOTION

2017-03-27

Till regionfullmäktige

Lisbeth Bokelund, m.fl.

KLIMATINVESTERA I LADDINFRASTUKTUR FÖR ELFORDON
Flera tydliga tecken talar för att klimatet på jorden håller på att förändras utöver den naturliga variationen. Vi
har de senaste åren fått se minskning av istäcket i Arktis, stigande havsnivåer och förändrade
nederbördsmönster, enligt SMHI. Det har medfört översvämningar, extremväder och torka, som resulterat i
vattenbrist, det har vi inte minst fått uppleva här på Gotland. För Sveriges del är det tydligt att de senaste 25
åren har varit betydligt varmare än normalt, vilket mycket troligt har sin orsak i den globala uppvärmningen.
Sveriges klimatmål att vara fossilfritt 2050 kräver att vi arbetar aktivt på bred front med flera alternativ för
att ställa om vårt fossilberoende. Region Gotlands biogasstrategi är bra och nödvändig. Men det kommer inte
att lösa alla våra transportbehov varken nu eller i framtiden. Därför måste vi satsa på fler fossilfria transporter,
vilket bland annat definieras i Energiplanen som att ”Uppmuntra och stödja initiativ för utveckling av eldrivna
fordon och laddinfrastruktur för dessa.”
Elbilar och elcyklar ökar snabbt i samhället och det är ett stort steg i riktning mot ett fossilfritt transportsystem.
Att få till ett system av laddmöjligheter för elfordon är grundläggande för att minska fossilberoendet på
vägarna, detta kräver aktiva satsningar av både kommuner och företag. Så om laddfordon ska bli fler måste
det finnas en väl utvecklad laddinfrastruktur med både publika och icke-publika laddstationer.
På Gotland är avstånden så korta att det är möjligt att pendla om man kan garanteras en laddpunkt när man
handlar, arbetar eller tränar. Elfordon kan med fördel användas i stadstrafik men i dag finns det få allmänna
laddmöjlighet i Visby. Att ha publika laddstationer är viktigt för att åstadkomma en hög andel elfordon, skapa
förtroende för laddfordon och få en god rörlighet i samhället.
Utöver det visar forskning att ungefär 80-90 procent av överförd energi sker vid icke-publika laddställen
såsom enskilda parkeringsplatser. Därför är det viktigt att utrusta befintliga och planerade bostadsområden
med laddmöjligheter för att möjliggöra för laddfordon. Detta behöver ske vid detaljplaneläggning och i
befintliga områden som exempelvis Gotlandshems. Vi vill även se att det finns möjlighet att köra sitt elfordon
till regionens arbetsplatser och där ha möjlighet att ladda sin bil.
Regeringen satsar nu på att minska koldioxidutsläppen i statsbudgeten med 600 miljoner kronor per år 2017
och 2018. Stödet gå under namnet "Klimatklivet" det hanteras av Naturvårdverket och det är kommuner och
företag kan söka pengarna. Detta är en möjlighet att delfinansiera en ny infrastruktur. Klimatklivet står för ca
halva investeringskostnaden för åtgärderna.
Miljöpartiet de gröna föreslår regionfullmäktige:
•

att Region Gotland tar fram en handlingsplan för en laddinfrastruktur över hela ön inkluderat vem som
finansierar, vem som gör vad, samt en tidsplan.

Visby, datum som ovan

Lisbeth Bokelund (MP)

Isabel Enström (MP)

Stefaan De Maecker (MP)

Cecilia Nygren(MP)

Karin Sutare (MP)

Karl-Allan Nordblom (MP)

Lena Stenström (MP)

Ola Matting (MP)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND

Sidan 1 av 1

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2016/4999

Johan Åberg

29 augusti 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Motion ”Företags ansvar för vattenbesparing”

Förslag till beslut



Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget

Bakgrund

Regionstyrelsen har remitterat en motion till miljö- och hälsoskyddsnämnden för
yttrande. Motionen som kommer från Elin Bååth, Feministisk initiativ, yrkar på att
alla företag som förbrukar mer än 10 000 kubikmeter kommunalt dricksvatten per år
ska åläggas att upprätta en plan för hur de ska effektivisera sin vattenförbrukning och
att planen följs upp av Region Gotland.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande

Innehållet i motionen berör till största del tekniska nämndens verksamhetsområde.
Miljö och hälsoskyddsnämnden håller med om innehållet i motionen, om att insatser
bör göras för att få ner även företags vattenförbrukning. Det finns flera olika vägar
att gå, allt från att styra taxan till att göra tillsynsinsatser på olika nivåer. Miljö- och
hälsoskyddsnämndens tillsyn är i dagsläget inte inriktat specifikt på
vattenbesparingsåtgärder. Tillsynen är framförallt inriktad på att bibehålla och
förbättra kvaliteten på Gotlands vattenresurser i form av ytvatten och grundvatten.
Flera stora vattenförbrukande företag lämnar årligen in uppgifter om
vattenförbrukning i miljörapporterna och vattenfrågan diskuteras ofta i den ordinarie
tillsynen.
Tekniska nämnden arbetar med att hitta nya platser för vattenuttag och nya sätt för
att kunna tillhandahålla tillräckligt med dricksvatten till alla anslutna abonnenter.
Utöver att kunna producera mer vatten förs även kampanjer för att minska
hushållens vattenkonsumtion, framförallt under de månader som brist råder.
Att begära in vattenbesparingsplaner från företag kräver tid och resurser, vilket ska
vägas mot andra insatser. Vad som måste utredas vidare innan eventuella
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vattenbesparingsplaner kan begäras in, är hur många företag som skulle beröras av
kravet, vilka vinster som kan göras i form av vattenbesparing samt väga detta mot
vilka resurser som krävs.

Beslutsunderlag

Motion till regionfullmäktige ”Företagens ansvar för vattenbesparing” 2016-05-31

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen

Tjänsteskrivelse
MHN 2016/4999

Motion:
Till:

Företagens ansvar för vattenbesparing
Regionfullmäktige

I år har Gotlands ansträngda vattensituation blivit extra aktuell. Aldrig tidigare har bevattningsförbud införts så tidigt på året. Enligt SMHI kan vi inte heller räkna med att bli räddade av vädret
kommande år, då de låga nederbördsmängderna förväntas hålla i sig.
Region Gotland har genomfört insatser för att minska vattenförbrukningen hos privatpersoner, både
i form av information och konkreta förbud. Men som Radio Gotland uppmärksammade den 22 februari 2016 så står företag för en betydande del av förbrukningen av kommunalt dricksvatten. De
fyra företag som förbrukar mest vatten står för mer än 11% av förbrukningen, d v s 390 000 m³/år.
Regionen för dialog med de största förbrukarna i syfte att på frivillig väg minska vattenförbrukningen. Men några krav, liknande de som ställs på privatpersoner, ställs inte på företag.
För att på sikt minska vattenförbrukningen på Gotland behöver både hushåll och företag dra sitt strå
till stacken, och vi i Feministiskt initiativ anser därför att formella krav inte bara bör riktas mot privatpersoner, utan även företag.

Jag yrkar därför på
-

Att alla företag som förbrukar mer än 10 000 kubikmeter kommunalt dricksvatten per år
åläggs att upprätta en plan för hur de ska effektivisera sin vattenförbrukning och att planen
följs upp av Region Gotland. Detta oavsett var på ”prioriteringstrappan” för vattenbesparing
regionen för tillfället befinner sig.

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

31/5 2016

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/2176

Mattias Gerdin

26 juli 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

RS remiss - Motion. Miljöfarligt avloppsslam

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker motionens yrkande. Se motivering under
Bedömning.

Bakgrund

En motion har lämnats till Regionfullmäktige som yrkar på att Region Gotland
upphör att medverka till användning av avloppsslam som gödning. Regionstyrelsen
har remitterat motionen till bl.a. miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Av motionen framgår bl.a. att Regionen har fått dispens av Naturvårdsverket för
användning av avloppsslam som gödning vid odlingar. Syftet med spridningen är att
skapa kretslopp där fosfor livsmedelssystemet återförs till åkermark. Samtidigt som
det finns fördelar med kretslopp av slam finns det stora nackdelar med att sprida
avloppsslam. Med hänvisning till försiktighetsprincipen och miljömålen Giftfri miljö,
Ett rikt odlingslandskap, samt God bebyggd miljö, motsätter sig motionen att
Regionen sprider slam på åkermark.
Bedömning

Naturvårdsverket fick i februari 2012 ett uppdrag från regeringen om hållbar
återföring av fosfor. Naturvårdsverket presenterade i en rapport från 2013 resultaten
från arbetet med förslag till författningskrav för oönskade ämnen i olika avlopps- och
avfallsfraktioner samt förslag till etappmål till miljömålssystemet. Ärendet är
fortfarande under beredning på Miljö- och energidepartementet.
Utredningen har genomlyst problematiken ur flera olika perspektiv. Det finns tydliga
målkonflikter som har vägts mot varandra. Resultatet mynnar i ett förslag med
införande av strängare krav stegvis, på innehåll av föroreningar i slam som sprids.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att Region Gotland ska följa
Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1994:2, gällande spridning av slam. I dagsläget
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finns inget förbud mot spridning av avloppsslam på åkermark när uppsatta kriterier
uppfylls. Vilka regler som kommer att gälla i framtiden är svårt att förutsäga, men
nämnden anser att Regionens policy ska följa Naturvårdsverkets rekommendationer
även i framtiden.
I en dom från mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 7883-13, gällande
slamspridning, fastslår domstolen att Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1994:2)
ska gälla om det inte i det enskilda fallet finns skäl att göra en annan bedömning och
ställa högre krav.
Genom att slammet från Visby avloppsreningsverk numera är Revaq-certifierat, så
finns kravet att arbeta aktivt med uppströmsarbete för att ständigt förbättra slammets
kvalitet. Certifieringens syfte är att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk,
skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning är att Revaq-certifieringen är ett bra
verktyg för att på sikt få ett renare slam.
Region Gotland håller för närvarande på med arbetet att ta fram en
kretsloppsstrategi. Detta är ett dokument där det är naturligt att hantera Regionens
ställningstagande till slamspridning. I remittering av kretsloppsstrategin kommer
berörda nämnder och förvaltningar ha möjlighet att komma med synpunkter om
slamhanteringen.
Beslutsunderlag

Motion till regionfullmäktige
”Miljöfarligt avloppsslam”
Förvaltningens tjänsteskrivelse

2016-05-31
2017-07-26

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mattias Gerdin
Miljöskyddsinspektör

Beslut ska delges:
Regionstyrelsen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/2447

Lisa Tunegård

18 augusti 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

RS Remiss - Nytt reglemente för styrelse och nämnder

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta en ny kommunallag att träda i kraft
den 1 januari 2018.1 Detta föranleder att våra lokala reglementen anpassas till den nya
lagen och i övrigt anpassas till den verksamhet nämnderna ansvarar för. Det är ett
omfattande arbete med deadline senast den 27 oktober 2017 för beslut i
regionfullmäktige före årsskiftet och ikraftträdande samtidigt som den nya lagen.
Med anledning av detta vill regionstyrelsen inhämta nämndernas yttrande gällande
förslaget att upprätta ett för nämnderna och regionstyrelsen gemensamt reglemente
med tre olika delar. En första orienterande del, en gemensam del och en tredje
nämndspecifik del. Den nämndspecifika delen föreslås baseras på nämndernas
kompetens enligt det nu gällande reglementet (samlat under § 1-2 i befintligt
reglemente). Idén är att här söka reglera nämndernas verksamhetsområden ( typ 1 §)
snarare än aktiviteter (typ 2 §). Nämnderna ges möjlighet att bidra med synpunkter på
uppdateringar av sådant som kommit till eller fallit bort från nämndernas faktiska
verksamhet.
Eftersom synpunkter gällande nu gällande reglementes aktualitet och
ändamålsenlighet efterfrågas särskilt har förvaltningen internt granskat nu gällande
reglemente och lämnar nedan en övergripande kommentar av förslaget.

Yttrande

Det är inte ovanligt att både tjänstepersoner och förtroendevalda inom Region
Gotland kommer att arbeta mot olika nämnder. Ett gemensamt reglemente
underlättar navigering genom de kommunala beslutsprocesserna över
nämndgränserna vilket i sin tur bidrar till ökad förutsebarhet och rättssäkerhet inom

1

Se https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-ny-kommunallag_H403171

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/2447

Region Gotlands verksamheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig därför
positiv till att samtliga nämnders reglementen samlas i ett gemensamt dokument.
Av missivet framgår att målsättningen är att den nämndspecifika delen av
reglementet i huvudsak ska ange respektive nämnds verksamhetsområden och i
mindre grad ange hur uppgifterna inom verksamhetsområdet ska organiseras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på förslaget även i denna del. För att
kunna bedriva en så effektiv verksamhet och flexibel verksamhet som möjligt bör
Miljö- och hälsoskyddsnämnden vara fri att organisera verksamheten, men med
tydlig förankring i reglementet.
Sammantaget är förvaltningens bedömning att nuvarande reglemente i huvudsak
återspeglar den faktiska verksamheten och är ändamålsenligt formulerat, men att det
med fördel kan genomgå redaktionella ändringar. Förvaltningen ser ingen anledning
till att utöka eller förändra Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområden jämfört
med nu gällande reglemente.
Beslutsunderlag
Handling

Datum

Nytt reglemente för
styrelse och nämnder

2017-06-27

Miljö- och
hälsoskyddsnämndens
reglemente

2011-09-12

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lisa Tunegård
Nämndsekreterare

Beslut ska delges:
Registrator-rs@gotland.se

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/580
26 juni 2017

Nämnderna i Region Gotland

Remiss: Nytt reglemente för styrelse och nämnder
Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta en ny kommunallag att träda i
kraft den 1 januari 2018.1 Detta föranleder att våra lokala reglementen anpassas
till den nya lagen och i övrigt anpassas till den verksamhet nämnderna ansvarar
för. Det är ett omfattande arbete med deadline senast den 27 oktober 2017 för
beslut i regionfullmäktige före årsskiftet och ikraftträdande samtidigt som den
nya lagen.
Reglementen används för att reglera vilka frågor en nämnd har behörighet
(kompetens) att besluta om. För en ändamålsenlig organisation krävs att
gränssnitten vertikalt mot fullmäktige och horisontellt nämnderna sinsemellan
är klara för att undvika ineffektivt dubbelarbete eller icke-arbete. Det är alltså
mot ett sådant klargörande som reglementena strävar.
Med hänsyn till den korta tidsfristen ges nämnderna tillfälle att lämna
synpunkter snarast möjligt och senast per utgången av september 2017 på
följande skissartade förslag till lösning.
Remissförslag

1. Ett gemensamt reglemente föreslås för styrelsen och nämnderna.
2. Reglementet föreslås innehålla tre delar: en första orienterande del, en
andra gemensam del och en tredje nämndspecifik del.
3. Den gemensamma delen föreslås bygga på regionstyrelsens gällande
reglemente2 avseende 2 kap. Allmänna bestämmelser om ansvar och arbetsformer
med erforderliga anpassningar till den nya lagen.
4. Den nämndspecifika föreslås basera sig på nämndernas kompetens enligt
nu gällande reglementen (oftast angiven i 1-2 §§ i befintliga reglementen3)
med erforderliga anpassningar till den nya lagen. Idén är här att i
reglementet mera söka reglera ansvar för verksamhetsområden (typ 1 §) än
aktiviteter (typ 2 §). Här förväntas nämnderna bidra med synpunkter på
uppdateringar av sådant som tillkommit eller fallit ur bruk.

1
2
3

Se https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-ny-kommunallag_H403171
Se http://www.gotland.se/88307
Se http://www.gotland.se/49215

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Frågor med anledning av denna remiss besvaras av chefsjuristen Patrik
Pettersson (ankn. 9227).
När remissvaren inkommit avser regionstyrelseförvaltningen att utarbeta ett
sammanhållet förslag, naturligtvis även med beaktande av vad Sveriges
Kommuner och Landsting kan ha lämnat för bidrag till reglementsfrågan.
__________________
Patrik Pettersson
chefsjurist
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Författningssamling för Region Gotland

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS REGLEMENTE

Antaget av regionfullmäktige (tidigare kommunfullmäktige) 1992-05-11. Senast ändrad
1997-02-10, 1998-11-02, (kommunstyrelsen, numera regionstyrelsen 1998-10-29),
2000-09-11, 2003-05-26, 2011-02-21 och 2011-09-12 § 150.
Ansvarsområde
§1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den
kommunala nämnden (här Region Gotland) inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
miljöbalken.
Nämnden ska även fullgöra vissa av Region Gotlands uppgifter enligt lagen med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och vissa uppgifter enligt
lagen (2003:278) om skydd mot olyckor.
Nämnden fullgör även Region Gotlands uppgifter enligt lagen (1988:868) om
brandfarliga och explosiva varor.
Nämnden ska även
-

svara för prövning och tillsyn som ankommer på Region Gotland inom miljö- och
hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska produkter och
biotekniska organismer),

-

svara för tillsyn som ankommer på Region Gotland vad gäller vattenverksamhet,
vattenskyddsområden, skötsel av jordbruksmark,

-

svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från
vad som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall,
i den mån detta inte ankommer på tekniska nämnden, och för den tillsyn som
ankommer på Region Gotland vad gäller avfallshantering, producentansvar,
nedskräpning och dumpning av avfall,

-

följa utvecklingen inom Region Gotland i miljö- och hälsoskyddshänseende och
andra frågor inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag som är
påkallade,

-

medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom
nämndens ansvarsområde berörs,

-

utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av Region
Gotland och svara för provtagning som ålagts Region Gotland med anledning av
miljökvalitetsnormer,

-

svara för den tillsyn avseende gaturenhållning som ankommer på Region Gotland
enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning,

-

svara för de uppgifter som ingår i Region Gotlands förebyggande verksamhet enligt
lag och förordning om skydd mot olyckor,

-

svara för Region Gotlands uppgifter enligt lag och förordning om brandfarliga och
explosiva varor.
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Författningssamling för Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente

Verksamhetens mål och innehåll
§2
Målet för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet är bland annat att
-

genom att förebygga och undanröja olägenheter som kan påverka människors och
djurs hälsa såväl fysiskt som psykiskt, skapa god total miljö och därmed minska all
form av ohälsa,

-

minimera effekterna på miljön av sådana verksamheter som kan medföra olika
störningar,

-

vid planering och utveckling av samhället stor hänsyn skall tas till konsekvenserna
för miljön på lång sikt, dvs. för kommande generationer, och att ett ekologiskt
synsätt skall eftersträvas.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall inom sitt ansvarsområde svara för ledning av
verksamheten innefattande verkställighet, samordning samt uppföljning och kontroll
och därvid
-

se till att verksamheten bedrivs i enlighet med föreskrifter som finns i lag eller
förordning, de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt samt
bestämmelser i detta reglemente,

-

regelmässigt till regionfullmäktige rapportera hur verksamheten bedrivs, samt hur
den ekonomiska ställningen är under budgetåret,

-

hålla sig väl förtrogen med utvecklingen inom de verksamhetsområden nämnden
ansvarar för,

-

informera om miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde,

-

verka för hög kvalité i verksamheten,

-

leda och samordna planeringen av verksamheten,

-

verka för ett effektivt resursutnyttjande inom förvaltningsområdet,

-

kontinuerligt se över och förnya utarbetade riktlinjer och anvisningar liksom
verksamhetsmål,

-

till regionfullmäktige avge förslag till budget,

-

lämna den information som regionstyrelsen begär.
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Författningssamling för Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente

§3
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får utan regionfullmäktiges särskilda bemyndigande
1. om inte regionfullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra Region
Gotlands talan i mål och ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde,
2. besluta om sådan avvikelse från av regionfullmäktige fastställda taxor och avgifter,
som i det enskilda fallet kan anses påkallad med hänsyn till särskilda
omständigheter.
Organisation
§4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har verksamhetsansvaret för de uppgifter som följer av
detta reglemente. Nämndens uppgifter utförs av personal som är anställd vid byggnadsnämndens samhällsbyggnadsförvaltning som också är anställningsmyndighet för
personalen. Närmare beskrivning av den organisatoriska ansvarsfördelningen finns i
byggnadsnämndens reglemente. Byggnadsnämndens delegering av beslutanderätt i
personalärenden får endast ske i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden och
tekniska nämnden vilket innebär att delegering endast får ske om nämnderna är överens
om beslutets innehåll.
Genom delegationsbeslut får nämnden också överföra beslutanderätt inom nämndens
verksamhetsområde enligt reglerna i 6 kapitlet 33-38 §§ kommunallagen med beaktande
av jävsreglerna i samma kapitels 25 §.
Övriga uppgifter
§5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen
för de register som nämnden för i sin verksamhet och den behandling av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är arkivansvarig enligt lag och särskilt reglemente.
Sammansättning
§6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare valda av
regionfullmäktige. Valet förrättas före utgången av december det år då allmänna val till
fullmäktige ägt rum och gäller fr.o.m. den 1 januari året därpå.
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Ersättarnas tjänstgöring
§7
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer
sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre
ner i ordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte att framställa
yrkanden eller att få sin mening antecknad i protokollet.
§8
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
styrkebalansen mellan partierna.
Inkallande av ersättare
§9
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
skall snarast anmäla detta till nämndens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
Ersättare för ordföranden
§ 10
Om varken ordföranden eller en vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i
en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens
uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente

Sammanträden
§ 11
Miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden
bestämmer. Sammanträden skall hållas också om minst en tredjedel av nämndens
ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs.
§ 12
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till nämndens sammanträden.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordföranden kan kalla till sammanträde ansvarar
den till åldern äldste ledamoten för att kallelse utfärdas.
Justering av protokoll
§ 13
Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Reservation
§ 14
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den
tidpunkt som har fastställs för justeringen av protokollet.
Delgivning
§ 15
Delgivning med miljö- och hälsoskyddsnämnden sker med ordföranden,
förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.
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Undertecknande av handlingar
§ 16
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av miljö- och hälsoskyddsnämnden
skall undertecknas av ordföranden (vid förfall för denne vice ordföranden) eller den
anställd som nämnden bestämmer.
Utskott
§ 17
Inom miljö- och hälsoskyddsnämnden skall finnas ett arbetsutskott. Ledamöter och
ersättare i utskottet väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma tid
som de invalts i nämnden.
§ 18
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
§ 19
Ersättare skall närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra.
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av miljö- och hälsoskyddsnämnden vid
valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,
skall fyllnadsval snarast förrättas.
§ 20
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter
begär det.
Vad som i detta reglemente stadgas i § 7 st 1-4, §§ 8-9, 10 st 1, 12-15 skall i tillämpliga
delar gälla för utskottet.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut och protokollsregler gäller vad som
föreskrivs för nämnd i kommunallagen.
§ 21
De ärenden som skall avgöras av miljö- och hälsoskyddsnämnden i dess helhet skall
beredas av utskottet om beredning behövs.
Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut.
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Information och samråd
§ 22
Från regionstyrelsen, regionens övriga nämnder, beredningar och tjänstemän får miljöoch hälsoskyddsnämnden infordra de yttranden och upplysningar samt kalla
förtroendevald, anställd eller särskild sakkunnig för att få upplysningar som behövs för
att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter.
§ 23
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bör samråda med övriga kommunala nämnder, andra
myndigheter och med enskilda organisationer, som berörs av nämndens
verksamhetsområde.
Närvarorätt
§ 24
Vid miljö- och hälsoskyddsnämndens och dess utskotts sammanträden får, i den mån ej
nämnden respektive utskottet för särskilt fall beslutar annat, förvaltningschefen, annan
chef, sekreteraren och annan föredragande tjänsteman vara närvarande med rätt att delta
i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde.
Förvaltningschefen har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Åligganden för nämndens ordförande
§ 25
Det åligger miljö- och hälsoskyddsnämnden ordförande att
-

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa
frågor,

-

främja samverkan mellan nämnden och övriga nämnder, samt

-

företräda miljö- och hälsoskyddsnämnden med rätt att sätta annan i sitt ställe vid
överläggning och sammanträde med myndighet, företag och enskilda,

-

företräda miljö- och hälsoskyddsnämnden med rätt att sätta annan i sitt ställe vid
överläggning och sammanträde med myndighet, företag och enskilda.

§ 26
I övrigt gäller vad i 6 kap kommunallagen är föreskrivet om nämnder.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/2647

Stefan Brorsson

28 augusti 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

RS Remiss. Vatten i odlingslandskapet

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som
sitt eget.

Bakgrund

Rapporten ”Vatten i odlingslandskapet” samt förslag till överenskommelse mellan
Länsstyrelsen i Gotlands län, LRF Gotland och Region Gotland är på remiss fram till
den 29 september 2017. Remissen är framtagen gemensamt av Länsstyrelsen i
Gotlands län, LRF Gotland och Region Gotland.
Rapporten Vattnet i odlingslandskapet behandlar vattenfrågan både ur ett
lagstiftningsperspektiv och ur ett jordbruksperspektiv. Här finns även en översikt
över andra pågående arbeten som rör vattenfrågor. Särskilt intressant är att den
nationella livsmedelsstrategin behandlar vattnet i odlingslandskapet ur perspektivet
att jordbruksmarkens bördighet bör behållas och utvecklas. I framtagandet av den
regionala vattenförsörjningsplanen för Gotland behandlas, förutom långsiktiga
vattenförsörjningsfrågorna, även frågor kring vattenförsörjning till lantbrukets
djur. Vattnet i odlingslandskapet och Regional Vattenförsörjningsplan Gotland ger
tillsammans en helhetsbild över vattenfrågor som berör jordbruket utan att överlappa
varandra.
Rapporten beskriver
• klimatförändringar som förväntas ske samt hur de påverkar jordbruket
• nuläget i form av dikningsföretag, täckdikning och bevattningsdammar
• markavvattningens påverkan på grundvattnet
• lagstiftning som styr vattnet i odlingslandskapet samt länsstyrelsens respektive
Region Gotlands roll i sammanhanget
En probleminventering har skett genom diskussioner med LRF respektive
länsstyrelsen och problembeskrivning ur respektive organisations perspektiv har
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tagits fram. Därefter har strategiska områden att arbeta vidare med identifierats. Ett
förslag till handlingsplan med åtgärder/aktiviteter, ansvarig för att initiera att
aktiviteten genomförs samt tidplan tagits fram.
Förslagen rör fyra huvudområden
• Ny markavvattning - två förslag
• Underhåll av dikningsföretag - elva förslag
• Lagring av vatten - sex förslag
• Biotopskydd och artskydd - två förslag
Bedömning

Bevattning med avloppsvatten
Enligt förslag på handlingsplan är en åtgärd att lagra vatten genom att använda
avloppsvatten för bevattning. För att använda avloppsvatten som bevattning är det
viktigt att vattnet kvalitetssäkras för att minimera risken för människors hälsa och
miljö. En upplysning är att det finns ett beslut från Miljö- och hälsonämnden om
anvisningar vad gäller bevattning med behandlat avloppsvatten (beslutet är bifogat).
Det bör även undersökas vilka restriktioner som finns hos branschorganisationer
som Arla och Lantmännen. Det är viktigt att vara lyhörd för ny lagstiftning och
forskning om användning av avloppsvatten för bevattning.
Region Gotlands roll i lagstiftningen
Det bör framgå i rapporten på vilket sätt uppodling av annan mark påverkar vattnet i
odlingslandskapet.
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Inledning
Bra balans mellan vatten och luft i marken är en förutsättning för ett gott odlingsresultat. För
att uppnå denna balans behöver marken vara lämpligt dränerad för en god rotutveckling samtidigt som vatten behövs i form av regn eller bevattning under odlingsperioden. Vattnets rörelser formas av landskapet och känner inte några fastighetsgränser vilket medför att lantbrukarna behöver samarbeta för att hantera vattnet i diken och kanaler.
Vattnets infrastruktur i landskapet idag har vuxit fram som en produkt av samhällets ambitioner att tryga landets livsmedelsförsörjning och lantbrukarnas behov av att främja förutsättningarna för en god skörd. De frågor som var aktuella när de stora utdikningarna gjordes, från
slutet av 1800-talet fram till mitten på 1900-talet, var andra än idag när miljöaspekter beaktas
i högre utsträckning. Arvet i form av drygt 500 dikningsföretag behöver underhållas, främst
för att möjliggöra fortsatt odling men även eftersom vägar, bebyggelse m m har anpassat till
vattenvägarna i landskapet.
Arbetet med framtagande av rapporten Vattnet i odlingslandskapet har skett i samarbete mellan LRF, Länsstyrelsen i Gotlands län samt Region Gotland. Christina Huhtasaari har varit
projektledare och svarar även för rapportens slutliga innehåll efter synpunkter från de deltagande parterna. Under arbetets gång har strategiska problemområden identifierats och förslag
till möjliga åtgärder tagits fram.
De deltagande parterna har under arbetets gång uttalat ambitionen att rapporten ska ge en
grund för fortsatt god samverkan där och där förståelsen för parternas olika roller är en viktig
del.
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Sammanfattning
Rapporten Vattnet i odlingslandskapet behandlar vattenfrågan både ur ett lagstiftningsperspektiv och ur ett jordbruksperspektiv. Här finns även en översikt över andra pågående arbeten som rör vattenfrågor. Särskilt intressant är att den nationella livsmedelsstrategin behandlar
vattnet i odlingslandskapet ur perspektivet att jordbruksmarkens bördighet bör behållas och
utvecklas. I framtagandet av den regionala vattenförsörjningsplanen för Gotland behandlas,
förutom långsiktiga vattenförsörjningsfrågorna, även frågor kring vattenförsörjning till lantbrukets djur. Vattnet i odlingslandskapet och Regional Vattenförsörjningsplan Gotland ger
tillsammans en helhetsbild över vattenfrågor som berör jordbruket utan att överlappa
varandra.
Rapporten beskriver
•
•
•
•

klimatförändringar som förväntas ske samt hur de påverkar jordbruket
nuläget i form av dikningsföretag, täckdikning och bevattningsdammar
markavvattningens påverkan på grundvattnet
lagstiftning som styr vattenet i odlingslandskapet samt länsstyrelsens respektive
Region Gotlands roll i sammanhanget

En probleminventering har skett genom diskussioner med LRF respektive länsstyrelsen och
problembeskrivning ur respektive organisations perspektiv har tagits fram. Därefter har strategiska områden att arbeta vidare med identifierats. Ett förslag till handlingsplan med åtgärder/aktiviteter, ansvarig för att initiera att aktiviteten genomförs samt tidplan tagits fram.
Förslagen rör fyra huvudområden
•
•
•
•

Ny markavvattning
Underhåll av dikningsföretag
Lagring av vatten
Biotopskydd och artskydd

Två förslag
Elva förslag
Sex förslag
Två förslag

Arbetsgruppens förslag har presenteras och diskuteras vid en work-shop där inbjudna lantbrukare samt representanter för vattenråden fick lämna synpunkter på förslagen samt föreslå ytterligare åtgärder. Sammantaget kan konstateras att förslagen mottogs väl samt att det finns
förväntningar att förslagen till åtgärder omsätts i praktisk handling. En förståelse finns för att
vissa förslag, särskilt pilotprojekten, inte kan genomföras utan extern finansiering. Arbetsgruppens mål är att följa upp strategin med handlingsplan några gånger per år och fortlöpande
uppdatera när behov finns.
Arbetsgruppen har bestått av Anna Törnfelt, Andreas Nypelius, Mats Bondeson samt Petter
Engström från LRF. Karin Fager, Anna-Lena Fritz, Kjell Norman, Peter Landergren, Annika
Broms, Frida Eklund och Gösta Cedergren har representerat Länsstyrelsen. Jonas Nilsson har
representerat Region Gotland.

2017-05-16

5

Förutsättningar för strategin
Varför behövs en strategi för vattnet i odlingslandskapet?
Jordbruket är en viktig näringsgren på Gotland. Primärproduktionen omsätter väl över en
miljard kronor årligen och sysselsätter nästan 3 900 personer på cirka 1 500 företag. 1 Förutom
livsmedelsproduktionen genererar jordbruket även ett öppet landskap som är av betydelse för
såväl gotlänningar som besökare till Gotland.
För att växtodlingen ska fungera krävs i första hand att marken har en välfungerande dränering så att växternas rötter har god tillgång till både luft och vatten så att upptaget av näringsämnen ska fungera väl. Därutöver har tillgången till vatten för bevattning avgörande betydelse
för odlingssäkerheten, främst vid odling av potatis och olika trädgårdskulturer. Med kommande klimatförändringar, både vad gäller längre vegetationsperiod samt ändrat nederbördsmönster, kommer både markavvattning och bevattning att bli än mer betydelsefulla än
de redan är.
Odlingslandskapet i form av åker- och betesmark uppgår till drygt 110 000 ha vilket utgör 1/3
av länets yta. Sammanlagt används 70 % av landytan till jord- och skogsbruk. Det är här
merparten av infiltrationen av nederbörden sker och det är via naturliga vattendrag samt anlagda diken och kanaler vattnet leds genom landskapet och slutligen når Östersjön.
Nederbörden på Gotland uppgår till 500-600 mm, en del tas upp av växterna eller lagras som
grundvatten, resterande 150 – 200 mm rinner ut i Östersjön. Det finns alltså ett stort nederbördsöverskott som skulle kunna tas om hand men det kräver anlagda lagringsdammar om det
skall kunna utnyttjas. Grundvattenuttag är inte en möjlighet för jordbruksbevattning utan för
jordbrukets del är möjligheten att ta ut ytvatten under högflödesperioder (oktober-mars) det
som står till buds.
Under sommaren 2016 rådde stor vattenbrist på Gotland och restriktioner om användning av
kommunalt vatten infördes.
SGUs grundvattenmätningar under perioden 1992 – 2015 visar att den högsta grundvattennivå
i Isums ligger 0,5 m under markytan vilket inträffar i januari för att sedan sjunka till cirka 1,7
m under markytan när den är som lägst i november. Isums är att betrakta som ett exempel på
ett litet grundvattenmagasin. Motsvarande mätningar i Hemse visar att grundvattennivån ligger cirka 90 cm under markytan när nivå är som högst och på cirka 2,4 m när den är som
lägst. Hemse utgör ett stort grundvattenmagasin.
I jämförelse med mätningar under perioden 1992 – 2015 låg grundvattennivån 2016 i Hemse
på den lägsta nivån i princip hela året jämfört med tidigare år. För Isums del låg grundvattennivån i stort sett på normala nivåer under första hälften av året för att sedan sjunka till att
ligga betydligt lägre än normalt under andra halvåret.
Eftersom mätningarna har pågått under lång tid blir det tydligt att grundvattenytan kan nå en
högsta nivå och att nederbörd därutöver försvinner i form av avrinning. Se nedanstående diagram som visar variationen under senare år.
Uppmätta grundvattennivåer i ett mindre magasin, Isums nära Roma. X-axeln visar
grundvattennivåer under markytan, och y-axeln visar år 2012-2017. Den svarta linjen är de uppmätta
1

En regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016 - 2025

2017-05-16

6

grundvattennivåerna. Den blåa linjen är maxvärde, den gröna linjen är medelvärde och den röda
linjen är minvärde för perioden 1992-2015. Ett mindre magasin reagerar snabbare på nederbörden,
vilket också gör att nivåerna förändras snabbare. Under 2016 var nivåerna under de normala större
delen av året vid Isums.

Uppmätta grundvattennivåer i ett större magasin, Hemse. X-axeln visar grundvattennivåer under
markytan, och y-axeln visar år 2012-2018. Den svarta linjen visar uppmätta grundvattennivåer. Den
blåa linjen är maxvärde, den gröna linjen är medelvärde och den röda linjen är minvärde för
perioden 1987-2016. Sedan hösten 2015 har uppmätta grundvattennivåerna i Hemse varit mycket
under de normala. Det kom nederbörd i form av snö tidigt i november 2016, vilket hjälpte till att höja
grundvattennivåerna under senare delen av 2016.

Pågående arbeten som rör vatten på Gotland:
Strategin för vattnet i odlingslandskapet är en pusselbit i beskrivningen av vatten på Gotland.
Fokus för strategin har främst sikte på markavvattning och lagring av vatten för lantbruksoch trädgårdsföretagens behov. En grödas som utvecklas väl och kan skördas under goda betingelser ger det lägsta näringsläckaget till Östersjön. Strategin kompletterar därför övriga
planer som i hög utsträckning har siktet inställt på vattenförsörjning till boende och besökare
samt för möjligheter till byggande på Gotland.
Regional Vattenförsörjningsplan Gotland syftar till att ta ett helhetsgrepp över Gotlands försörjning, visa hur klimatförändringar kan påverka vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv samt peka ut de för länets viktigaste vattenresurser och bristområdena. Vidare ska
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planen stärka länets förmåga att hantera krissituationer kopplade till hot mot dricksvattenförsörjningen. Planen omfattar även vattenförsörjning till lantbrukets djur. I de allra flesta fall
används enskilda vattentäkter på lantbruksföretagen men det förekommer även att gården är
ansluten till det kommunala ledningsnätet samt att vatten hämtas vid bristsituationer från
kommunala tappställen. Viktigt att notera den kommunala skyldigheten att ordna vattentjänster endast omfattar skydd av människors hälsa och miljön, inte företagens behov av vatten. 2
Inom Region Gotland behandlas vattenfrågan i det regionala utvecklingsprogrammet Vision
Gotland 2025, i Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010–2025 och därtill
hörande fördjupade översiktsplaner för olika delar av Gotland. Vidare i Vattenplan för Gotlands kommun (rev. 2005) samt i Långsiktig plan för vatten- och avloppsutbyggnad på Gotland 2014–2022. Arbetet med att revidera den sistnämnda inleddes våren 2017. Den nya VAplanen kommer ha både en strategisk del samt en teknisk del med prioriteringar av utbyggnadsordning för det kommunala nätet. Delar av de strategiska vägvalen beskrivs i tidigare
antagna dokument, exempelvis den dagvattenstrategi tekniska nämnden antog i mars 2017.

Hur har strategin tagits fram?
Arbetet med strategin har skett genom deltagande från LRF, länsstyrelsen och Region Gotland. Arbetsgruppen har bestått av Anna Törnfelt, Andreas Nypelius samt Petter Engström
från LRF samt av Karin Fager, Anna-Lena Fritz, Kjell Norman, Peter Landergren, Annika
Broms och Gösta Cedergren från Länsstyrelsen. Jonas Nilsson har representerat Region Gotland. Parterna har träffats vid tre tillfällen under hösten 2016 och vintern 2017. Diskussioner
har därutöver skett inom länsstyrelsen samt inom LRF för att identifiera vilka problemområden som strategin bör fokusera på. LRF har anordnat en work-shop med ett 20-tal deltagare där SLU beskriv klimatförändringens inverkan på växtodlingen och LRF redogjorde för
vattenrättsliga frågor. Därutöver har Region Gotland lämnat information om avloppsvatten
för bevattning. Utkastet till strategin har presenterats den 6 april för lantbrukare samt representanter för vattenråden inbjudna av LRF samt representanter för länsstyrelsen och regionen.
Kunskapsunderlag från Jordbruksverket, SMHI, SGU, Naturvårdsverket och SLU har använts
för att beskriva klimatförändringens inverkan på växtodlingen och kraven på fungerande dränering. De frågor som rör vatten i den regionala mat- och livsmedelsstrategin samt i den
nationella livsmedelsstrategin beskrivs även i korthet.

Avgränsning
Rapporten berör endast vattnet i odlingslandskapet, dvs. inte vattenfrågor i skogen. Huvudinriktningen är att fånga frågeställningar som i huvudsak ligger utanför kommunal planering
eller redan behandlas i ovan redovisadearbeten. Kopplingar görs till aktuella strategier som
den regionala mat- och livsmedelsstrategin. (beslutad oktober 2016) samt den nationella
livsmedelsstrategin (presenterades januari 2017). Naturvårdsaspekter och klimatpåverkan på
grund av odling har inte ingått i uppdraget och behandlas inte i rapporten.

Koppling till En regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2015
I den regionala mat- och livsmedelsstrategin redovisas att det mest påtagliga i kartläggningsarbetet har varit de stora möjligheterna till fortsatt utveckling av mat- och livsmedel på Gotland. Primärproduktionen, dvs. lantbruket och trädgårdsnäringen är en bas för åtminstone de-

2
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lar av förädlingsindustrin. Dessutom finns ett starkt beroendeförhållande mellan primärproduktionen, förädlingsföretagen och besöksnäringen. Förutom avsaluprodukter från lantbruksoch trädgårdsföretagen behålls ett öppet landskap med ekosystemtjänster samtidigt som ett
attraktivt öppet landskap är betydelsefullt för både de boende och för besöksnäringen. I
SWOT-analysen lyfts följande frågor fram som har betydelse för arbetet med strategin för
vattnet i odlingslandskapet:
Goda betingelser för primärproduktion
Förädling är en vattenkrävande verksamhet.
Brist på vatten av god kvalité vid förädlingen
Nya och längre säsonger (bl. a längre vegetationsperiod i ett förMöjligheter
ändrat klimat)
Potential för ökad produktion inom lantbruks- och trädgårdsföretag
Vattenbrist
Hot
Gemensamt för primärproduktionen och förädlingsindustrin är att tillgången till vatten är en
kritisk faktor. För lantbruks- och trädgårdsföretag handlar vattenfrågan både om att skydda sig
mot vatten i form av fungerande markavvattning samt om tillgång till vatten för djuren och för
bevattning. Det handlar det ofta om åtgärder som kan göras på det egna företaget eller i samverkan med andra som berörs av samma dike eller kanal.
Styrkor
Svagheter

Koppling till den nationella livsmedelsstrategin
Den nationella livsmedelsstrategin 3 anger inriktningen för politiken fram till 2030 med en
handlingsplan 4 för som sträcker sig fram till 2019. Propositionen avses att läggas fram till
riksdagen för beslut före sommaren 2017.
Ur kortversionen av En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela
landet.
”Ökad livsmedelsproduktion i Sverige, inklusive den ekologiska produktionen, förutsätter att
företagen har tillgång till produktiva mark- och vattenresurser. I den fysiska planeringen
behöver hänsyn tas till jordbruksproduktionen jämte andra samhällsintressen. Jordbruksmarkens bördighet bör behållas och utvecklas. Kompetensen kring markavvattning och hanteringen av vatten i ett landskapsperspektiv bör stärkas”.
I utredningen konstateras att regelverket kring jordbrukets markavvattning är komplext och
svåröverskådligt och att kunskap behövs både hos regionala och lokala myndigheter samt hos
privata aktörer om hur vattnet rör sig i landskapet och vilken effekt det får på den produktiva
jordbruksmarken.
I dag finns få nationella experter inom området lantbrukets hydroteknik. Därmed saknas kompetens om och förståelse för jordbruksmarkens behov av dränering, markavvattningssystemens uppbyggnad i landskapet och hur systemen påverkar både stad och land.
Regeringen gör bedömningen att det mot bakgrund av de identifierade kompetens- och kunskapsbehoven och krav på landskapsansats i hantering av vatten i jordbrukslandskapet finns
ett behov av att stärka kompetensen kring dessa frågor för att få till stånd en mer strategisk
3

Kortversion av regeringens proposition 2016/2017:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar
tillväxt i hela landet
4
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/02/handlingsplan---en-livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
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och systematisk hantering av vattenfrågorna. En stärkt kompetens kan även förbättra möjligheterna att följa kunskapsutvecklingen på området, sprida kunskap och identifiera behov av
förändringar.
I handlingsplanen för livsmedelsstrategin återkommer vattenfrågorna under rubriken Säkerställa produktionsresurserna:
”Kunskapsspridning och kompetenslyft bland rådgivare, myndigheter och lantbrukare för
bättre vattenhushållning, markbördighet och säkra jordbruksmarkens produktionsförmåga för
ökad produktivitet.”

Klimataspekter
Klimatförändringar kommer att påverka det svenska jordbrukets produktionsförmåga på ett
positivt sätt genom att vegetationsperioden blir längre och andra grödor och sorter kommer att
kunna odlas framöver. Förändringarna av nederbördsmönstret som förutspås kommer även att
ställa nya krav på jordbrukets markavvattningsanläggningar. Det kommer också att medföra
behovet av vatten för bevattning kommer att öka. Behovet kan täckas genom lagring av vatten
i dammar men även att ta tillvara möjligheten med underjordisk bevattning.
Nedanstående avsnitt baseras till största delen på två rapporter från Jordbruksverket.
Den ena 5 rapporten beskriver vilka effekter det förändrade klimatet kommer att ha för jordbruket i Sverige. Förändringarna av medeltemperatur, vegetationsperiodens längd samt nederbörd görs i ett generationsperspektiv (2011-2040) där underlag från Rossby Centre 6, SMHI
har använts.
Den andra rapporten 7 är redovisning av ett regeringsuppdrag. Där görs en översyn av vad som
krävs för att anpassa markavvattningsanläggningar i form av täckdikning och öppna diken till
ett nytt klimat. Både teknisk utformning och dimensionering samt juridiska frågeställningar är
belysta.

Jordbrukets utveckling i ett nytt klimat
SMHI har upprättat klimatscenarier utifrån länsvisa klimatanalyser 8. Följande bedömningar är
beskrivna i rapporten utifrån antagandet om begränsade utsläpp av växthusgaser (RCP4.5).
Parameter
Vegetationsperiodens
längd

5

Medeltal 1961-1990 Variation
211 dagar

Vinternederbörd

164 mm

170 – 290 dagar
perioden 1961 –
2013
70 – 250 mm

Vårnederbörd

111 mm

35 – 200 mm

Bedömd
förändring
Ökning med två
månader till slutet av
2000-talet
Ökning med 20–
40%
Ökning med 20-30%

Jordbruksverket (Rapport 2007:16) En meter i timmen – klimatförändringarnas påverkan på jordbruket i
Sverige
6
http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning
7
Jordbruksverket (Rapport 2013:14) Jordbruksverkets vattenanläggningar i ett nytt klimat
8
Framtidsklimat i Gotlands län – enligt RCP-scenarier. SMHI Klimatologi Nr 31, 2015
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Sommarnederbörd

156 mm

Höstnederbörd

195 mm

Perioden 1991-2013
har varit blötare än
referensperioden
100 – 350 mm

Ökning med 20-30%

Ökning med 15-20%

Nederbörden bedöms alltså att öka under alla årstider.
Tillrinningens dynamik:
Högre flödestoppar vintertid medan vårflödet minskar/försvinner eftersom mindre mängd
nederbörd kommer att lagras som snö. Längre säsong med låga flöden eftersom vegetationsperioden blir längre och därmed kan växterna ta upp vatten längre tid, dvs. vattnet når inte
grundvattnet och vattendragen.
Marktorka 9:
Bedömningarna baseras på medelvärdet av varje års lägsta markfuktighet under perioden
1963-1992. Under den perioden rådde torka med, i medeltal, 16 dagar på Gotland. Bedömningen är att antalet dygn med marktorka kommer att öka med 20-27 dygn under perioden
2021-2050, dvs. mer än en fördubbling jämfört med referensperioden. Torkperioden förväntas
bli längre i kustområdena jämfört med det inre av Gotland.
Maximal 7-dygnsnederbörd:
Ett index för årets största 7-dygnsnederbörd kan användas för bedömningar av förändringar i
vattenflödet i små och medelstora naturvattendrag och diken. Medelvärdet för perioden 19611990 är 60 mm med stora variationer mellan åren. Bedömningen är att 7-dygnsnederbörden
kommer att öka med 30-40 % till slutet av seklet, dvs. det blir fler tillfällen med kraftig
nederbörd. Bedömningen är att mer nederbörd kommer att variera över ön, mer över de inre
delarna samt i nordväst, jämfört med kustområdena.
Klimatförändringens effekter för växtodlingen
I de klimatförändringsscenarier som studerats kommer det förändrade klimatet att påverka jordbruket i Sverige på ett i huvudsak gynnsamt sätt i ett 25-årsperspektiv. Växtodlingen anpassas
succesivt till de nya möjligheter som uppkommer för grödor som kräver längre vegetationsperiod och andelen höstsådda grödor bedöms också öka. Dessvärre uppkommer en sämre
situation ifråga om skadeinsekter och ogräs. Dessa förändringar sker i sådan takt att de förändringar som jordbrukarna behöver göra kan ske successivt med nya grödor/sorter, ny teknik
och anpassad odlingsteknik för att hantera skadegörare och miljöbelastning. Ett område där det
redan nu kan vara angeläget med ökad uppmärksamhet gäller vattenhushållning, dvs. avvattning
och möjligheter till bevattning. Investeringar inom dessa områden har lång avskrivningstid 10.

Markavvattningsanläggningar i ett nytt klimat
För vattenhushållningen i odlingslandskapet är det nödvändigt att redan idag ha i åtanke de
nya behov som klimatförändringar kan föra med sig. En nyinvestering i täckdikning har lång
avskrivningstid och det nya nederbördsmönstret behöver finnas i åtanke vid planeringen av
täckdikningen. Livslängden på en täckdikningsanläggning kan uppskattas till 50 – 100 år. Det
innebär att 1-2 % av den täckdikade arealen skulle behöva göras om varje år.

9

Marktorka i framtiden – en sammanställning för södra Sverige. SMHI Rapport nr 2014-33

10 Jordbruksverket (Rapport 2007:16) En meter i timmen – klimatförändringarnas påverkan på jordbruket i

Sverige
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Med förlängd växtsäsong, ökade vattenflöden vår och höst samt mer intensiva regn sommartid
ställs nya krav på befintliga diken och täckdiken. Dels kan äldre täckdikningar inte längre leva
upp till de nya krav som ändrat nederbördsmönster kräver, dels krävs att underhållet av öppna
diken förbättras för att hantera intensiva regn sommartid. Trots att sommarflödena är lägre än
vinter/vårflödena så är risken för grödan avsevärt större sommartid. Effekten på grödan vid ett
intensivt regn påverkas i hög utsträckning av hur mycket vegetation som finns i diket, dvs. hur
snabbt diket kan leda undan nederbörden till den nivå som är lämpligt för grödan. Översvämningar/högt grundvattenstånd efter stora nederbördsmängder under en kort perioden (maximal
7-dygnsnederbörd) kan förstöra skörden, ökar risken för utlakning av växtnäringsämnen och
skapar problem i samband med skörd och jordbearbetning.
Illustration över vattennivån vid täckdikning 11.

Om dessa nederbördsmängder bidrar till påfyllningen av grundvattnet beror på hur torrt det är
i marken före regnet, dvs. om vegetationen hinner tar upp nederbörden innan grundvatten
bildas. Om regnet kommer efter en torrperiod uppkommer även risken att nederbörden inte
hinner infiltreras i marken utan avgår som ytvattenavrinning.
Statistik
Gotlands åkerareal 12
Årtal
1951
1975
1985
1995
2001
2013

Antal hektar åker
84 902
82 400
83 475
86 679
85 355
85 749

Som synes har åkerarealen varit tämligen konstant de senaste 60 åren. Arealer har tagits ur
bruk medan omläggningen av skog till åker har tillfört ny åkerareal. Under perioden 2010-

11 Ur Greppa näringen: Dränering Vad behövs för att odla? Jon Wessling LRF
12

http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929-f548-4f279bc9-78e127837625
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2013 anmäldes 500 ha skog för omläggning till åker på Gotland vilket är 25 % av den totala
anmälda arealen för Sverige 13.
Enligt enkäten Dränering av jordbruksmark 2013 14 bedömer jordbrukarna på Gotland att 40
% av åkerarealen är systemtäckdikad och att 72 % av arealen har tillfredställande dränering.
Vad gäller behovet av nytäckdikning eller omtäckdikning så uppger lantbrukarna att 36 % av
åkerarealen har detta behov, dvs. cirka 30 000 hektar behöver åtgärdas men att endast cirka
5 000 hektar kommer att genomföras inom kommande 5-årsperiod. Det är alltså en stor
skillnad mellan behovet och vad som kommer att genomföras.
En genomgång av kartoteket över täckningsplaner som fått statligt stöd under perioden 19301989 för socknarna Martebo, Roma och Stånga visar att totalt 1 200 ha täckdikades med statligt stöd under denna period med en jämn fördelning mellan de olika årtiondena, dvs. inget
årtionde utmärkte sig med särskilt hög aktivitet. Genomgången syftade till att bedöma om
täckdikningsaktiviteten har varierat i jordbruksintensiva socknar under perioden. Det syns
alltså ingen skillnad mellan när den mer arbetskrävande tegelrörsdikningen ersattes av mer
maskinell plaströrstäckdikning på 1960-talet.
Jämfört med hela riket visar enkäten att andelen åkermark med tillfredställande dränering är
lägre på Gotland. Detsamma gäller i jämförelse med det produktionsområde Gotland tillhör,
Götalands mellanbygder. Där är bedömningen att 80 % av åkerarealen har tillfredställande
dränering jämför med 72 % på Gotland.
Vad gäller om åkermarken ingår i ett eller flera dikningsföretag visar enkäten att Gotland har
högst andel i landet, 59 % jämfört med 53 % i Götalands mellanbygder. Dessvärre är andelen
dikningsföretag med aktiv styrelse endast 48 % jämfört med 53 % i Götalands mellanbygder.
Andelen där man inte vet om det finns en aktiv styrelse är lika stora.
Enkäten visar tydligt att täckdikningsbehovet är kraftigt eftersatt i hela landet och att situationen är sämre på Gotland jämfört med produktionsområdet i övrigt. Eftersom täckdikning
förutsätter att huvudavvattningen i form av större diken och kanaler fungerar är förhållandet
att det saknas en aktiv styrelse i dikningsföretagen problematisk.
Detta förhållande avspeglar sig också i behovet av underhåll av öppna diken. På Gotland uppger 27 % av de tillfrågade att de inte vet om det finns behov av underhåll av de öppna dikena,
vilket är högst i landet. På frågan om underhåll har skett under den senaste 5-årsperioden av
någon del av de öppna dikena svarar 42 % att så har skett vilket är lägre än inom produktionsområdet som helhet. Det framgår också att underhållet inom den senaste 10-årsperioden ligger
lägre på Gotland (57 %) jämfört med 66 % inom produktionsområdet.
Sammantaget visar enkäten att Gotland i jämförelse med Götalands mellanbygder har
•
•
•
•

13

större täckdikningsbehov
lägre andel åker med tillfredställande dränering
större andel dikningsföretag vilket kräver samverkan mellan lantbrukarna
sämre kännedom om det finns underhållsbehov av öppna diken

Länsstyrelsen. Rapporter om natur och miljö 2014:1 Omläggning av skog till åker på Gotland 2010 – 2013
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:904223/FULLTEXT01.pdf
14
Statistiska meddelanden JO 41 SM 1402

13
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•

lägre andel genomförda underhållsåtgärder under den senaste 10-årsperioden

Bevattningsbehov i ett nytt klimat
En längre vegetationsperiod kan leda till ökad produktion och odling av fler växtslag. Torrare
somrar gör att behovet av bevattning kommer att öka, dels för specialgrödor som grönsaker
och potatis men även för oljeväxter och vall.
Ytvattentillgången är mycket begränsad sommartid eftersom diken och kanaler är torra stora
delar av sommaren. Däremot finns stora möjligheter att leda av ytvatten under högflödesperioden vinter/vår och fylla anlagda vattenmagasin. En sådan åtgärd är värdefull ur miljösynpunkt eftersom näringsämnen som finns i vattnet tas om hand i stället för att det rinner ut i
Östersjön. I samband med bevattningen uppkommer även en positiv miljöeffekt eftersom
markens näring kan tas upp av växterna genom att vattentillgången säkerställs även under
torra perioder. På så sätt minskar även risken för utlakning eftersom näringen bortförs med
skörden.
Förutom att lagra bevattningsvatten i dammar kan tekniken
med underjordisk bevattning tillämpas där jorden är lämplig
för det. Tekniken innebär att reglerbara luckor installeras i ett
öppet dike/kanal. Efter avslutat vårbruk höjs luckan och
vattennivån i diket höjs till lämplig nivå. Biologiska aspekter
för hur mycket vatten som bör släppas förbi luckan behöver
beaktas.

Dämt dike i Snodderåns dikningsföretag vid Mästermyr.
Foto: Länsstyrelsen.

Vattenanläggningar på Gotland – en nulägesbeskrivning
Dikningsföretag på Gotland
Den stora torrläggningsperioden på Gotland skedde mellan 1880 och 1920. Orsaken till det
var
•
•
•
•
•
•

Laga skiftet hade genomförts och minskat ägosplittringen
Kommunikationer till fastlandet - jordbruksprodukter kunde säljas
Tillgång till konstgödsel - myrarnas näringsbrist kunde hanteras
Ångmaskinen gjorde att vattendrivna sågar inte längre behövdes
Dikningslagen 1879 - förutsättningarna för avvattningen blev klarlagda
Livsmedelsbrist – 8 % av befolkningen utvandrade 1881-1890
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Under perioden 1880-1920 genomfördes 500 laga kraftvunna syneförrättningar. 15 Den sista
stora förrättningen gällde Lina myr som påbörjades 1947 och avslutades 1958.
Många av förrättningarna har gjorts om efter att den första förrättningen gjordes. Gemensamt
för gällande förrättningar är att de i regel inte har omprövats vad gäller kostnadsfördelningslängden trots att fastighetsförteckningen i den gällande förrättningen är inaktuell.
Dikningsföretagen ska ha en styrelse som sköter dikningsföretagets angelägenheter och aktuell styrelse ska även vara registrerad hos länsstyrelsen. Här finns stora brister. Dels kan ”styrelsen ha somnat in”, dvs. det finns ingen aktiv styrelse. Dels kan styrelsen ha glömt att registrera sig hos länsstyrelsen. I dagsläget finns cirka 90 kontaktpersoner eller styrelser registrerade hos länsstyrelsen.
Dräneringsenkäten 2013 visar att så många som 50 % av de tillfrågade uppgav att de visste att
fastigheten ingår i ett/flera dikningsföretag men att det inte finns en aktiv styrelse (32 %) eller
att man inte vet (20 %) om det finns en aktiv styrelse.

Täckdikning
I dagsläget är cirka 40 % av åkerarealen på Gotland systemtäckdikad. Genom systemtäckdikningen uppnås en jämn upptorkning på fältet och växterna får goda betingelser genom en bra
balans mellan luft och vatten i marken. Dränering gör även att risken för jordpackning minskar och ger bättre framkomlighet under vårbruk och i samband med skörd.
Täckdikning skedde med tegelrör fram till 1960-talet, därefter har främst plaströr använts.
Under 1990-talet minskade täckdikningen drastiskt i hela landet. Omläggningen till ny livsmedelspolitiken gjorde att intresset för markinvesteringar sjönk även på Gotland. Med ny teknik har intresset återigen ökat men omfattningen under den senaste fem-årsperioden är lägre
än hälften jämfört med de planer som uppgavs i dräneringsenkäten. Behovet av täckdikning är
stort framöver.

Lagring av vatten
Antal domar för jordbruksbevattningsändamål
År
Ytvattenuttag
1970-1979
14
1980-1989
17
1990-1999
1
2000-2009
2
2010-2014
1
SUMMA
35

Grundvattenuttag
1
1

Tillståndet används ej
1
2
1

2

4

Exempel på villkor som finns i domen Maximal volym vatten som får ledas bort, endast två
domar har gränser som överstiger 100 000 m³
•
•
•

15

Maximalt antal liter/sek ytvatten under angiven period som får ledas bort eller
grundvatten som får pumpas upp
Minsta flöde som måste släppas förbi i diket i samband med ytvattenuttaget
Maximal fyllningshöjd i dammen

Gutabygd 2013
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Det stora antalet domar 1970 – 1989 beror troligen på den teknikutveckling som skedde när
bevattningsmaskinerna introducerades på 1970-talet. Den allmänna tillbakagången vad gäller
jordbruksinvesteringar under 1990-talet kommer även till uttryck i det förhållandevis låga
antalet domar efter 1990.

Ur SJV-rapport: Klimatförändringar och bevattningen, Odlingslandskapets tekniska system måste anpassas till
klimatförändringarna

Under 2007 infördes möjligheten för länsstyrelsen att hantera ytvattenuttag som ett anmälningsärende. Detta under förutsättning att vattenytan i den anlagda dammen inte överstiger 5
ha samt att bortledningen av ytvatten högst uppgår till 100 000 m³/år 16. Denna möjlighet har
kommit till användning i samband med anläggning av våtmarker som även kan användas för
bevattningsändamål, investeringar som gjorts med stöd inom landsbygdsprogrammet. Merparten av de tidigare domarna hade alltså kunnat rymmas inom dagens gränser för anmälningsärende. Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet kan dock besluta om nya krav om det visar
sig att dammen/ytvattenuttaget orsakar skada eller olägenhet.
Det är alltid möjligt att söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen även om lagstiftningen
för den planerade verksamheten inte kräver detta. Med ett tillstånd har brukaren större trygghet i rätt till vattenuttaget, dvs. ett tillstånd är det enda som gör vattentillgång säkrad och som
ger lagliga rättigheter att bedriva verksamheten enligt det fattade beslutet (vattendomen).
Enligt Vattenplan för Gotlands kommun 2005 har det på Gotland sedan cirka 1990 tillämpats
en metod som innebär mekaniska och biologisk rening i biologiska dammar varefter vattnet
sedan lagras i dammar och kan användas för bevattning av åkermark. Enligt dokumentet sker
detta vid reningsverken i Havdhem, Hemse, Roma, Stånga och Väskinde (reningstypen anges
som Dammar för dessa anläggningar). Volymen bevattningsvatten från dessa dammar uppgår
vid Roma 17 till drygt 500 000 m³, i Väskinde cirka 50 000 m³och vid Hemsedammarna till
100 000 m³ - 200 000 m³ beroende på vilka dammar som har haft tillräckligt lång (5 månader)
lagringstid för att kunna användas till bevattning. Dammen i Havdhem används inte idag för
bevattning och Stångadammen rymmer cirka 75 – 100 000 m³. Därutöver finns en avloppsdamm i Vänge som används för bevattning på i storleksordningen 100 000 m³.
I samband med användning av avloppsvatten för bevattning behöver kvalitetsaspekter beaktas. I Sverige finns inga bindande riktlinjer som reglerar kvalitet av bevattningsvatten. Risker för
16

19 § Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m. m
Varav 200 000 m³ i en privat damm

17
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smittspridning av främst salmonella är en viktig aspekt att beakta om avloppsvatten används.
Provtagning enligt Region Gotlands kontrollprogram mäter bland annat olika former av kolibakterier och salmonella. Ingen förekomst av salmonella har påträffats under årens lopp.
Halterna av kolibakterier varierar mellan provtagningstillfällena. Restriktioner finns om hur
lång tid som behöver gå mellan bevattning med avloppsvatten och skörd av olika grödor. I ett
internationellt perspektiv motsvarar den svenska tillämpningen de gränser som finns i Tyskland för avloppsvatten med motsvarande kvalité. 18
En översiktlig bedömning av tillgången till vatten för bevattning:
Dammar med dom samt Anmälan om vattenverksamhet

3 300 000 m³

Avloppsvatten för bevattning

1 000 000 m³

Det finns även andra bevattningsdammar som fylls med ytvatten under hösten/vintern och
används för bevattningsändamål. Den totala tillgången till bevattningsvatten uppgår till cirka
5 miljoner m³ enligt uppgift 19 från Ulf Smedberg, Ekeby Smide.

Grundvatten och markavvattning
Definition av grundvattenbildning20
Med naturlig grundvattenbildning avses den genomsnittliga, årliga effektiva nederbörden. Det
vill säga den nederbörd som inte tas upp av växtlighet eller avdunstar och som faller inom ett
grundvattenmagasins tillrinningsområde. Det är den teoretiska gränsen för hur mycket grundvatten som kan tas ut ur det aktuella grundvattenmagasinet utan att magasinets volym av sötvatten minskar.
Hur ser vattenförsörjningen ut på Gotland? 21
På Gotland är grundvattenmagasinen ofta små och den sprickiga kalkstensbergrunden gör att
det kan vara stor skillnad på vattentillgången på olika platser. Det kommunala nätet står för
cirka 50 % av den totala vattenförbrukningen, resterande vattenanvändare tar vatten från enskilda vattentäkter. På Gotland finns närmare 14 000 enskilda brunnar.

Litteraturgenomgång
Publikationen Grundförbättringar, Tidskrift för jordbrukets rationalisering genom grundförbättringar gavs ut utav Kungl. Lantbrukshögskolans institution för agronomisk hydroteknik
under perioden 1947 – 1976. 22 Syftet var att publicera resultat från vetenskaplig forskning,
försöksverksamhet och praktisk erfarenhet från frågor som rör vattnet inom jordbruket. I tio
artiklar beskrivs förhållanden på Gotland ur olika perspektiv. Nedan en sammanfattning av
olika artiklar av intresse för detta projekt.

18

Beatrix Alsanius, Kunskapsunderlag avseende avloppsvatten för bevattning, Institutionen för Biosystem och
Teknologi, SLU 2014 Dnr 530-3613-14
19
Telefon den 20 mars 2017.
20
http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/allmanna-uppgifter-gv/Pages/naturliggrundvattenbildning.aspx
21
http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-ochvattenanvandning/vattenlaget%20p%c3%a5%20Gotland/Sidor/default.aspx
22
http://www.slu.se/institutioner/markmiljo/forskning/jordbearbetning/publikationsserier1/grundforbattring/
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Om vattenförhållandena på Gotland 23
Artikeln behandlar i hög utsträckning hur de utdikade myrarna har påverkat vattenförhållandena på Gotland.
Under början av 1940-talet inträffade under ett antal av varandra påföljande år synnerligen
svår torka på Gotland. Myrarna blev hårt uttorkade med svår sprickbildning som följd. Myllan
försvann ner i sprickorna brukningen försvårades. Försök startades av dämning i myrkanalerna för att försöka hålla kvar vårvattnet i kanalerna så länge som möjligt och på så sätt
åstadkomma underjordisk bevattning. Försöken påbörjades 1942 och kom att pågå till 1961
(se Undersökningar rörande grundvattenuppdämning i blekejord på Gotland åren 1942 –
1961).
Eftersom försöken visade goda resultat medförde det att viss dämning kom att föreskrivas i
domar vid omgrävning och nygrävning av myrkanaler även om vissa praktiska svårigheter har
uppkommit både vid dämningarnas utförande samt vid skötseln av dämmena.

Preliminärt meddelande om hydrologiska undersökningar på Gotland 24
Den 1 april 1952 startade SGU grundläggande undersökningar av Gotlands hydrogeologi.
Genom att samla in uppgifter från brunnsborrningar så skapas med tiden ett omfattande
brunnsarkiv. Metodiken för undersökningarna var densamma som tillämpats i Danmark under
cirka 30 år.
Undersökningens program var att studera grundvattnets förekomst för att få svar på ett antal
frågor, bl. a om hydrotekniska åtgärder har påverkat grundvattenståndet.
Efter två års verksamhet kunde följande slutsatser dras:
•
•
•

•

23

Grundvattensänkningen beror i hög grad på ökad vattenkonsumtion
När den leriga kalkstenen täcks av s.k. pinnlera (moränlera) så kan ingen infiltration
ske genom detta lager eftersom pinnleran är så gott som helt tät.
Inom kalkstensområden varierar vattenståndet kraftigt med nederbörden. Magasinen är
fyllda på våren efter tjällossningen och sjunker sakta från mitten av juni till september
för att sedan åter stiga under hösten och vintern.
Hydrotekniska åtgärder i form av sänkningar av myrar som var lämpliga för odling har
i sig inte haft någon negativ inverkan. Dessa myrar är så gott som helt täta i botten
eftersom de är underlagrade av lera eller bleke. Däremot har kanalerna mellan myrarna
och havet påverkat grundvattnet. Ofta har kanalerna skurit genom vattenförande lager
och därigenom dränerat dessa lager till kanalbottnarnas nivå. Då påverkas betydligt
större områden än själva myren. Området som påverkas är beroende av genomsläppligheten i marken som omger kanalen.

S.O. Berg Om vattenförhållandena på Gotland, sid 185, Grundförbättringar, 1950/51 Nr 4, Årg. 4
Helge Tullström, Preliminärt meddelande om hydrologiska undersökningar på Gotland, sid 243,
Grundförbättringar 1954, nr 4, Årg. 7
24
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Undersökningar rörande grundvattenuppdämning i blekejord på Gotland åren 19421961 25
Underbevattning kan ske genom att dämma upp vatten i öppna diken och kanaler och därigenom höja grundvattenståndet i anslutning till diket. För att det ska kunna ske framgångsrikt
krävs att markytan är någorlunda plan samt att marken har god genomsläpplighet. Detta förekommer på de utdikade gotländska myrarna där alven består av blekejord med mer eller
mindre utpräglad sprickbildning.
Lantbrukshögskolans institution för agronomisk hydroteknik anlade 1941 ett försök med
möjlighet att reglera grundvattenståndet på Bara myr för att kunna studera sambandet mellan
grundvattenståndet och avkastningen av olika grödor. Försöket sköttes om dagligen och låg
fast under 20 år till 1962.
Skörderesultaten från försöket visar att
•
•

•

Den maximala avkastningen från en vall beror på samspelet mellan grundvattenståndet
och årsmånen (nederbörd, temperatur).
Under torra växtperioder erhölls maximal avkastning av vall vid en grundvattennivå
på 0,15 till 0,45 m, vid normal nederbörd vid 0,45 till 0,75 m samt vid nederbördsrika
perioder vid 0,75 till 1,05 m.
Den praktiska slutsatsen är att en uppdämning av grundvattnet på gotländska myrar
bör som regel vara en produktionsfrämjande åtgärd vid vallodling. Detta gäller även
för våroljeväxter och vårsäd särskilt när försommaren är torr.

Våtmarker vid dricksvattentäkter
SGU har på uppdrag av Region Gotland studerat förutsättningarna för att förstärka vattenproduktionen genom anläggande av våtmarker och infiltrationsområden intill dricksvattentäkter.
Rapporten 26redovisar sex möjliga metoder för att öka grundvattenbildningen i grundvattentäkternas närområde. De olika scenariorna är
•
•
•
•
•
•

Våtmarker
Dammar
Infiltrationsanläggningar
Sjöar och kalkbrott som magasin
Översilningsängar och meandring av ytvattendrag
Kulvertering av diken och reglerad dränering

Bedömning av de olika metoderna ur jordbrukets perspektiv
Anläggning av bevattningsdammar är en etablerad metod där markförhållandena och tillgången till ytvatten medger detta. En tankegång i rapporten är att anlägga grundvattendammar

25
G. Hallgren, O. Nääs, P. Wiklert Undersökningar rörande grundvattenuppdämning i blekejord på Gotland åren
1942-1961, Grundförbättringar 1965, Nr 4, Årg. 18
26
Dahlqvist, Peter et.al Våtmarker och grundvattenbildning – om möjligheterna till ökad kapacitet vid
grundvattentäkter på Gotland. SGU-rapport 2017:01
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i en dalgång och därigenom skapa en underjordisk damm. Rapporten konstaterar att grundvattendammar nära vattentäkter inte finns i dagsläget och att det bör utredas vidare var sådana
dammar skulle kunna lokaliseras.
En variant av grundvattendammar är att anlägga dämmen i större diken/kanaler. Dämmena
regleras under vegetationsperioden så att grundvattenytan höjs efter avslutat vårbruk och därigenom åstadkoms en underjordisk bevattning under växtsäsongen. Vid stora regn och inför
skörd sänks dämmena och vattnet kan återigen flöda fritt i diket/kanalen. Det skapas på så sätt
en ”marknära grundvattendamm”. Genom denna dämning kan underjordisk bevattning åstadkommas på upp till hundratals hektar om markförhållandena när markförhållandena är lämpliga. Grundvattenbildningen för vattentäktsändamål är troligen mycket begränsad genom detta
förfarande, förutom om det finns grävda brunnar för enstaka hushåll inom dämningsområdet.
Metoden med reglerad dränering åstadkommer i princip samma sak med skillnaden att det
endast är dräneringen på det enskilda fältet/täckdikessystemet som regleras genom att döma
utloppet och därigenom ställa täckdikena under vatten.
Infiltrationsanläggningar där ytvatten under högvattenflödet avleds till områden med fördelaktig infiltrationskapacitet är ett annat scenario som beskrivs. Svårigheten är dock att finna
sådana markområden.
Översilningsängar innebär att lågt liggande områden i anslutning till ytvatten tillåts att svämmas över vid höga flöden samt att diken inte går fram till ytvattendraget utan översvämmar
det lågt liggande området i stället. Detta minskar avrinningen och vattenhastigheten avtar
samtidigt som chansen för att ytvattnet ska bilda grundvatten ökar. Det kan dock vara problematiskt att finna sådana områden eftersom dessa lågt liggande områden i många fall är utdikade våtmarker som är underlagrade av tätande jordlager.
Kulvertering av dike innebär att vattnet leds genom ett rör i stället för i ett öppet dike. Det
öppna diket kan då täckas med jord och den dränerande effekten genom sidorna i diket skulle
delvis då upphöra. Eftersom många diken och kanaler har höga flöden periodvis skulle en
kulvertering kräva grova rör och skulle därigenom bli väldigt kostsam. Rapporten konstaterar
även att den biologiska mångfalden skulle minska eftersom en öppen vattenyta försvinner.
Region Gotland har i skriften Gotlands grundvatten och dricksvatten 27 beskrivit förutsättningarna och utmaningarna inför framtiden för dricksvattenförsörjning via grundvatten. Syftet
är att öka kunskapen om grundvattenfrågor, främst inom gruppen fastighetsägare med enskild
vattenförsörjning. I skriften konstateras att stora områden våtmarker har försvunnit till förmån för livsmedelsproduktion på ny åkermark. Våtmarkerna kan ha bidragit till grundvattenbildning men framför allt har våtmarkerna dämt grundvattenmagasinen och fördröjt avrinningen. Utläckande grundvatten tar sig nu snabbare till havet än tidigare.

27
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2017-05-16

20

Några slutsatser av litteraturgenomgången
Grundvattenfrågan har studerats och beskrivits ur flera olika perspektiv sedan mitten av 1990talet. Främst har effekten av utdikningen av våtmarkerna varit av intresse. Översiktligt visar
litteraturgenomgången att
•
•
•

•

•

•

Våtmarkerna i sig, på själva våtmarksområdet, inte medverkar i någon större utsträckning till grundvattenbildning eftersom de är underlagrade av täta jordarter
Genom utdikningen har våtmarkens dämmande effekten på grundvattnet minskat och
vattnet rör sig snabbare mot havet än före utdikningen
Kanalerna mellan myrarna och havet har påverkat grundvattnet. Ofta har kanalerna
skurit genom vattenförande lager och därigenom dränerat dessa lager till kanalbottnarnas nivå. Då påverkas betydligt större områden än själva myren. Området som påverkas är beroende av genomsläppligheten i marken som omger kanalen.
På lämpliga områden kan underjordisk bevattning i form av dämning i kanalen efter
avslutat vårbruk främja både skördens storlek, myren långsiktiga produktionsförmåga
och behålla vatten i kanalen under lågflöden med förbättrad biologisk mångfald som
följd.
Den praktiska erfarenheten från de som odlar områden med underbevattning är värdefull att ta tillvara, främst hur olika grödor påverkas av dämningen i kanalen. Ett högt
grundvattenstånd ger ett begränsat rotdjup vilket gör att rötterna har tillgång till en
mindre jordvolym att ta upp vatten ifrån om grundvattennivån blir för lågt.
Åtgärder som kan kombinera behovet av att både gasa och bromsa nederbördens färd
genom marken och vattendragen till havet är värdefulla att utveckla. Åtgärderna
kommer att vara platsspecifika beroende på hur hydrologin ser ut i området.

Lagstiftning som styr vattnet i odlingslandskapet
Vattenlagstiftning har funnits i olika former sedan 1200-talet. Detta eftersom fastighetsägare
är beroende av varandra för att åstadkomma dränering av den egna åkermarken. Staten har
genom tiderna stimulerat dikning och samverkansfrågor kring detta genom lagstiftning och
ekonomiskt stöd eftersom det har varit av stor betydelse för landets livsmedelsförsörjning.
Dikningslagen (1879), Äldre vattenlagen (1918) samt Vattenlagen (1983) och nu Miljöbalken
samt Lag (1999:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet har under olika tider
styrt markavvattningsfrågor. I Naturvårdslagen infördes bestämmelser 1 juli 1986 om ovillkorlig tillståndsplikt för markavvattning och 1991 infördes förbud mot markavvattning i stora
delar av Sverige. Dessa bestämmelser införlivades i Miljöbalken senare.
Lagstiftningen har alltså gått från att vara inriktad på sjösänkningar och torrläggning av vattensjuk mark till en bredare avvägning mot andra intressen, främst miljöaspekterna. De dikningsföretag som är fastställda i domar eller andra dikningsåtgärder som inte krävde tillstånd
när de genomfördes gäller tills vidare. Omprövning kan ske efter ansökan hos mark- och
miljödomstolen.
Begrepp med juridisk betydelse:
Begreppet vattenanläggning har en juridisk status och är definierat i 11 kap. 4 § MB.
”Med vattenanläggning avses sådan anläggning som har kommit till genom en vattenverksamhet, tillsammans med manöveranordningar som hör till anläggningen.”
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Detta gäller även begreppet vattenverksamhet, definierat i11 kap. 3 § MB. Vattenverksamhet kan, i korta drag, avse
•
•

nyttjande av vatten, t. ex uppföra damm eller leda bort vatten för bevattningsändamål
åtgärder för att avvattna mark när syftet är att varaktigt öka en fastighets lämplighet
för något visst ändamål

Markavvattning är tillståndspliktig enligt 11 kap. 13 § MB, dock är dränering av jordbruksmark genom täckdikning undantagen med vissa restriktioner som största rörstorlek och att det
inte är sannolikt att allmänna och enskilda intressen skadas.
När en markavvattning har genomförts uppkommer en markavvattningsanläggning och om
den är till nytta för mer än en fastighetsägare ägs och underhålls den av en markavvattningssamfällighet, oftast benämnt dikningsföretag.
Underhåll av en vattenanläggning är en grundläggande skyldighet och rättighet för vattenanläggningens ägare, 11 kap. 17 § MB.
Lagstiftningen om biotopskydd 28 reglerar ytterligare en aspekt kring öppna diken. Där framgår att öppna diken omfattas av biotopskyddet och det krävs dispens för att lägga igen diket.

Länsstyrelsens roll inom lagstiftningen
Länsstyrelsen har ett antal olika uppgifter inom området vatten i odlingslandskapet.

Tillstånd till ny markavvattning
Markavvattning får inte utföras utan tillstånd. Dränering av jordbruksmark genom täckdikning
kräver tillstånd endast om det är sannolikt att enskilda eller allmänna intressen skadas.
Ansökan om tillstånd till markavvattning prövas normalt av länsstyrelsen. Om någon annan
än sökande skall delta i markavvattningen ska länsstyrelsen lämna ärendet till Mark- och
miljödomstolen. Länsstyrelsen får även lämna ärendet till domstolen om andra fastigheter än
sökandes kan komma att beröras.
Länsstyrelsen kan ge dispens från markavvattningsförbudet och ett tillstånd måste alltså föregås av att dispens har beviljats. Skälet för dispens kan vara att våtmarker inte berörs, att åtgärden är en komplettering av tidigare utförd markavvattning där naturvärdena inte försämras
ytterligare eller att bibehålla produktionen på organogena jordar med låga naturvärden.

Underhåll
Den som äger en vattenanläggning är skyldig att underhålla den så att det inte uppkommer
skada för allmänna eller enskilda intressen. Det löpande underhållet av en markavvattningsanläggning är normalt en intern fråga för dem som berörs av anläggningen. Om delägarna i
dikningsföretaget är överens om att det inte behöver rensas så finns heller inget krav att göra
det men om en deltagare begär att underhåll ska genomföras så måste styrelsen kalla till
stämma och besluta i frågan. I handlingarna för ett dikningsföretag finns i domen angivelser
om dikets djup och utformning och det är enligt dessa mått som diket ska underhållas. Om

28

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m. m.
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fördjupningar/förändringar har gjorts före markavvattningsförbudet trädde i kraft den 1 juli
1986 så kan underhållet ske till den nya utformningen.
Om underhållet medför risk för att fisket kan skadas ska detta anmälas till länsstyrelsen.
Om underhållet inte sköts så att enskilda eller allmänna intressen skadas, kan länsstyrelsen
förordna om en syssloman som kan sköta detta tills dess att en styrelse har utsetts. Allt på
bekostnad av dikningsföretaget.

Tillsyn
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för markavvattningsanläggningar. Tillsynen kan initieras
av myndigheten själv eller genom att klagomål kommer in till länsstyrelsen.
Vid tillsynen är det viktigt att säkerställa att underhållet inte medför att avvattningsförmågan
ökar jämfört med gällande angivelser på djup och bredd, att åtgärden genomförs vid lämplig
tidpunkt och att rensmassorna tas om hand på ett korrekt sätt.
Länsstyrelsen kan även ansöka hos mark- och miljödomstolen att få tillståndet till ett övergivet dikningsföretag återkallat om det är viktigt för naturmiljön att det inte längre underhålls.
Länsstyrelsen har även möjlighet att begära att dikningsföretaget redovisar hur egenkontrollen
av företaget ser ut. Av särskilt intresse är att redovisa att underhållsåtgärder sker i enlighet
med tillståndet eller motsvarande laglig grund och att åtgärderna görs på ett ur miljösynpunkt
bra sätt.

Anmälan i stället för tillstånd
Viss form av vattenverksamhet kan anmälas i stället för att ansöka om tillstånd. Detta används
främst i samband med avledning av ytvatten för att fylla en bevattningsdamm. Denna möjlighet tillkom 15 maj 2007 och är ett enklare förfarande än att ansöka om tillstånd. Det gäller att
hålla sig inom begränsningarna om högst 5 ha vattenyta och avledning av 100 000 m³ ytvatten
årligen. Det är dock möjligt att söka tillstånd och få en större trygghet för anläggningen.
Länsstyrelsen har då att ta ställning till om det finns behov av villkor om försiktighetsåtgärder
för den anmälda verksamheten. Sådana kan gälla tid och utformning för ytvattenavledning,
kulturmiljöhänsyn, aspekter som gäller fiskefrågor samt om det finns synpunkter från regionen som behöver beaktas. Åtgärden får påbörjas tidigast åtta veckor efter att anmälan gjorts.
Den sökande ska själv ta ställning till om enskilda intressen kan skadas. Frågor om ersättning
eller skadeförebyggande åtgärder behöver lösas i en överenskommelse mellan sökande och
den enskilde som kan lida skada. Om en överenskommelse inte kan nås kan anmälningsförfarande inte användas utan det blir ett tillståndspliktigt ärende istället.
Om ett skogsområde kommer att användas för anläggande av damm eller våtmark hanteras
detta i samband med anmälan om denna vattenverksamhet och Skogsstyrelsen informeras
därefter om att området ändrats från skog till våtmark.

Biotopskydd och artskydd
Biotopskyddet är tänkt att skydda vissa mindre mark- och vattenområden i jordbrukslandskapet. Exempel på sådana är vissa öppna diken, dammar eller högst 2 m breda naturliga
bäckfåror. Dammar anlagda för bevattningsändamål ingår inte i biotopskyddet.
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Länsstyrelsen kan bevilja dispens och tillåta igenläggning av öppna diken om åtgärden behövs
för att utveckla eller behålla ett aktivt brukande av jordbruksmark 29. Det krävs även att
biotopskyddets syften kan tillgodoses med hänsyn till förekomsten av samma typ av biotopskyddsområde eller naturvärden i landskapet. 30

Region Gotlands roll inom lagstiftningen
Uppodling av annan mark till foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion.
Region Gotland beslutar i ärenden med anmälningsplikt för uppodling av annan mark till
åker. Den kommunala nämnden kan utfärda de förelägganden om eventuella försiktighetsmått eller förbud som anmälan föranleder.
Den avverkning som sker med anledning av omläggning av skogsmark till jordbruksändamål
är ingen skogsbruksåtgärd. Avverkningsmomentet ska visserligen anmälas till Skogsstyrelsen
men finns inte något hinder mot att skogsmark tas i anspråk för annat ändamål än virkesproduktion är anmälan att betrakta som en formsak.

Problembild ur lantbrukets- och trädgårdsnäringens perspektiv
Samsyn behövs mellan näringen och myndigheterna angående vattnets infrastruktur i landskapet. Dialogen mellan näringen och länsstyrelsen behöver förbättras så att rädslan som idag
kan finnas för att kontakta myndigheten minskas. Det finns behov av rådgivning kring hur en
åtgärd som jordbrukaren planerar kan genomföras där både praktiska och miljömässiga
aspekter beaktas.

Ny markavvattning
Kunskap saknas om befintliga dikningsföretags kapacitet i perspektivet av kommande klimatförändringar.
Marksjunkning har gjort att åkerns marknivå nu är betydligt lägre än när förrättningen
gjordes. Diket kan både behöva breddas, för att kunna hålla mer vatten för att undvika översvämningar, och fördjupas så att markavvattningen återigen når det djup som diket när förrättningen gjordes. Oklart hur de ekonomiska och miljömässiga möjligheterna ser ut för att få
tillstånd till detta.

Underhåll
Det finns många brister i underhåll av diken och kanaler. I de mer intensiva jordbruksbygderna fungerar underhållet och det finns kunniga och aktiva styrelser. I andra fall är underhållet eftersatt. Många av de 550 dikningsföretagen på Gotland är små och berör bara ett fåtal
delägare och då sköts underhållet ofta genom muntliga överenskommelser mellan berörda
istället för genom en formell styrelse.
Kunskapsbrist, främst hos dem som är berörda av dikningsföretaget men inte är aktiva jordbrukare, men även vad gäller juridiska frågeställningar kring dikningsföretaget.
29

Ändring i Miljöbalken, 7 kapitel §11b 2014
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddadeomraden/biotopskydd/vagledning-7-kap-11-mb.pdf
30
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Kompetensbrist på länsstyrelsen – endast ett fåtal personer har kompetens inom det hydrotekniska området medan den biologiska kunskapen är väl representerad. Behov av balans så att
även praktiska aspekter ur ett jordbruksperspektiv finns med i samband med olika beslut.
Även rådgivning behövs, inte bara tillsyn.
Dialogen med länsstyrelsen behöver förbättras. I samband med att underhåll genomförs kan
det dyka upp oförutsedda problem som kan behöva lösas tämligen snabbt och då behöver
länsstyrelsen ha möjlighet att ställa upp för att resonera om hur situationen kan lösas på ett bra
sätt.
Angeläget med en myndighetstillsyn som sker i båda riktningarna dvs. inte endast när, om
eller hur ett underhåll ska göras utan även att det behöver göras. Alltså påpekanden om att
underhållet är eftersatt och behöver genomföras.
Avrinning från hårdgjorda ytor belastar dikningsföretag utan att de som har nytta av dikningsföretaget är med och betalar för underhållet.

Ytvattenuttag
Frågan kom inte upp till diskussion vid mötet med LRF. Juridiken i form av möjligheten till
anmälan i stället för tillstånd är inte problematisk utan det är mer en ekonomisk fråga att ha
råd att bygga lagringsdammar. För Gotland är det endast realistiskt att ta tillvara ytvatten för
jordbruksbevattningsändamål.

Biotopskydd och artskydd
Handläggningstiden för dispens för igenläggning av öppna diken är lång.
Frågan om kompensatoriska åtgärder behöver lösas i dialog mellan sökande och länsstyrelsen. Grunden för kravet på kompensatoriska åtgärder behöver klarläggas samt beslutsnivån
för dessa frågor. Länsstyrelsen hanterar både dispens från biotopskyddet för igenläggning av
öppna diken samt dispens och tillstånd till ny markavvattning. Detta sker inom tre olika
enheter på länsstyrelsen. Eftersom ändringen i miljöbalken är relativt ny finns många frågeställningar kring hur lagstiftningen tillämpas.
Definition av öppet dike är oklar. Finns det olika definitioner av öppet dike i olika lagstiftningar? Tillämpas definitionen som finns inom stödet till landskapselement inom landsbygdsprogrammet? D.v.s. öppet, i huvudsak anlagt, dike för dränering av åkermark. Diket ska vara
vattenförande någon del av året samt ska rensas vid behov för att se till att det fungerar.

Problembild ur länsstyrelsens perspektiv
Tillsyn och underhåll
Det är nog inom detta område som flest frågeställningar finns och där insatser kan behöva
göras.
Tillsyn av underhåll av dikningsföretag är en arbetsuppgift för länsstyrelsen. Ett utkast till
checklista för egen kontroll i samband med underhållet är upprättat sedan flera år tillbaka. Det
är dock ett dokument som inte används idag men som vore av värde att få acceptans för bland
styrelserna för dikningsföretag. En av de besvärligaste frågorna ur tillsynsperspektiv är att
säkerställa att underhållet inte innebär att den lagliga profilen (djup och läge) förändras, dvs.
att en ny markavvattning uppkommer. En tanke är att ålägga dikningsföretaget att mäta in den
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senast lagliga profilen för diket om ändringar har gjorts efter förrättningen men före 1 juli
1986. Särskilt viktigt är att identifiera det gränssättande djupet för diket, ofta tröskel i form av
bergsklack. På så sätt kan ett nuläge fastställas som kan utgöra grund för framtida tillsyn.

Anmälan i stället för tillstånd – lagring av vatten
Brist på tillgängliga medel inom landsbygdsprogrammet för stöd till miljöinvesteringen
Anläggande av våtmark för förbättrad vattenkvalité. Stödet uppgår till 90 %, dock högst
200 000 kr/ha våtmark samt högst 1 500 000 kr/objekt (från 1 jan. 2017).
Initialt fanns drygt 9,7 miljoner kronor för denna åtgärd och nu återstår cirka 3,5 miljoner
kronor för programperioden. Osäkert om det kommer att tillföras mer medel under perioden.
Det finns redan inneliggande ansökningar som täcker beloppet.

Strategiska områden att arbeta vidare inom samt motivering
Förslag – Ny markavvattning
Ny markavvattning
•

•
•

Initiera pilotprojekt för ansökan om nytt tillstånd till markavvattning i ett
dikningsföretag där befintligt dike inte ger tillfredställande markavvattning av åkerområdet. Gäller främst åkerområden där markytan har sjunkit påtagligt efter att förrättningen gjordes.
Studentarbete för kartläggning av statusen hur några dikningsföretag kan klara
kommande klimatförändringar.
Initiera pilotprojekt för att undersöka möjligheterna att hålla kvar vattnet på land men
ändå behålla möjligheterna att odla åkermarken.

Motivering
Kapaciteten hos befintliga diken och kanaler är av stort intresse att arbeta vidare med ur jordbrukarnas perspektiv.
Förrättningarna gjordes i de flesta fall för mer än 50 år sedan och det finns idag kapacitetsbrist
hos många av dem, d.v.s. den dränerande förmågan är för dålig där marken på myrarna har
sjunkit och är idag sämre än det behov jordbruket har.
Det är därför av intresse för jordbruket att ett pilotprojekt kommer till stånd för att därigenom
få kunskap om hur omfattande arbetet är med en ny förrättning för att ändra kanalens djup och
bredd och därigenom åstadkomma samma dränering som den tidigare förrättningen innebar.
Förväntade klimatförändring med stora nederbördsmängder under kort tid under vegetationsperioden motiverar att inte bara kanalbotten behöver sänkas utan även att kanalbredden behöver ökas för att ökas förmågan att leda bort vatten snabbare än idag. Denna typ av nya förrättningar i befintliga kanalföretag har gjorts många gånger tidigare när kapaciteten inter har
räckt till. Det finns i dag behov av både gasa och bromsa samtidigt när markavvattningsfrågor
hanteras. Ett pilotprojekt är därför intressant där både miljökonsekvenser/miljöåtgärder och
markavvattningsbehovet kan tillfredsställas.
SLU har genom sin utbildning av civilingenjörer möjlighet att årligen ge en grupp studenter i
uppdrag att titta på olika hydrotekniska frågor som ett projektarbete under ledning av lärarna
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på SLU. Det är därför en möjlighet värd att ta vara på att få olika frågor belysta. Idén att titta
på ett befintligt dikningsföretag i ett nytt klimatperspektiv är intressant och ligger väl i linje
med det regeringsuppdrag uppdrag som Jordbruksverket har att kartlägga behovet av åtgärder
för att klara markavvattningen av jordbruksmark i ett förändrat klimat. Genom detta studentarbete kan olika frågeställningar belysas och därigenom öka kunskapen om behov av åtgärder
i det studerade dikningsföretaget och, om möjligt, dra generella slutsatser.
I SGU-rapporten identifieras olika möjligheter att använda våtmarker, infiltration m m som
sätt att öka grundvattenbildningen. En analys av möjligheterna att genomföra en pilot baserat
på rapporten bör göras där jordbruksmark kan komma att beröras.

Förslag - Underhåll av dikningsföretag
Underhåll av dikningsföretag
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Anordna utbildningsdag för entreprenörer
Utforma Checklista gemensamt av LRF och länsstyrelsen som visar hur underhållet är
planerat att ske
Anordna informationsdag om att sköta markavvattningsföretag med expertmedverkan
från Jordbruksverket minst vart femte år
Anordna studiecirkel baserad på Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar
i jordbrukslandskapet
Kontakta Vattenråden för att diskutera om det finns intresset hos VR att ha en roll med
samordning/information om planerade underhållsåtgärder inom avrinningsområdet.
Utveckla erfarenheter från vassklippning i kanaler. I vilka fall är det en bra metod?
Femårigt försök önskvärt med årlig återkommande vassklippning.
Genomföra årlig uttaxering av kostnad för kommande underhåll så att berörda
fastighetsägare är medvetna om att de ingår i dikningsföretaget. Underlättar att underhåll genomförs regelbundet
Förstärka den hydrotekniska kompetensen på länsstyrelsen.
Informera mäklare om att de bör kontakta länsstyrelsen i samband med försäljning av
fastigheter på landsbygden så att köparen blir medveten om fastighetens ev. deltagande i ett dikningsföretag.
Identifiera markavvattningsföretag där det är möjligt att genomföra förbättrande åtgärder i form av biotopvård för strömlevande fisk, återmeandring m m. Åtgärderna skulle
genomföras inom ramen för aktuell dikesförrättning eller genom omprövning eller
utrivning dikningsföretag.
Identifiera om det finns dikningsföretag som blivit belastade av avrinning från hårdgjorda ytor

Motivering
Underhållet av befintliga diken och kanaler är en fråga där både länsstyrelsen och näringen
ser behov av åtgärder.
Båda parter ser behov av förbättrad kunskap och kompetens inom området. Den tidigare
Lantbruksnämnden hade uppdrag inom både bevattnings- och markavvattningsområdet och
det fanns även statliga stöd inom området. Länsstyrelsen har inte ett sådant uppdrag idag.
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Länsstyrelsen har idag få medarbetare som har kompetens inom det hydrotekniska området
vilket gör att näringen anser att det är svårt att få förståelse för jordbrukets perspektiv.
Länsstyrelsens roll som tillsynsmyndighet innebär dock möjligheten att bedriva rådgivning
som en del av tillsynen 31 och detta arbete kan utökas om länsstyrelsen avsätter personella
resurser till det. Dialogen mellan parterna där länsstyrelsens tillsynsansvar och dikningsföretagets ansvar för underhållet kan förbättras. En checklista över vad styrelsen för dikningsföretaget bör tänka på inför ett underhåll kan vara ett sätt att uppnå så god effekt som möjligt,
både ur ett avvattningsperspektiv och ur ett miljöperspektiv, i samband med underhållet.
Underhåll av ett lagligt dikningsföretag kräver inte tillstånd men en kontakt med länsstyrelsen
kan vara värdefullt särskilt om det är problematiskt är att bedöma om fisket kan skadas vid det
planerade underhållet. Detsamma gäller om hur grävningen bör gå till när dikningsföretaget
mynnar ut i havet.
Utbildningsdag för entreprenörer är värdefull, både för kunskapsuppbyggnad och dialog
mellan länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och styrelsen som beställare och entreprenören
som utförare av underhållsåtgärden.
Utbildningsinsatser gentemot aktiva jordbrukare, styrelseledamöter m fl. har varit uppskattat
under tidigare år och sådana utbildningsdagar bör anordnas framöver. Även frågan om avrinning från hårdgjorda ytor till ett dikningsföretag behöver belysas så att en rättvisande kostnadsfördelning sker efter omprövning av dikningsföretaget där exploatören är sökande.
Även studiecirkel baserad på Handboken Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet kan användas för att höja kunskapsnivån.
Eftersom underhåll av ett dikningsföretag kan påverka vattenförhållandena för nedströms liggande dikningsföretag är information och dialog värdefullt för att undvika negativa överraskningar. Vattenråden skulle kunna ha en roll för att denna information/dialog skulle kunna
komma tillstånd inom rådets avrinningsområde.
Underhåll genom grävning är en kostsam åtgärd. Det kan vara intressant att undersöka om
klippning av vegetationen i diket kan medföra att intervallen mellan grävningarna kan förlängas. Klippning kan göra att vegetationen i diket inte bromsar vattenhastigheten. I dagsläget
är kunskapen begränsad om hur ofta vassklippning behöver ske för att vara så effektiv som
möjligt.
Eftersom kunskapen hos fastighetsägare om att de ingår i ett dikningsföretag ofta är begränsad, kan informationsinsatser, t. ex vid marknader, vara värdefullt för att uppmärksamma
mäklare och fastighetsägare om dikningsföretag. Årlig uttaxering av underhållskostnad är ett
annat sätt att göra fastighetsägare medvetna om att de är berörda av ett dikningsföretag.
Jordbrukets behov av dikesunderhåll för att säkerställa att odlingen ska fungera kan vara svårförenligt med samhällsmålet inom vattenförvaltningen att uppnå god ekologiskt status. Det
kan dock finnas dikningsföretag där ägarna till anläggningen inte längre har nytta av denna
och de kan i så fall ansöka om utrivning hos Mark- och miljödomstolen 32. Länsstyrelsen har
som tillsynsmyndighet möjlighet att initiera att ett tillstånd återkallas när myndigheten anser
att det från naturvårdssynpunkt är viktigt att bevara det nya naturtillståndet som uppkommit
31
32

26 kap. 1 § MB
MB 11 kap 19§
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när diket inte varit underhållet under lång tid. För diken med gällande tillstånd är det förmodligen svårt att åberopa nytt naturtillstånd som skäl för att förhindra rensning 33.

Förslag - Lagring av vatten
Lagring av vatten

•
•
•
•

•

Förstärka budgeten inom landsbygdsprogrammet för miljöinvestering till våtmark som
kan användas för bevattningsändamål.
Initiera förbättrad dialog med Region Gotland om tillgång till avloppsvatten för
bevattning.
Kartlägga lämpliga platser för möjliga större bevattningsdammar.
Inventera vilka dikningsföretag som har tillstånd till dämning i kanaler, om dämmena
används, vilka effekterna är på olika grödor samt erfarenheterna är av skötseln av
dessa dämmen
Initiera pilotprojekt för ansökan om nytt tillstånd för anläggning av dämning med
reglerbara luckor i kanalen i ett befintligt dikningsföretag.

Motivering
Eftersom Gotland är präglat av försommartorka är möjligheten till bevattning viktig, särskilt
vid odling av rotfrukter och grönsaker. Även möjligheten att säkra flera vallskördar är viktigt
vid mjölkproduktion. Stråsäd och oljeväxter ger också högre skörd om det går att säkra
vattentillgången vid torka. När växterna har tillgång till vatten kan näringen i marken tas upp
med minskad utlakning som följd jämfört med om torka gör att tillförd växtnäring inte kan tas
upp av grödan.
För Gotland är det endast lagring av ytvatten som är aktuellt för bevattningsändamål. Anläggning av dammar/våtmarker som kan användas för bevattningsändamål och där ytvatten under
höst/vinterperioden används för att fylla dammen/våtmarken ger vinster för både odlingen och
miljön. Det ytvatten som används skulle i annat fall rinna ut i havet med tillförsel av näring
till havet som följd. Problemet med dessa anläggningar är främst av ekonomisk natur. Möjligheterna inom landsbygdsprogrammet behöver nyttjas så väl som möjligt eftersom det finns ett
intresse bland jordbrukarna att investera om det går att få ekonomiskt stöd för detta. Det finns
även exempel på en stor bevattningsdamm som används av flera lantbrukare och det är intressant att undersöka möjligheten att göra motsvarande lösning som exemplet med den befintliga
dammen i När.
En genomgång av lagringsvolymerna för vatten för bevattningsändamål visar att avloppsvattnet för bevattning som finns i Region Gotlands dammar motsvarar cirka 20 % av den tillgängliga volymen bevattningsvatten. Det är ett väsentligt tillskott jämfört med de privata
bevattningsdammar som finns. Det bör undersökas om det finns fler dammar som skulle
kunna användas enligt den väl etablerade Gotlandsmodellen.
Istället för att anlägga dammar finns det även möjlighet att tillämpa underjordisk bevattning
genom att höja grundvattenytan genom att dämma upp vatten i öppna diken och kanaler. Det
krävs att jorden är tillräckligt genomsläpplig och att markytan är någorlunda plan. Detta förekommer på de utdikade gotländska myrarna där alven har utpräglad sprickbildning. Sådana
33

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0163-6.pdf Handbok för tillämpning
av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken, sid 82.
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dämmen finns i bruk på olika ställen och det finns även tillstånd till dämmen som inte är i
bruk. Omfattningen av möjligheten att anlägga dämmen i enlighet med befintligt tillstånd,
vilka som är i drift samt vilka som inte är det bör inventeras. Erfarenheten bör dokumenteras
som underlag för fortsatt arbete med underjordisk bevattning. Detta underlag är av värde för
dikningsföretag som ansöka om tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen att nyanlägga
dammluckor i befintligt företag.
I SGU-rapporten identifieras olika möjligheter att använda våtmarker, infiltration m m som
sätt att öka grundvattenbildningen. En analys av möjligheterna att genomföra en pilot baserat
på rapporten bör göras där jordbruksmark kan komma att beröras.

Förslag - Biotopskydd och artskydd
Biotopskydd

•
•

Work-shop om igenläggning av öppna diken samt krav på kompensatoriska åtgärder.
Ta fram riktlinjer/policy för kompensatoriska åtgärder avseende igenläggning av
öppna diken.

Motivering
Genom ändring i miljöbalken 2014-09-01 blev det möjligt att beakta jordbrukets behov av
rationalisering som ett särskilt skäl för att t. ex lägga igen ett öppet dike eller avlägsna en
stenmur. Dispensansökan prövas av länsstyrelsen. Eftersom ändringen i lagstiftningen är relativt ny och det finns frågor kring hur detta hanteras, på Gotland jämfört med andra län, samt
vilka vägledande domar som finns, finns ett stort behov av att öka kunskapen om lagstiftningen. Frågeställningar kring kompensatoriska åtgärder behöver förtydligas.
I samband med en work-shop kan med fördel ett fältbesök göras för att förtydliga hur myndigheten avgör om det är ett dike ur biotopskyddets perspektiv eftersom det även finns definition av dike i landsbygdsprogrammets stödformer. Frågan berör tre av länsstyrelsens
enheter (Naturvård, Miljö och vatten samt Landsbygd).
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Sammanställning av förslagen med ansvarig och tidplan
Åtgärd
Ny markavvattning
Initiera pilotprojekt för ansökan om nytt tillstånd till markavvattning i ett dikningsföretag där befintligt dike inte ger tillfredställande markavvattning av åkerområdet. Gäller främst åkerområden där markytan har sjunkit påtagligt efter att
förrättningen gjordes.
Studentarbete för kartläggning av statusen hur några dikningsföretag kan klara kommande klimatförändringar.
Underhåll av dikningsföretag
Anordna utbildningsdag för entreprenörer
Utforma Checklista gemensamt av LRF och länsstyrelsen som
visar hur underhållet är planerat att ske
Anordna informationsdag om att sköta markavvattningsföretag
med expertmedverkan från Jordbruksverket minst vart femte år
Anordna studiecirkel baserad på Äga och förvalta diken och
andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet
Kontakta Vattenråden för att diskutera om det finns intresset
hos VR att ha en roll med samordning/information om
planerade underhållsåtgärder inom avrinningsområdet
Utveckla erfarenheter från vassklippning i kanaler. I vilka fall
är det en bra metod? Femårigt försök önskvärt med olika
intervall för återkommande vassklippning
Genomföra årlig uttaxering av kostnad för kommande underhåll
så att berörda fastighetsägare är medvetna om att de ingår i dikningsföretaget. Underlättar att underhåll genomförs regelbundet
Förstärka den hydrotekniska kompetensen på länsstyrelsen
Informera mäklare om att de bör kontakta länsstyrelsen i samband med försäljning av fastigheter på landsbygden så att köparen blir medveten om fastighetens ev. deltagande i ett dikningsföretag
Identifiera markavvattningsföretag där det är möjligt att genomföra förbättrande åtgärder i form av biotopvård för
strömlevande fisk, återmeandring m m. Åtgärderna skulle
genomföras inom ramen för aktuell dikesförrättning eller
genom omprövning eller utrivning av dikningsföretag
Identifiera om det finns dikningsföretag som blivit belastade av
avrinning från hårdgjorda ytor
Lagring av vatten
Förstärka budgeten inom landsbygdsprogrammet för miljöinvestering till våtmark som kan användas för
bevattningsändamål
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Initiera förbättrad dialog med Region Gotland om tillgång till
avloppsvatten för bevattning
Kartlägga lämpliga platser för möjliga större
bevattningsdammar
Inventera vilka dikningsföretag som har tillstånd till dämning i
kanaler, om dämmena används och vilka erfarenheterna är
Initiera pilotprojekt för ansökan om nytt tillstånd för
anläggning av dämning med reglerbara luckor i kanalen i ett
befintligt dikningsföretag
Följa Region Gotlands arbete med förslagen om infiltration av
vatten för ökad grundvattenbildning enligt förslag i SGUrapporten

LRF
LRF
Länsstyrelsen
LRF

Region
Gotland

Biotopskydd och artskydd
Work-shop om igenläggning av öppna diken samt krav på kom- Länsstyrelsen
pensatoriska åtgärder.
Ta fram riktlinjer/policy för kompensatoriska åtgärder avseende Länsstyrelsen
igenläggning av öppna diken.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/2992

Stefan Brorsson

22 augusti 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

FÅRÖ VERKEGARDS 1:35
BN remiss. Förhandsbesked nybyggnad fritidshus.

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att platsen för det planerade fritidshuset är
olämplig ur störningssynpunkt och föreslår avslag på förhandsbesked.

Bakgrund

Byggnadsnämnden har till Miljö- och hälsoskyddsnämnden remitterat ett
förhandsbesked gällande nybyggnation av fritidshus på ovanstående fastighet. Av
remissen framgår att det är närhet till djurhållning som remissen avser.
Bedömning

På den angränsande fastigheten, Fårö Morastycket 6:1, bedrivs idag verksamhet med
hobbykaraktär (en fårbesättning och en hönsbesättning). Mindre stallbyggnad för
höns finns belägen ca 75 meter från planerad nybyggnation. Fårbesättningen vistas på
betesmark söder om stallbyggnaderna med ett avstånd på mer än 60 meter från
planerad nybyggnation. Det finns även ett mindre grisstall beläget knappt 50 meter
från planerad nybyggnation. Inga grisar finns i verksamheten idag.
Av gällande riktlinjer för avstånd mellan djurhållning och fritidshus framgår att det
bör vara ett avstånd på 50-75 meter mellan fritidshus och stall/gödselanläggningar
om djurhållningen motsvarar mer än 9 djurenheter (anläggningar med
hobbykaraktär). Avstånd till område där djuren varaktigt vistas bör vara 25-50 meter.
Yttrande från angränsande fastighet, Fårö Morastycket 6:1, har inkommit till
byggnadsnämnden 2017-06-02. I yttrandet beskrivs att djurhållning planeras att hållas
i verksamhetens grisstall. Då avståndet mellan grisstall och planerad nybyggnation är
under 50 meter samt att planerad nybyggnation ligger i den förhärskande
vindriktningen bedöms risken för att olägenhet kan uppstå som påtaglig. Med
anledning av ovanstående bedöms platsen för planerad nybyggnation som olämplig
och Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår därför avslag på förhandsbesked.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/2718
Datum

Claudia Castillo Maretic

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

BN Remiss. Samråd med områdesbestämmelser för del av Öja
och Hamra socken

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra över förslag till områdesbestämmelser.

Bakgrund

Syftet med planförslaget är att säkerställa försvarsmaktens riksintresse. Områdesbestämmelserna ska underlätta vid bedömningar i plan- och bygglovsärenden genom
att minimera störningar på försvarets känsliga utrustning.
Området omfattar drygt 1600 ha. Marken är i huvudsak i privat ägo. Planen bedöms
inte kräva miljöbedömning med MKB.
Områdesbestämmelserna innebär att lovplikten generellt utökas till att gälla:
 för att uppföra, bygga eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader och
anläggningar för jordbruk, skogsbruk eller liknande näringar, vars
byggnadsarea är större än 100 m2 och som avses byggas med stomme och
bjälklag i metall.
 alla radio- och telemaster som kategoriseras som mindre anläggning avsedd
endast för en viss fastighet.
Bedömning

Områdesbestämmelserna med utökad lovplikt bedöms inte innebära någon särskild
påverkan på miljö eller hälsa. Inom området finns några få miljöfarliga verksamheter
varav flertalet är lantbruk. Det förutsätts att den utökade lovplikten inte hindrar drift
av befintliga verksamheter.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Claudia Castillo Maretic
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut ska delges:
Registrator BN

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/2990

Magnus Pettersson

30 augusti 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

BN remiss. Samråd om detaljplan för Fårö Lauter 1:10

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland, avstyrker detaljplanen, utifrån det
underlag som hittills redovisats avseende vattentillgång samt meddelar
byggnadsnämnden de synpunkter som framkommer under rubriken ”Övrigt”.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med upprättat planförslag för Fårö
Lauter 1:10, daterat 2017-06-07, i enlighet med kap 5 plan- och bygglagen (SFS
2010:900) och det har skickats till MHN för yttrande.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att tillskapa tre kompletterande
fastigheter för bostadsändamål i skogsmiljö i den södra delen av fastigheten Fårö
Lauter 1:10. Samtidigt regleras omgivande skogsmark som naturmark, totalt cirka 1,6
hektar (ha).
Förslaget innebär att de tre nya tomtplatserna, om minst 2000 m² vardera, placeras
kring existerande gläntor i anslutning till befintlig skogsväg, vilken nyttjats för
skogsbruk. Angöring sker via den anlagda väg, som servar utbyggt reningsverk.
Bebyggelsen ska utformas låg och vara anpassad i form och kulör så att den
underordnas sig det omgivande skogs- och hedlandskapet och inte stör
landskapsbilden.
Bedömning

Av planförslaget framgår att det omfattar tillskapande av 3 byggrätter. Avloppsfrågan
löses med inkoppling till gemensamt reningsverk för totalt 16 hushåll som redan är
idriftsatt.
Vattenfrågan avses lösas med enskild vattenförsörjning.
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Tjänsteskrivelse
MHN 2017/2990

Ärendet har tidigare remitterats till enhet Miljö och hälsa som informerade om att
VA måste redovisar i enlighet med Regionens riktlinjer.
Det har tidigare prövats ett antal byggärenden på samma fastighet strax norr och
öster om det nu föreslagna planområdet. Vattenredovisningar gjordes utan
samordning och de var svårtolkade. I samband med dessa prövningar angavs i VAyttrandet att om ytterligare ”Om ytterligare avstyckningar vattenuttag avses ske i området
bör planläggning övervägas där befintlig och tillkommande bebyggelse ingår. Vattenredovisning bör
då omfatta befintliga och planerade vattenuttag med provpumpning 3 v sommartid perioden junioktober.”
Vattenredovisningen som nu är inlämnad tolkas som att det finns en brunn i
planområdet som har kapacitet för 2 hushåll utfrån brunnprotokoll. Brunnen har
sedan provpumpats sporadiskt över några månaders tid. Någon avsänkningskurva går
inte att utläsa av det protokoll som medföljer planbeskrivningen. Det vattenprov som
redovisats verkar ha tagits under period då brunnen inte pumpades/användes. Provet
har inte tagits av oberoende fackman.
Den andra brunnen som hänvisas till verkar vara samma som ingått i ett annat
byggärendes vattenförsörjning..
Tidigare ärenden i Lauters-området indikerar låg tillgång till sött grundvatten med
kloridhalt understigande 100 mg/l.
Enligt SGU:s undersökningar med georadar under 2010-talet ligger generellt det söta
grundvatten i ett skikt ovanpå ett lager med så kallat relikt saltvatten. Om man borrar
för djupt eller vid överuttag så får man problem med salt dricksvatten. Information
om hur man kan öka förutsättningar att få tillräckligt med vatten utan att få stora
avsänkningstrattar och saltinträngning finns i Regionens infomaterial ”Gotlands
grundvatten och dricksvatten.” Vid planering av vattenförsörjningslösningar bör
man ta hänsyn till detta.
Det är svårt att göra bedömning utifrån vad som redovisats i vattenfrågan därför bör
en fackmannamässig vattenredovisning göras som minst omfattar 3 v provpumpning
perioden juni t.o.m oktober.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Magnus Pettersson
Miljöskyddsinspektör

Beslut ska delges:
Registrator-bn@gotland.se

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Förslag till detaljplan för del av

Fårö Lauter 1:10

SA

Region Gotland

Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta
Naturvärdesbedömning
Kulturhistorisk landskapsanalys
PM - VA

Samrådshandling

Ärendenr: BN 2015/994
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-06-07

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/994
Fårö Lauter 1:10
2017-06-07
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En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr
hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader, storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra
förslaget.
Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan bl a standardförfarande eller utökat förfarande.
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Nedan visas en förenklad illustration av detaljplaneprocessen vid standardförfarande.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-26 90 00 vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med standardförfarande då samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:




Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan
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 den
10 juni 2015, BN § 122.
Planens syfte och huvud- Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att tillskapa tre komplettedrag
rande fastigheter för bostadsändamål i skogsmiljö i den södra delen av fastigheten Fårö Lauter 1:10. Samtidigt regleras omgivande skogsmark som naturmark, totalt cirka 1,6 hektar (ha).
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Förslaget innebär att de tre nya tomtplatserna, om minst 2000 m2 vardera,
placeras kring existerande gläntor i anslutning till befintlig skogsväg, vilken
nyttjats för skogsbruk. Angöring sker via den anlagda väg, som servar utbyggt
reningsverk. Bebyggelsen ska utformas låg och vara anpassad i form och kulör
så att den underordnar sig det omgivande skogs- och hedlandskapet och inte
stör landskapsbilden.

Anslutande naturmark regleras som en visuell ene- och skogsbuffert mot det
öppna hedlandskapet i öster. För all mark inom detaljplanen gäller att marklov
erfordras för trädfällning om trädets stamdiameter överstiger 300 mm.

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas
innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför göras enligt
6 kap 11 § miljöbalken. Denna så kallade behovsbedömning ska göras med
hjälp av de kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen.
Kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen handlar bl a om riskerna för människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på grund av t ex
överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller påverkan på skyddad
natur.

SA

Ett ställningstagande till behovet av miljöbedömning har gjorts av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-04-12. Sammantaget gör Region Gotland bedömningen att nu kända förhållandena och planansökan inte innebär någon risk
för påverkan på miljö, hälsa m fl faktorer av sådan omfattning att en miljöbedömning med konsekvensbeskrivning krävs.
Länsstyrelsen har i yttrande 2017-05-15 bedömt att en betydande miljöpåverkan orsakat av detaljplanens genomförande inte går att utesluta, varför detta
behöver utredas i en miljökonsekvensbeskrivning. Region Gotland delar dock
inte Länsstyrelsens bedömning.
Konsekvenser av detaljplanens genomförande
Området berörs av flera riksintressen. Frågor som är viktiga att lyfta under
planprocessen är främst friluftslivets villkor och områdets natur-och kulturvärden. Dessa frågeställningar har identifierats tidigt i planarbetet, vilket resulterat i fördjupade utredningar och studier av såväl naturvärden som det kulturhistoriska landskapet.
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Naturvärdesbedömning
En naturvärdesbedömning, daterad 2016-06-27, har genomförts av Croneborgworks genom Hjalmar Croneborg. Av denna framgår att området är registrerat i ängs- och hagmarksinventeringen från 1991, som klass 2, dvs relativt
höga värden. Södra delen är även med i ängs- och betesmarksinventeringen
från 2004. Det aktuella skiftet omfattas inte av något områdesskydd.
”Områdets naturvärden bedöms vara relativt höga. De skoglika strukturerna
visar på lång kontinuitet, med ett olikåldrigt naturligt föryngrat trädskikt, och
förekomst av gamla träd. Markväxtligheten är örtrik, med förekomst av arter
knutna till beteshävd och solöppenhet.”
Enligt till naturvärdesbedömningen fogad artlista visar ingen förekomst av
rödlistade arter. Den enda fridlysta art som återfanns var fläckvis förekomst av
vit skogslilja.

D

I ängs- och betesmarksinventeringen från 2004 beskrivs området som ohävdat
och att ungtallar börjar tränga in i det gamla betesområdet. Det fanns då en
del värdefull flora kvar. Detsamma fastställer den inventering som genomfördes 2006. De öppnare områdena utanför planområdet hyser högre naturvärden. I skogen är dock äldre träd, samt solbelysta gläntor mer värdefulla.
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Åtgärder
En bebyggelse i skogsdungen med restriktioner mot fällning av grövre träd kan
t o m gynna naturvärden lokalt. Området kan gallras från ungtallar, tomterna
blir gläntor i skogen och de gamla träden blir solbelysta. Riksintresset för naturvård kan på sikt gynnas av föreslagna åtgärder.

Inom detaljplanen införs därför en bestämmelse om marklov för trädfällning
för träd med en diameter över 300 mm. Denna gäller såväl inom kvarters- som
naturmark. Naturområdet ska skötas av en gemensamhetsanläggning för natur. Villkor för trädfällning kan även integreras i anläggningsbeslutet för densamma.

SA

De tre föreslagna tomtplatserna placeras kring en befintlig skogsglänta i det
tidigare skogsbetet. Detaljplanens byggrätter har också anpassats till skogsbeståndet på respektive tomtplats. Det är av stor vikt att tomterna utvecklas som
naturtomter och att de inte gräsbeläggs. Detta kan dock inte regleras i någon
planbestämmelse.

Kulturhistorisk landskapsanalys
En kulturhistorisk landskapsanalys – Rapport Arendus 2014:18, Lauter gård,
Fårö, Landskapets historia som underlag för bygglovshantering – en pilotstudie har utarbetats av Arendus genom Dan Carlsson. Kartgenomgångar ger en
belysande och tydlig bild av bebyggelse- och landskapsförändringar inom Lauter från 1600-talet fram till i dag.
Under rubriken – Ny bebyggelse vid Lauter? – konstateras bl a följande;
”Utgående från landskapets historia bör i rumsligt avseende tillkommande
bebyggelse anpassas genom att bygga på existensen av det tvådelade landskapet inom Lauter, dvs gårdstomten och utmarksbebyggelsen. Det bör vara
möjligt att inom och i anslutning till satellitområden kunna komplettera med
ett antal hus, möjligen även till intill äldre åker- och ängsområden som i dag
inte hyser någon bebyggelse och inte heller tidigare har gjort det. För att följa
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det historiska förloppet kan det vara rimligt att nytillkommen bebyggelse inom
utmarksbebyggelsen följer den historiska utvecklingen, vilket bl a kan betyda;
Att bebyggelsen får en viss spridning i rummet och knyter an till befintliga spår
av äldre verksamhet, såsom stenmurar, vägar, öppna ytor etc.
Kompletterade bebyggelse
Enligt den kulturhistoriska landskapsanalysen bör tillkommande bebyggelse
anpassas genom att bygga på existensen av det tvådelade landskapet inom
Lauter, dvs Lauter gård i norr och utmarksbebyggelsen i söder.

D

En modernare utmarksbebyggelse inom Lauter återfinns söder om det aktuella
området. Det består av två satellitområden med fritidshus, vilka avskiljs av en
tydlig buffertzon av naturmark. Det ena omfattar tre fastigheter, Fårö Lauter
1:94, Fårö Lauter 1:95 och Fårö Lauter 1:96. Den andra består av de fyra fastigheterna Fårö Lauter 1:97, Fårö Lauter 1:98, Fårö Lauter 1:99 och Fårö Lauter
1:100. Dessa fastigheter har tillkommit från 1974 till 2012. De karakteriseras
av tidstypiska träklädda fritidshus, som underordnar sig landskapet.
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De tre tillkommande fastigheterna utgör en komplettering till denna befintliga
bebyggelse i söder. Med hänsyn till den kulturhistoriska utredningen har de
nya tomterna, i likhet med befintlig bebyggelsestruktur, placerats som en satellit med en buffertzon av naturmark mot den befintliga bebyggelsen i söder.
Strax söder om plangränsen omfamnas tomterna av en äldre stenmur.
Föreslagen bebyggelse har, i likhet med befintlig bebyggelse även lokaliserats
till ett skogsområde. Om föreslagen bebyggelse i stället kompletterats i direkt
anslutning till befintlig bebyggelse skulle det innebära att det öppna landskapet togs i anspråk.
Sammantaget följer förslaget därmed rådande bebyggelsestruktur och kan
enligt Region Gotlands bedömning utgöra en komplettering till befintlig bebyggelse. Förslaget är inte direkt förenligt med riksintresset enligt 4 kap 4 §
MB, men de redovisade utgångspunkterna utgör i sitt sammanhang skäl till
denna tolkning.

SA

Detta ställningstagande motverkar möjligheten till ytterligare kompletteringar,
eftersom mellan- och närliggande markområden består av öppna och kargare
hedmarker. En bebyggelse i dessa lägen följer inte platsens förutsättningar och
måste anses mindre lämplig.

Landskapsbild
Den föreslagna bebyggelsen ska utformas låg och vara anpassad i form och
kulör så att den underordnar sig skogs- och hedlandskapet och inte stör landskapsbilden.
Ur landskapssynpunkt kommer planerad bebyggelse att inlemmas i befintligt
skogsparti och placeras i anslutning till befintliga gläntor utan risk för någon
betydande miljöpåverkan. Den planerade bebyggelsen medger således en
effektiv och resurssnål markanvändning, lämplig utifrån områdets förutsättningar och föreliggande behov.
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Illustration

Det rörliga friluftslivet
För friluftslivet och riksintressena för friluftsliv är det av stor vikt att tillkommande bebyggelse inte begränsar allmänhetens möjlighet att obehindrat röra
sig genom området. De flesta som rör sig genom trakten använder sannorlikt
den grusväg, som ligger väster om planområdet, en bit innanför stranden. En
gångstig leder från grusvägen och fortsätter väster om plangränsen mot de
befintliga fastigheterna med fritidshus söder om planområdet. Hänsyn har
tagits till denna stig i planförslaget.

SA

Planförslaget ger också genom naturmarken, dess gröna släpp och befintlig
skogsvägs iordningsställande möjligheter till fortsatta passager genom området ut i det öppna hedlandskapet och till stranden utan att riskera att det rörliga friluftslivet påverkas negativt på lång sikt. Ett plangenomförande bedöms
därmed inte ha någon betydande påverkan på det rörliga friluftslivet.

Övriga utredningar
En vattenutredning har genomförts tidigare. Vattenförsörjning sker via två
befintliga borrhål, vilka redovisar tillräcklig mängd och kvalitet för vattenuttag
till tre fastigheter.
En avloppsutredning har tidigare genomförts. På grundval av denna har ett
reningsverk med efterföljande infiltration anlagts i nära anslutning till de föreslagna tomtplatserna. Utrymme för anslutning av de tre tillkommande fastigheterna finns.

Sammanvägning – Påverkans totaleffekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer utifrån ovanstående redovisning att
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någon betydande miljöpåverkan, orsakat av planens genomförande inte kommer att uppstå, ej heller någon påtaglig skada av riksintressen. De natur- och
kulturvärden som finns representerade värnas av ett plangenomförande. Friluftslivet påverkas inte nämnvärt. Genom samråd och justeringar under planprocessen säkerställs eventuella ytterligare värden, som måste beaktas. Planen bedöms, trots de värden som finns i området Lauter, som okomplicerad.
De frågeställningar som finns samverkar inte till mer komplicerade problem.
Därmed behövs inte en separat miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning tas fram i planprocessen.
Det valda planinstrumentet – detaljplan – har valts för att juridiskt säkerställa
de värden, som utpekats i området.

PLANDATA
Planområdet är beläget på nordvästra Fårö, söder om Lauter by.
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Lägesbestämning

Översiktskarta – ortofoto

SA

Areal

Planförslagets arealer/ändamål kvartersmark och allmän plats;
Ändamål

Kvartersmark
Bostäder
Handel
Industri

Turiständamål
Allmän plats
Natur
Park
Lokalgata

Bruttoarea/antal
lgh/tomter

Yta
2

6.100 m (ca 0,6 ha)

2

390 m / 3 st / 3 st

2

15.700 m ( ca 1,6 ha)
2

1.954 m (0,2 ha)
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Markägoförhållanden

Markområdet är i privat ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I översiktsplanen för Gotland – Bygg Gotland – antagen av kommunfullmäktige
den 14 juni 2010 (laga kraftvunnen 2010-07-15) redovisas hela Fårö som ett
område, där en fördjupad översiktsplan ska förnyas och utvecklas under planperioden. Översiktsplanens allmänna riktlinjer såsom att minsta tomtstorlek
utanför tätorter bör vara 2 000 m2 är tillämplig.
En fördjupad översiktsplan för Fårö är nu antagen av regionfullmäktige 201402-20, laga kraft 2014-03-26. I den föreslås att området regleras med områdesbestämmelser för att säkerställa kulturmiljöns kvaliteter och förutsättningar och för att utveckla kulturmiljön. Områdesbestämmelsernas syfte är;
Att tydliggöra områdets höga kulturvärden och landskapsvärden vad
gäller kulturlandskapet i form av utmarker, ängs- och beteshagar,
som dess bebyggelse av äldre manbyggnader, uthus, fiskeläge, kalkugn, kvarn och torpställen.



Att säkerställa önskvärd utveckling av mark- och vattenanvändning
genom reglering av vilken mark som är lämplig respektive olämplig
att bebygga.
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Att säkerställa och reglera förändringar av den befintliga bebyggelsen, genom utökad bygglovplikt.

Vidare framgår att ”Området vid Lauter bedöms försiktigt kunna förtätas i
enlighet med de områdesbestämmelser som kommer att arbetas fram utan att
riksintressen skadas. Värde av områdets hydrologi bevaras och skyddas mot
dränering genom att bebyggelsen placeras lämpligt i förhållanden till våtmarkskomplexen i området. Genom att bebyggelsen hålls ifrån vägen och det
öppna beteslandskapet påverkas inte landskapsbilden.”

Riksintressen

Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § Miljöbalken (MB). Hela Fårö är av
riksintresse enligt 4 kap 4 § MB. Detta innebär att fritidshus endast får uppföras om det sker i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Området är av
dessa skäl även av riksintresse enligt 4 kap 1 § MB.

SA

Fastigheten ingår i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 3
kap 6 § MB , enligt beslut av Naturvårdsverket 1987-12-21.
Området omfattas också av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § MB enligt beslut av Naturvårdsverket 2000-02-07.
Området utgör en mindre del av riksintresset för kulturmiljövård enligt 3 kap 6
§ MB, benämnt Fårös västra kust.
Hela planområdet ligger utanför strandskyddat område.

Detaljplaner

Området är inte tidigare detaljplanelagt.

Byggnadsnämndens
planbeslut

I byggnadsnämndens planbeslut framgår att frågan om att upprätta områdesbestämmelser för aktuellt område får står tillbaka som planeringsinstrument. I
stället förordas att en detaljplan upprättas för att klarlägga förutsättningarna
__________________________________________________________________________________
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för att tillskapa nya fastigheter.
I bakgrundsbeskrivningen till beslutet framgår att; ”Inom avdelningen för bebyggd miljö har det diskuterats hur översiktsplanens intention kan förenas med
en praktisk planering som visar om det är möjligt att på begärt område kunna
tillskapa nya fastigheter. Eftersom en områdesbestämmelse inte ger några
byggrätter har Samhällsbyggnadsförvaltningen kommit fram till att en lämplighetsbedömning bör ske i en detaljplaneprocess, vilket om det finns förutsättningar för att skapa nya fastigheter, även juridiskt fastställer detta. Om
Samhällsbyggnadsförvaltningen först prövar lämplighet för eventuell byggnation med områdesplaneinstrumentet måste det följas av ett detaljplaneförfarande för att säkerställa eventuella byggrätter.”

MR
Å

D

”Förvaltningens samlade bedömning är att detaljplaneinstrumentet i samklang
med erforderliga natur- och kulturstudier är den mest rationella processen för
att klarlägga eventuella exploateringsmöjligheter för berört område med hänsynstagande till hur man förhåller sig till framtida förfrågningar som berör
hela Lauter gårds ägor. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att beslut om
lämplighetsprövning bör ske i en detaljplaneprocess och att denna är förenlig
med intentionerna i översiktsplanen. Speciellt med beaktande av att detaljplanearbetet kommer att innehålla en kulturhistorisk landskapsanalys för Lauter
gårds hela areal.”
Detaljplanearbetet följer direktiven avseende områdesbestämmelsernas upprättande i den fördjupade översiktsplanen och kan sålunda anses vara förenlig
med översiktsplanens intentioner.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Mellan Lauterviken och de öppna torrmarkerna vid huvudvägen mot Lauter
går ett stråk med vallar av grus och sten, bevuxna med glesa luckiga tallskogar.
Torrmarkerna består av öppen enbuskmark, vilken varvas med inslag av alvar.

SA

Markerna har en lång historia av betesdrift, vilket avspeglas i skogens och
växtlighetens utseende än i dag, trots att marken inte betats på cirka 25 år.

Enlandskapet i öster

Naturmark i planområdet

Restaurerings/skötselplan

För naturmarken inom fastigheten Fårö Lauter 1:10 finns en Restaureringsplan
för bevarande av betsmarker och slåtteräng, som togs fram av Länsstyrelsen
under 2011. Den omfattar totalt 20,58 hektar mark. Restaureringsåtgärderna
ska pågå t o m 2022-03-01.

Naturvärdesbedömning

En naturvärdesbedömning, daterad 2016-06-27, har genomförts av Croneborgworks genom Hjalmar Croneborg. Av denna framgår att området är registrerat i ängs- och hagmarksinventeringen från 1991, som klass 2, dvs relativt
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höga värden. Södra delen är även med i ängs- och betesmarksinventeringen
från 2004. Det aktuella skiftet omfattas inte av något områdesskydd.
”Områdets naturvärden bedöms vara relativt höga. De skoglika strukturerna
visar på lång kontinuitet, med ett olikåldrigt naturligt föryngrat trädskikt, och
förekomst av gamla träd. Markväxtligheten är örtrik, med förekomst av arter
knutna till beteshävd och solöppenhet.”
Enligt till naturvärdesbedömningen fogad artlista visar ingen förekomst av
rödlistade arter. Den enda fridlysta art som återfanns var fläckvis förekomst av
vit skogslilja.
En bebyggelse i skogsdungen med restriktioner mot fällning av grövre träd kan
t o m gynna naturvärden lokalt. Området kan gallras från ungtallar, tomterna
blir gläntor i skogen och de gamla träden blir solbelysta.

D

Inom detaljplanen införs därför en bestämmelse om marklov för trädfällning
för träd med en diameter över 300 mm. Naturområdet ska skötas av en gemensamhetsanläggning för natur. Villkor för trädfällning kan även integreras i
anläggningsbeslutet för densamma.

MR
Å

De tre föreslagna tomtplatserna placeras kring en befintlig skogsglänta i det
tidigare skogsbetet. Detaljplanens byggrätter har anpassats till skogsbeståndet
på respektive tomtplats. Det är av stor vikt att tomterna är av naturtomt-typ
och att de inte gräsbeläggs. Detta kan dock inte regleras i någon planbestämmelse.

Geotekniska
förhållanden

Marknivån i planområdet är 6,5 till 9 m över havet och utgörs i väster av en
strandvall. Jorden består av strandgrus med inslag av moränmärgel med en
mäktighet på cirka 0-3 meter. Berggrunden utgörs till allra största delen av
silurisk kalksten. Data från brunnar söder om planområdet visar att jorddjupet
är mellan 0-1 meter.
Grundvattennivån i berg bedöms, med ledning av utförd provpumpning, ligga
cirka 7 meter under markytan beroende på årstid och på vilken vattenföring
som förekommer. Den storskaliga strömningsriktningen för grundvatten i berg
är mot väster och Östersjön.

SA

Den dominerande jordarten, på bedömd grundläggningsnivå, är friktionsjord
av sand/grus och/eller morän alternativt kalkstensberg. Vid grundläggningsarbete krävs inga särskilda markförstärkningsåtgärder.
Grundläggning ska ske på fast naturlig friktionsjord av sand/grus eller morän
alternativt på fast berg. Allmänt kan grundläggning utföras i GK1. Innan detaljplanen förs till granskning bör en geoteknisk undersökning genomföras.

Radon

Hela Fårö utgör område med låg risk för höga radonhalter.

Fornlämningar

Inga registrerade fornlämningar finns inom eller i direkt anslutning till utredningsområdet enligt RAÄ:s fornsök. I samband med Skog- och Historiainventeringen, som genomfördes vid sekelskiftet 2000, påträffades inga nya fornlämningar. Vid fältbesök under sommaren 2016 påträffades ej heller några kulturlämningar (fältbesöket genomfördes dock inte av sakkunnig person).
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Generellt gäller att om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten
ska arbetet omgående avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet med
Kulturmiljölagen.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse,
satellitområden i söder

Den befintliga bebyggelsen söder om planområdet är placerad i två mindre
grupper ner mot Farnavik och underordnar sig hed- och skogslandskapet väl.
De återfinns i relativt nära anslutning till äldre öppna landskapsområden i form
av åkermark.

Fårö Lauter 1:99

MR
Å

Fårö Lauter 1:96

D

Bebyggelsen omfattar tre + fyra fastigheter, som integrerats väl i skogsmiljön.
Husen är tidstypiska fritidshus från 1970-talet fram till idag. Samtliga är
uppförda i trä, med svarta eller grå tak och mörka fasadkulörer, vilket gör att
de inte stör landskapet visuellt.

Kulturhistoriskt värdefull
bymiljö, norr

Den framtagna kultuhistoriska landskapsanalysen visar på existensen av det
tvådelade landskapet, där den befintliga bebyggelsen norr om planområdet
utgör den första utmarksbebyggelsen (satelliten) till Lauter gård. Här etablerades en gård troligen under tidigt 1800-tal och kring denna har sedan bebyggelsen utvecklats med fiskeläge, torpställen, bostads- och fritidshus ifrån olika
decennier.

SA

De kulturhistoriska värdena hänförs framförallt till den åldriga gårdsstrukturen
med lador och fähus. På senare år har miljön kompletterats med flera
fritidshus i en modern gestaltning.

Vy mot Fårö Lauter

Fårö Lauter 1:131

Fårö Lauter 1:148

Fårö Lauter 1:150
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Tillkommande bostäder

De tre tillkommande fastigheterna utgör en komplettering till den befintliga
bebyggelsen ner mot Farnavik och är en naturlig fortsättning på dessa båda
satellitområden. Bebyggelsestrukturen och placeringen i landskapet, med en
buffert av naturmark mot befintlig bebyggelse och skog mot det öppna landskapet, anknyter till den befintliga bebyggelsestrukturen. Detta ställningstagande motverkar möjligheten till ytterligare kompletteringar, eftersom mellanoch närliggande markområden består av öppna och kargare hedmarker. En
bebyggelse i dessa lägen följer inte platsens förutsättningar och måste anses
olämplig.

MR
Å

D

Varje tomtplats ska vara minst 2 000 m2 och varje tomt regleras med så kallad
prickad mark, där bebyggelse inte får uppföras. Anledningen är att husen ska
kunna integreras väl i skogsmiljön och för att tillskapa ett respektavstånd mellan bebyggelsen och gångstigen i väster och mot lokalgatan i öster.

Illustrationskarta

SA

På varje tomt får finnas en huvudbyggnad om max 100 m2 och en komplementbyggnad på 30 m2. Planområdet förses med bestämmelser för utökad
lovplikt för bygglovbefriade åtgärder enligt 9 kap 4 a-b § § (s k Attefallsåtgärder).
För att underordna sig landskapet regleras den tillkommande bebyggelsen
med särskilda utformningsbestämmelser. Husen ska gestaltas i enkla lågmälda
volymer i ett plan, där husbredden får vara högst 6 meter. Taken ska utformas
som sadeltak med en högsta lutning av 30 grader. Högsta totalhöjd får vara 5,0
meter. Det är av stort värde om de nya husen varierar i form och utförande.
För att byggnaderna ska integreras väl i det känsliga området regleras även
byggnadsmaterial och färgsättning. Fasader ska utföras i trä och tak ska vara
faltak alternativt grå eller svart slät plåt. Träfasader ska ytbehandlas med järnvitriol alternativt med brun eller svart slamfärg.
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På Fårö är arbetstillfällena få. Dock innebär ett genomförande av detaljplanen
att det skapas underlag för ökat nyföretagande dels genom t ex ökat behov av
hantverkare, dels genom att ny teknik väsentligt ökar möjligheten till distansarbete, vilket i sin tur skapar längre boendetider för delårsboende.

MR
Å

Arbetsplatser

D

Förebild för inplacering och utformning av ny bebyggelse

Offentlig service

På Fårö finns en förskola. All övrig offentlig service finns i Fårösund och i Visby.

Kommersiell service

Utbudet av kommersiell service är begränsat på Fårö under vintersäsong, då
endast en livsmedelsaffär är öppen. Under sommarhalvåret finns betydligt
mer service att tillgå såsom bageri, turistanläggningar och restauranger. Ett
genomförande av detaljplanen innebär dock en ökning av lokal konsumtion,
vilket möjliggör en mer varaktig året-runt service.

Skyddsrum

Inga skyddsrum finns eller planeras i anslutning till föreslagen bebyggelse.

Friytor

Inom naturmark kan platser för lek utkristalliseras. Bebyggelsen placeras så att
området även fortsättningsvis kan genomkorsas. Dels kan lokalgatan genom
området och i dess förlängning användas för passage till hav och friluftsliv och
dels kan passager ske genom naturmarkens gångstigar i övrigt. Detta innebär
att planområdet fortsatt kan användas som strövområde för närboende och
för det rörliga friluftslivet.

SA

Lek och rekreation

Naturmiljö

Stora delar av planområdet utgör naturmark i planförslaget, där en buffertzon
har undantagits från exploatering mot den öppna hedmarken i öster. Tomtplatser och prickad mark har inpassats och utformats i relation till skogsbeståndet. Målsättningen är att den tillkommande bebyggelsen ska placeras på
naturtomter och inramas av skog för att integreras väl i landskapet.
Marklov införs för fällning av träd med den stamdiameter på 300 mm eller
större. Området kan gallras från ungtallar, tomterna blir gläntor i skogen och
de gamla träden blir solbelysta, vilket skulle kunna gynna naturvärdena lokalt.
Naturområdet ska skötas av en gemensamhetsanläggning för natur. Villkor för
trädfällning kan även integreras i anläggningsbeslutet för densamma.
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Vattenområden

Inga vattenområden finns inom eller i direkt anslutning till planområdet.

Gator och trafik
Gatunät

Angöring till tomtplatserna föreslås ske via befintlig angöring från allmän väg
701 för vilken Trafikverket är huvudman.

Anslutningspunkt till väg 701

Befintlig väg

D

Trafiken leds därefter vidare längs befintlig väg, vilken befintliga fastigheter
och servicebilar till reningsverket nyttjar. Lokalgatan ansluter till denna väg.
Angöring till respektive tomt sker från lokalgatan.

MR
Å

Den slingrande markvägen och lokalgatan leder besökare och fastighetsägare,
såväl gående, cyklande som körande in i området. Denna kan även nyttjas för
det rörliga friluftslivet.
Vägområdesbredd för lokalgata regleras till 7,5 meter bred. Inom vägområdet
ska körbana utföras 3,5 – 4,5 meter bred. Övriga ytor inom vägområdet ska
vara naturliga (viss gallring kan företas av buskar och träd).

En vändplats regleras i söder. Vändplatser ska utformas enligt VGU (Vägar och
gators utformning, Trafikverket) typ 3 alternativt 4 med en vändradie på minst
9 meter.
Befintlig anslutning till väg 701 uppfyller kraven i VGU.

Vägarna ska utföras grus- eller krossbelagda enligt Region Gotlands standard.

SA

De genomsläppliga ytorna längs lokalgatan innebär att dagvatten från området
kan infiltreras direkt i sanden utefter vägen.
Lokalgatan ska utformas så att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon kan
ske i samband med nödutrymning och släckningsinsats.
Region Gotland ska inte vara huvudman för gator och allmän platsmark.
Ansvaret för utbyggnad av lokalgata åvilar exploatören. Detta ska regleras i ett
exploateringsavtal.
En gemensamhetsanläggning ska bildas för lokalgata inom detaljplanen. I
denna ska de tre nybildade fastigheterna ingå.
Den befintliga angöringsvägen är belägen på fastigheten Fårö Lauter 1:10.
Övriga fastigheter längs denna har servitutsrätt för utfart på den aktuella vägsträckan. För gemensam förvaltning av hela vägområdet från väg 701 kan en
gemensamhetsanläggning bildas för samtliga de fastigheter som nyttjar vägen,
antingen i samband med kommande fastighetsbildning eller i framtiden. Avsik-
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ten med en gemensamhetsanläggning är att skapa förutsättningar för en långsiktig förvaltning av den gemensamma angöringsvägen.
Om en gemensamhetsanläggning för angöringsvägen inte bildas i samband
med fastighetsbildning ska de tre nya fastigheterna ges servitutsrätt för utfart.
Eventuella gemensamhetsanläggningar kan förvaltas av en samfällighetsförening.

D

Gång-, cykel- och mopedBefintlig väg och lokalgatan kan nyttjas för gång- och cykeltrafik. Väster om
trafik
planområdet finns en skogsväg, som förbinder bebyggelsen i södra Lauter med
Gamle hamn. Denna används flitigt för det rörliga friluftslivet. Området korsas
också av ett gångstråk, som leder vidare till bebyggelsesatelliterna i söder.

Befintligt gångstråk mot söder

MR
Å

Skogsvägen mot Gamle hamn

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik till och från Fårö finns inte vintertid. Däremot finns en väl utbyggd kollektivtrafik från Fårösund mot Slite och Visby. Sommartid finns kollektivtrafik med anslutning till färjeläget i Broa, där det också finns en större
parkeringsplats för pendlare.

Parkering

Möjlighet att anordna parkering för minst två bilar ska finnas på egen fastighet. Parkering får ske på s k prickad mark inom kvartersmark. I övrigt är allmänna platser är inte avsedda för parkering.

Störningar

Detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan, varför ett genomförande
inte medför risker för människors hälsa eller för miljön.

Teknisk försörjning

Region Gotlands riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering innebär att provpumpning och redovisning av vattenkvalitet ska genomföras vid planläggning. Vid provpumpning ska även mätning av den momentana vattentillrinningen genomföras. Redovisning av vattenkvalitet avser
alltid kloridhalt och normalt även fysikalisk-kemisk analys samt i vissa fall bakteriologisk analys.

SA

Vatten

Enligt Vattenplan Gotland (2005) förbrukar varje person cirka 175 l/dygn, vilket innebär ett vattenuttag per hushåll (3,5 personer) på cirka 600 l/dygn.
De nu föreslagna tomtplatserna har ur vattensynpunkt utretts under 20102012. Två borrhål (borrhål 2 och 3) har etablerats, provtryckning respektive
pumpning har genomförts och vattenkvaliteterna har analyserats. Se sammanställning; Del av Fårö Lauter 1:10, PM VA, daterad 2017-04-26.
Borrhål 2 är utfört cirka 160 meter nordost om planområdet och avser betjäna
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den föreslagna norra tomtplatsen. Brunnsborrningen av genomförts av
Ahlqvists Brunnsborrning AB under 2010. Den redovisar efter tryckning en
kapacitet på 600 l/tim. Den kemiska dricksvattenundersökningen från 2012
redovisar en låg kloridhalt, 19 mg/l CI, vilket understiger Region Gotlands riktvärden för godkänd vattenkvalitet.
Borrhål 3 är placerad strax söder om detaljplanens kvartersmark och avser att
betjäna då båda södra tomtplatserna. Även denna borra har utförts av
Ahlqvists Brunnsborrning AB. En provpumpning har genomförts av Slite Vatten
& Värme från den 18 augusti t o m 13 oktober 2010. Grundvattennivån har
inte förändrats under provpumpningstiden. Brunnen har en kapacitet på 600
lit /tim. Den kemiska dricksvattenundersökningen från 2010 redovisar en låg
kloridhalt, 33 mg/l CI, vilket understiger Region Gotlands riktvärden för godkänd vattenkvalitet.

MR
Å

D

De båda borrhålen föreslås nyttjas för det framtida vattenuttaget. För vattenanläggningarna ska servitut respektive gemensamhetsanläggning bildas.

Karta som redovisar vattentäkter och avloppsanläggning

Avloppsfrågan är utredd. En avloppsanläggning med reningsverk och efterföljande infiltration finns i anslutning till de föreslagna tomtplatserna. Anläggningen är utbyggd och godkänd. Tillstånd finns för anslutning av 16 fastigheter.
I dag är 11 fastigheter anslutna, vilket innebär att 5 lediga andelar finns tillgängliga. I dag utnyttjas reningsverket 25-30 % på årsbasis. Ledningar finns
fram till i närheten av de förslagna tomtplatserna.

SA

Avlopp
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Befintligt reningsverk med teknikhus och infiltrationsbädd
Avloppsanläggningen är upplåten till en gemensamhetsanläggning. Innan detaljplanen antas ska en överenskommelse om anslutning av de tre tillkommande fastigheterna redovisas.
Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras.

El

Eventuell ny transformatorstation kan placeras inom naturmark.

Tele

Fiber förbereds för anslutning av samtliga fastigheter. Fiberkanalisering samordnas med utbyggnaden av VA-ledningsnätet.

Avfall

Sopkärl ska placeras lättåtkomligt från lokalgata på respektive fastighet.

D

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900, varför
den förväntas kunna antas under 2018. Genomförandet igångsätts omgående
därefter.

Ansvarsfördelning

Denna detaljplan har utarbetats av en utsedd konsult i samarbete med planenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen. För plankostnader till regionen har
särskilt plankostnadsavtal tecknats.

MR
Å

Tidplan

Exploatören ansvarar för detaljplanens genomförande.

Huvudmannaskap

Region Gotland är inte huvudman för allmänna platser inom planområdet.

Exploateringsavtal

För att säkerställa genomförandet i relation till områdets kommande fastighetsägare – tredje man – ska ett exploateringsavtal upprättas mellan exploatören och Region Gotland. Detta ska reglera utbyggnaden av vatten och avlopp, väg, m m.
Exploateringsavtalet ska även reglera exploatörens ansvar för bildande av
gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.

Fastighetsrättsliga frågor

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Fårö Lauter 1:10.

SA

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
mm

Fastighetsbildning ska genomföras och bekostas av exploatören i enlighet med
framtagen detaljplan.
Nya tomtplatser, 3 st, i enlighet med detaljplaneförslaget ska bildas vid lantmäteriförrättning. En gemensamhetsanläggning och en marksamfällighet ska
bildas för väg och naturmark inom detaljplanen. I dessa ska de tre nybildade
fastigheterna ingå.
En gemensamhetsanläggning kan bildas för vägen utanför planområdet om
behov finns att reglera kostnader och utförande av drift och underhåll. Gemensamhetsanläggningen ska då omfatta samtliga fastigheter som nyttjar
vägen; de föreslagna fastigheterna inom planområdet, Fårö Lauter 1:10, Fårö
Lauter 1:79, Fårö Lauter 1:81, Fårö Lauter 1:84, Fårö Lauter 1:106, Fårö Lauter
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1:108, Fårö Lauter 1:124, Fårö Lauter 1:137, Fårö Lauter 1:148, Fårö Lauter
1:49 och Fårö Lauter 1:150.
Om en gemensamhetsanläggning för angöringsvägen inte bildas i samband
med fastighetsbildning ska de tre nya fastigheterna ges servitutsrätt för utfart.
De tre tillkommande fastigheterna ska ingå i befintlig gemensamhetsanläggning för avloppsanläggning, Fårö GA:39.
Servitut för vattenuttag ska bildas för bostadsfastigheten i planområdets norra
del, servitutet kommer att belasta Fårö Lauter 1:10.
Gemensamhetsanläggning för vattentäkt ska bildas för de övriga två fastigheterna inom planområdet.

Ekonomiska frågor
Ansvaret, liksom samtliga kostnader för detaljplanens genomförande, åvilar
exploatören till Fårö Lauter 1:10.

D

Planekonomi

Genomförandet av detaljplanen medför utgifter för byggandet av olika
anläggningar m m. En ekonomisk bedömning ska visa att detaljplanens genomförande är ekonomiskt lönsam och att den därmed är realiserbar.

MR
Å

En grov kostnadskalkyl visar att kostnaderna för områdets genomförande
uppgår till cirka 1,5 mkr, varav planeringskostnader inklusive utredningar uppgår till 500 tkr och utbyggnad av infrastruktur 700 tkr. Övriga kostnader avser
fastighetsbildning m m.
Exploatörens intäkter kommer i huvudsak att hänföras till försäljning av
den föreslagna tomtplatsen, vilken ger en uppskattad intäkt på cirka 4,5 mkr.
Vid en jämförelse med den värdeökning och de kostnader som detaljplanen
medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande exploatering
för bostäder kan detaljplanen förutses vara ekonomiskt lönsam.

Tekniska frågor

Tillgängligheten för räddningstjänsten ska vara sådan att utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon. Byggnader ska utföras enligt Boverkets Byggregler
gällande brandskydd.

SA

Brandsäkerhet

Tekniska utredningar

En vattenutredning med vattenanalyser har genomförts. Underlagen har
sammanställts i PM Vatten, Fårö Lauter 1:10, daterad 2017-04-26.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget möjliggör:
Bostäder: 390 BTA,

Riksintressen

Bostäder: 3 tomter/
3 lgh

Natur: 15 700 m2

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får
inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Hela Fårö är av riksintresse enligt 4 kap 4 § MB. Det innebär att fritidshus end-
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ast får uppföras om det sker i form av komplettering till befintlig bebyggelse.
Planområdet ingår även i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet,
naturvård och kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § Miljöbalken.
Kompletterande
bebyggelse

Bebyggelsen är placerad som en komplettering till den bebyggelse som finns
söder om planområdet, vilken är uppdelad i två grupper med ett avskiljande
buffertzon av naturmark. Den planerade bebyggelsen är i likhet med dessa
placerad som en ”satellit” med hänsyn till den kulturhistoriska utredning som
genomförts. Detta följer rådande bebyggelsestruktur och ses som en naturlig
och lämplig form av komplettering på den aktuella platsen.

D

Bebyggelsestrukturen och placeringen i landskapet, med en buffert av naturmark mot befintlig bebyggelse och skog mot det öppna landskapet i väster,
anknyter planförslaget till den befintliga bebyggelsestrukturen. Detta ställningstagande motverkar möjligheten till ytterligare kompletteringar, eftersom
mellan- och närliggande markområden består av öppna och kargare hedmarker. En bebyggelse i dessa lägen följer inte platsens förutsättningar och måste
anses mindre lämplig.

MR
Å

Sammantaget följer förslaget därmed rådande bebyggelsestruktur och kan
enligt Region Gotlands bedömning utgöra en komplettering till befintlig bebyggelse. Förslaget är inte direkt förenligt med riksintresset enligt 4 kap 4 §
MB, men de redovisade utgångspunkterna utgör i sitt sammanhang skäl till
denna tolkning.

Om bebyggelse placerats i direkt anslutning till befintlig bebyggelse skulle det
innebära att det öppna landskapet togs i anspråk, vilket skulle inverka påtagligt på landskapet och dess värden.
Åtgärden innebär ingen påtaglig skada det rörliga friluftslivet. Det rörliga friluftslivet förstärks genom stråk för passager genom området. Föreslagen markanvändning begränsar inte allmänhetens möjlighet att obehindrat röra sig
genom området.

Naturvärden

Planförslaget utgår från den naturvärdesinventering som genomförts. De tre
tillkommande fastigheterna placeras i en skogsdunge, där äldre träd och solgläntor är mer värdefulla. En bebyggelse i skogsdungen med de föreslagna
restriktionerna mot trädfällning av grövre träd kan t o m gynna naturvärden
lokalt. Området kan gallras från ungtallar, så att tomterna blir gläntor i skogen
och de gamla träden blir solbelysta. Ett skogsbryn är rumsavgränsare mot det
öppna hedlanskapet och regleras som naturmark.

SA

Rörliga friluftslivet

De värden som riksintresset för naturmiljö är satt att skydda kommer inte att
påtagligt skadas genom föreslagen exploatering.

Kulturmiljö

Föreslagen bebyggelse är planerad utifrån den kulturmiljörapport som framtagits. Att bebyggelsen skjutits in, bort från de öppnare markerna är med hänsyn
till landskapsbilden och de kulturhistoriska värdena. Ett genomförande kommer inte att riskera att påtagligt skada riksintresset för kulturmiljö.

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

Kommunfullmäktige har beslutat att en barnchecklista ska användas som underlag vid all planering och beslut i nämnder då ärende berör barn under 18
år.
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Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som berör barn
och barnens bästa är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är
förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande
säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Den tilltänkta bostadsgruppen ska utformas tryggt och tillgängligt. Dess närhet
till strand och natur ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö.
Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Kommunstyrelsen har beslutat att en checklista för jämställdhet ska användas
som underlag vid alla beslut i nämnder.
Det tilltänkta området utgör en komplettering till befintligt bebyggelseområde, vilket redan i dag är en tillgång för alla. Områdets karaktär och utformning ger goda förutsättningar för ett tryggt och jämställt boende.

Resurser och hushållning

Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning och allmänhetens tillgänglighet till området
ger förutsättningar för en God bebyggd miljö och god hushållning med mark
och byggnader i enlighet med de av riksdagen 2005 beslutade miljömålen.

MR
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God bebyggd miljö

D

Området knyter an till befintlig bebyggelse och aktiviteter i närområdet. Detaljplanen säkerställer fri passage för det rörliga friluftslivet, vilket ger möjligheter till ett aktivt och attraktivt friluftsliv för alla.

Hälsa och säkerhet

Miljö- och riskfaktorer

Region Gotland bedömer, med utgångspunkt från aktuella förhållanden och
risker samt framtida påverkan, att behovet av klimatanpassningsåtgärder i det
aktuella planområdet inte erfordras. Inga risker för ras, skred, erosion eller
översvämning kan förväntas.
Prognoserna för Gotland förutspår mer nederbörd, med en ökad årsnederbörd
på 20-30 %. Landskapets förmåga att ta emot och leda bort vatten vid stora
nederbördsmängder kommer att sättas på prov.
Hela planområdet ligger högre än + 6,5 meter över havsytan.

SA

Den så kallade lågpunktskarteringen, som genomförts av SMHI, är ett planeringsunderlag, vars kartering redovisar hur vatten rör sig i ett område och var
lågpunkter finns där vatten kan samlas under skyfall. I det aktuella området
redovisas inga lågpunkter inom föreslagen kvartersmark.
Vid en ökad nederbörd ger platsens markförutsättningar möjligheter till god
infiltration och bortledning av vatten.

Biltrafik

Antalet tillkommande trafikrörelser till och från området bedöms inte vara av
sådan omfattning att störningar kommer att uppstå för de närboende.

Miljökvalitetsnormer

Genomförandet av detaljplanen kommer inte att medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids.

Djurhållning

Ingen djurhållning finns i det planerade områdets närhet.
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Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden upphör att gälla fem år efter att detaljplanen vunnit laga
kraft.

Övrigt

Lokalgata och vatten- och avloppsnät ska vara utbyggt till nytillkommen fastighet innan bygglov kan beviljas.
Region Gotland är inte huvudman för allmän plats.

Medverkande tjänstemän

Planen har utarbetats av Arkitektur & Film Carin Johanson AB på uppdrag av
Region Gotland och i samråd med Christian Björkman, fysisk planerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland.

MR
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Revidering

D

Genomförandefrågorna har utvecklats i samråd med lantmätare Susanna Collin, Torkel Öste fastighetskonsulter och markingenjör Per Seigerlund, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-06-07

Christian Björkman
fysisk planerare

SA

Anders Rahnberg
planchef
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

VISBY DOVHJORTEN 6
BN Remiss. Samråd detaljplan Visby Dovhjorten 6 med flera

Förslag till beslut

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

Bakgrund

Förslag till detaljplan syftar till att:
Möjliggöra en påbyggnad med bostäder på befintlig byggnad. Fler bostäder i
kombination med handel bedöms ge ökat liv åt Östercentrum.
Av samrådshandlingar framgår bl. a följande:
Föreslagen plan bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan enligt förordningen
om miljökonsekvensbeskrivningar. Länsstyrelsen anser dock att planen kan innebära
en miljöpåverkan på kulturmiljön och människors hälsa och säkerhet på grund av
höga halter av PM 10 och närheten till riksintresset och världsarvet Visby innerstad.
Planområdet ligger i Östercentrum och gränsar till Österväg, Kung Magnus väg och
Skolportsgatan. Planområdets yta är 6920 m2 och förslaget innebär ca 60 lägenheter.
I den fördjupade översiktsplanen för Visby som antogs 2009-12-14 anges ändamålet
stadskärna med målet att utvecklas till en del av en naturlig, levande och livskraftig
stadskärna för hela Visbyområdet. Planprogrammet, godkänt av BN 2013-12-13,
anger att påbyggnad på befintliga hus i kvarteret Dovhjorten möjliggör fler bostäder.
Det är dock viktigt att nya påbyggnader inte bidrar till ökad skuggning av gågatan.
Planen bedöms i stort följa intentionerna i programmet.
Planprogrammet ligger inom område med normal till hög risk för radon.
Strålningsmätning av berggrunden ska utföras under planläggningen. Radonsäker
grundkonstruktion krävs.
Miljökvalitetsnormen för PM 10 överskrids i Visby. Mätningarna sker i anslutning till
aktuellt planområde. I planprogrammet för Östercentrum lyfts att luftföroreningarna
Region Gotland
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är den miljöfråga som kräver störst uppmärksamhet. Utomhusluftens kvalitet måste
vara lämplig för bostäder. Förutom vid mätplatsen är det i dagsläget svårt att veta var
eller om PM 10 överskrids.
Länsstyrelsen utförde 2005 en riskklassning enligt MIFO 1. Där framgår det att det
på fastigheten tidigare har funnits plantskola, bensinstationer och verkstäder. Bland
annat har petroleumämnen och organiska lösningsmedel använts. Länsstyrelsen anser
att risken för människor och hälsa är måttlig (riskklass 3) då de byggnader där
verksamheterna bedrevs har rivits och jorden till stor del antas ha forslats bort när
nuvarande byggnad uppfördes.
I samband med ombyggnad 2007-2008 konstaterades att höga halter av PAH:er från
asfalt finns under delar av källarlokalerna (överbyggnad av garageyta). På asfalten
lades en ny golvkonstruktion som skulle vara tätande. Efterföljande inomhusmätning
visade på förhöjda halter naftalen jämfört med normalförhållanden. Halterna
bedömdes dock vara låga jämfört med hygieniska gränsvärden enligt
Arbetsmiljöverket.
För att säkerställa en god inomhusmiljö i kommande bostäder ovan befintliga
affärslokaler ska därför kontrollmätning av inomhusluft ske under planläggningen i
befintliga lokaler i markplan. I de fall markarbeten ska utföras ska ansvariga vara
uppmärksamma på att föroreningar kan finnas.
Planen ligger utanför primärt och sekundärt vattenskyddsområde. Inga grönytor
finns inom planområdet. Möjlighet ges att på befintligt tak tillskapa så kallat grönt
tak.
Parkering för tillkommande bostäder ska lösas på den egna fastigheten i källarplanet.
Antal parkeringsplatser ska uppfylla de krav som ställs i regionens
parkeringsriktlinjer. Beräknat behov räknas bli ca 60 parkeringsplatser. För att klara
gällande riktlinjer måste en del av nuvarande verksamhetsyta tas i anspråk.
Region Gotland har utfört en bullerberäkning enligt Naturvårdsverkets modell
gällande trafikbuller. Fasaderna mot Skolportsgatan och Kung Magnus väg berörs av
vägtrafikbuller, ekvivalentvärde 55 dBA respektive 60 dBA. Gällande riktvärden
inomhus på 30 dBA ekvivalentnivå och 45 dBA maximalnivå ska klaras. Eventuellt
kan extra krav behöva ställas på fasader, fönster och dylikt mot Kung Magnus väg.
Majoriteten av lägenheterna kommer att ha balkonger som inte vetter mot gator. Det
kommer också att finnas möjlighet till en gemensam uteplats på taket på befintlig
byggnad.
Övrigt buller kommer från fläktar, ventilation, varuleveranser m.m. och räknas som
externt industribuller. Bullret mäts utomhus vid fasad.
Vid lågfrekvent buller ska särskilda mätningar göras inomhus för att visa att man
klarar gällande riktvärden.
Bedömning

Det finns i dagsläget en osäkerhet kring halten av PM 10 inom området.
Mätstationen för PM 10 som uppvisat för höga värden finns vid korsningen
Österväg - Norra Hansegatan cirka 200 meter från planområdet. Det finns inte några
mätningar som visar om PM 10 överskrids inom planområdet. Det är dock högst
troligt att PM 10 halten är lägre inom detta område på grund av avståndet till Norra
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Hansegatan som är mycket trafikerad. Skolportsgatan och Kung Magnusväg har
betydligt lägre trafikmängder och lägre hastighet. Höga halter av PM 10 har ofta en
lokal spridning och utsläppen är framför allt kopplade till vägtrafik och till
förbränning.
Miljö och hälsoskyddsnämnden har givit i uppdrag åt en konsult att under hösten
2017 ta fram en handlingsplan med tillhörande åtgärdsprogram för att minska PM 10
halterna. Detta ska vara klart till årsskiftet. Det är rimligt att anta att åtgärder enligt
föreslaget program börjar genomföras under 2018. Risken för att överskrida
miljökvalitetsnormen för PM 10 kommer därmed ytterligare minska på fastigheten.
och de åtgärder som föreslås ska reducera halterna av PM 10. Detta gör att miljö och
hälsoskyddsnämnden anser att planområdet kan vara lämpligt för bostäder.
När det gäller risken för förhöjda halter av naftalen och PAH:er är det viktigt att
mätningar av detta sker redan i planeringsstadiet, då det kanske krävs förebyggande
åtgärder för att minska halterna. Kommer markarbeten att utföras ska ansvariga vara
uppmärksamma på att föroreningar kan finnas. Upptäcks sådana ska enhet miljö och
hälsa kontaktas.
När det gäller vägtrafikbuller har Regeringen beslutat att höja riktvärdena från 55
dBA till 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. Inomhusvärdena har inte
höjts utan ligger kvar på 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå.
Är det ljud med hörbara tonkomponenter eller från musik ska den ekvivalenta
ljudnivån sänkas med 5 dBA. Höjningen av utomhusvärdena innebär att det är än
viktigare med konstruktion och val av material för att komma ner i rätt inomhusnivå.
Bullerminimering bör särskilt uppmärksammas i bygglovsprövningen.
Då fastigheten kommer att innehålla både verksamheter med tillhörande
kringverksamheter såsom varuleveranser och kylanläggningar, ventilation m.m. och
boende är det viktigt att det inte sprids störande lågfrekvent buller i fastigheten.
Störning från denna typ av buller bör även beaktas vid utformning av uteplats och
placering av balkonger. Detta bör även tas hänsyn till i bygglovsprövningen.

Beslutsunderlag

Remiss från Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan dnr BN 2015/771
2017-06-08
Tjänsteskrivelse

2017-08-28

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anna Fagerberg
Miljöskyddsinspektör

Beslut ska delges:
Registrator-bn@gotland.se

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Till planförslaget hör följande handlingar:
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Plankarta
Övrigt underlag:
Planprogram 2013-12-13 (med tillhörande samrådsredogörelse och kulturmiljöanalys)
HIA 2016-01-27
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En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr
hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader, storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra förslaget.
Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan bl a standardförfarande eller utökat förfarande.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000 vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med utökat planförfarande med anledning av läget intill känsliga miljöer som världsarvet och riksintresset Visby innerstad. Förslaget har också ett principiellt intresse som det första större utvecklingsprojektet inom ramen för planprogrammet för Östercentrum.
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland 201505-12, § 99. Byggnadsnämnden har 2017-02-08, § 9, beslutat att gå vidare
med planarbetet utifrån exploatörens skisser, daterade 2016-11-25.
Planförslaget är upprättat på en grundkarta daterad 2016-07-05 (koordinatsystem SWEREF 99 18 45, höjdsystem RH 1900).
Planens syfte och huvud- Syftet med planen är att möjliggöra en påbyggnad med bostäder. Fler bostädrag
der bedöms ge ökat liv åt Östercentrum.
Planförslaget möjliggör en positiv omvandling av befintligt handelshus med en
påbyggnad av bostäder. Gestaltningen ska anpassas i volym och utformning till
närmiljön och kan sannolikt bidra till en förbättrad stadsmässighet och ökad
attraktivitet i Östercentrum. Syftet är att påbyggnaden med bostäder och förändringen av befintlig byggnad ska innebära att det även i gatuplan upplevs
som tre olika huskroppar: - mot Österväg – mot Kung Magnus väg – mot Skolportsgatan. Entréer orienteras mot gatan och exteriören får ett öppnare uttryck mot samtliga gatusidor. Gatumarken i hörnavskärningen vid korsningen
Skolportsgatan/Kung Magnus väg omvandlas till kvartersmark med fortsatt tillgänglighet i gatuplan för allmänheten.
Planförslaget innebär att befintlig byggnad förutsätts att byggas på, och förslaget är skräddarsytt för den komplexa situationen på fastigheten. Om befintlig
byggnad skulle rivas torde planförslaget inte ge tillräcklig flexibilitet.
Bedömning av miljö-påverkan

Länsstyrelsen anser i yttrande 2016-06-16 att en detaljplan för att möjliggöra
byggande av bostäder ovanpå ”Åhlenshuset”, Visby Dovhjorten 6, kan innebära en miljöpåverkan på kulturmiljön och människors hälsa och säkerhet.
Detta eftersom platsen redan idag är sårbar utifrån att miljökvalitetsnormen
partikelhalter (PM10) redan överstigs och att den ligger i nära anslutning till
riksintresset och världsarvet Visby Innerstad
Länsstyrelsen instämmer dock i Region Gotlands bedömning att planen inte
kan antas få en betydande miljöpåverkan enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.
Frågeställningar gällande riksintresse för kulturmiljö och världsarvet Visby Innerstad, miljökvalitetsnormer för luft och förorenad mark anser länsstyrelsen
kan utredas och regleras inom detaljplaneprocessen.
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PLANDATA

Översiktskarta samt översikt av gällande detaljplaner kring nuvarande planförslag

Lägesbestämning
Areal
Markägoförhållanden

Området ligger i Östercentrum och gränsar till Österväg, Kung Magnus väg och
Skolportsgatan.
Planområdets yta är 6 920 m2.
Visby Dovhjorten 6 är i privat ägo. Marken på Visby Solberga 1:19, i hörnavskärningen vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg, ägs av Region
Gotland.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 - Hela Visby, antagen
av kommunfullmäktige 2009-12-14, anges för området ändamålet stadskärna
med målet att Östercentrum med omnejd ska gestaltnings- och innehållsmässigt utvecklas till en del av en naturlig, levande och livskraftig stadskärna för
hela Visbyområdet.

__________________________________________________________________________________
4 (28)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/871
Visby Dovhjorten 6 m fl
2017-05-03
____________________________________________________________________________________________

Utdrag ur fördjupad översiktsplan – Hela Visby, antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14

Detaljplaner

Gällande detaljplan 09-Vis-56, antagen 1971-06-14, anger område för handel.
Befintliga tillåtna byggnadshöjder är ca 6 m mot Österväg, ca 10 m mot Kung
Magnus väg och ca 6.5 mot Skolportsgatan. Föreskriven taklutning i gällande
plan är 0 grader. Gällande detaljplan togs fram för Tempovaruhuset och parkering skulle lösas genom parkering i källarplanet och genom s k friköp av parkeringsplatser direkt öster om varuhuset.
Del av gällande detaljplan A1 1959, antagen 1959-05-11, anger gatumark för
Skolportsgatan och Kung Magnus väg samt för hörnavskärningen vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg.
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Program för planområdet

”Planprogram för Östercentrum m m”, godkänt av byggnadsnämnden 201312-13, § 279.

Utdrag ur plankarta för planprogram för Östercentrum, godkänd 2013-12-12

Kriterier i programmet som har koppling till den nya detaljplanen är:
 Kung Magnus väg stängs för biltrafik
 Stråken genom området utvecklas och tydliggörs
 Baksidor utformas så att de upplevs som framsidor
 Kopplingen Innerstaden – Östercentrum förstärks
 Möjliggöra bostäder, kontor, verksamheter och kultur
 Tillskapande av gröna tak, parkmiljöer, planteringar skulle lyfta området
”En variation i byggnader, volymer och ska eftersträvas. Mot Norra Hansegatan kan bebyggelsen vara högre och vid mötet med Innerstaden och ringmuren ska stor hänsyn tas till världsarvsstaden.”
”Bottenvåningarna ska utformas så att de blir en del av ett välkomnande
stadsliv.”
”Påbyggnad på befintliga hus i kvarteret Dovhjorten möjliggör fler bostäder.
Takfotshöjden är relativt lika på byggnaderna längs Östervägs södra sida.
Denna höjd bör bibehållas och påbyggnader dras in från fasadliv. Det är viktigt
att nya påbyggnader inte bidrar till ökad skuggning av gågatan.”
Planförslaget bedöms i stort följa intentionerna i programmet.
__________________________________________________________________________________
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Kommunala beslut
i övrigt

Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan fastighetsägaren och Region Gotland.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Inom planområdet finns inga grönytor. Möjlighet ges att på befintligt tak tillskapa s k grönt tak. Närmaste parkyta är området runt ringmuren, ca 150 meter från planområdet.

Östergravar

Geotekniska
förhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning ska göras senast innan granskningsskedet för att utreda grundläggningsförutsättningar m m.

Radon

Planområdet ligger inom område med normal till hög risk. Strålningsmätning
av berggrunden ska utföras under planläggningen. Vid förekomst av karst är
det stor risk för hög radonhalt. Radonsäker grundkonstruktion krävs.

Förorenad mark

På fastigheten har det tidigare funnits miljöfarliga verksamheter som kan ha
orsakat föroreningar i mark.
PentaCon AB har 2001 åt SPIMFAB sammanställt historik om fastigheten Dovhjorten 6. Av sammanställningen framgår bl a följande: Bergnivån bedöms
ligga mellan +37.0 och +38.0 meter. Berget överlagras av tät, lerig eller siltig
morän. Inom fastigheten har bensinförsäljning pågått. Inom Dovhjorten 6 har
schakter utförts ner till kalkstensberget. Cisternerna är demonterade och all
omsluten jord är borttagen. Schakter för både nybyggnader och ledningar i anslutning till de gamla cisternerna gör även att det mesta av den omgivande jorden idag är ersatt med ny fyllningsjord. Befintlig byggnad är grundlagd med
källare direkt på kalkstensberget.
Sanering av PCB i fogar i fasad utfördes år 2005.
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Länsstyrelsen utförde 2005 en riskklassning enligt MIFO fas 1 (historisk undersökning utan provtagning). Här framgår det att det på fastigheten tidigare funnits plantskola, bensinstationer och verkstäder. Bland annat har petroleumämnen och organiska lösningsmedel använts vid verksamheterna. Vid den samlade riskbedömningen anser länsstyrelsen att risken för människor och hälsa är
måttlig (riskklass 3), bl a eftersom de byggnader där verksamheterna bedrevs
har rivits och jorden till stor del antas ha forslats bort då nuvarande byggnad
uppfördes.
I samband med ombyggnad 2007-2008 konstaterades höga halter av PAH:er
från asfalt som finns under delar av källarlokalerna (överbyggnad av garageyta). På asfalten lades en ny golvkonstruktion som skulle vara tätande. Efterföljande mätning av inomhusluft visade på förhöjda halter av naftalen jämfört
med normalförhållanden. Halterna bedömdes dock vara låga jämfört med hygieniska gränsvärden enligt Arbetsmiljöverket.
Fastigheten har bedömts ha en måttlig risk för föroreningar vilket innebär att
det är viktigt med en uppföljande kontroll vid ändrad markanvändning. Möjlig
risk är inträngning av hälsoskadliga ångor från eventuella resterande föroreningar i mark eller från gammal överbyggd asfalt i källarplan. För att säkerställa en god inomhusmiljö i kommande bostäder ovan befintliga affärslokaler
ska därför kontrollmätning av inomhusluft först ske under planläggningen i befintliga lokaler i markplan. I det fall markarbeten ska utföras ska ansvariga vara
uppmärksamma på att föroreningar kan finnas.
Vattenskydd

Planområdet ligger utanför primärt och sekundärt vattenskyddsområde.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Eftersom området redan är
ianspråktaget krävs ingen särskild utredning för exploateringen.
Visby innerstad utgör fast fornlämning, RAÄ Visby 107:1, medeltida stadslager
och ringmuren är en fast fornlämning, RAÄ Visby 105:1. Fornlämningen
sträcker sig fram till Kung Magnus väg och utanför detta område sträcker sig
ett skyddsområde. Detta innebär att eventuella markingrepp i god tid måste
anmälas till länsstyrelsen.

Bebyggelseområden
Bostäder

Planförslaget medger en påbyggnad för främst bostäder. Det innebär att drygt
50 lägenheter kan byggas från plan 2 och uppåt. Parkering för tillkommande
bostäder löses i källarplanet (plan 0).
Befintlig byggnad, innehållande kommersiella lokaler föreslås delvis få byggas
på med bostäder. Befintlig byggnad klarar inte tekniskt att byggas på helt och
hållet varför en påbyggnad föreslås i byggnadens utkanter, mot fastighetens
gränser. Detta ger också en god stadsbild och skapar en mer småskalig och attraktiv miljö med möjlighet till en varierad och uppbruten fasad med upplevelsen av en kvartersstruktur med flera huskroppar. Det är angeläget att gatuplanet får en publik och öppen karaktär. Detta kan åstadkommas genom en medveten fönstersättning och ett tydligt fasaduttryck.
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Översikt över placering av byggrätter

Huskroppen mot Skolportsgatan (Hus A)
Huset ges en tillåten takfotshöjd på +51.4 m (ca 12.4 m). Nockhöjden får vara
+56.6 m (ca 17.6 m).
Enstaka byggnadsdelar så som frontespiser, trapphus eller dylikt får överskrida
takfoten, men ej vara högre än + 54.1 m ö h. Dessa delar få sammantaget utgöra högst 60 % av byggnadens längd.
Balkonger ska vara indragna och får sticka ut högst 0.8 m mot Skolportsgatan.
Takutsprång får vara högst 0.5 m.
Gaveln mot Dovhjorten blir ganska dominerande och bör gestaltas på ett medvetet sätt. Här finns möjlighet att exempelvis arbeta med en ”grön fasad” med
växtlighet.
Byggnadskroppen tillåts kraga ut över det som idag är en hörnavskärning, ca
30 kvm, vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg. Avskärningen ska
dock finnas kvar i gatuplan och vara tillgänglig för allmänheten genom ett s k
x-område. Källare under denna del är inte tillåtet.

Volymstudie i 3D-modell - Skolportsgatan mot Skolporten. Vy mot gavel på hus A.
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Befintlig vy i korsningen Kung Magnus väg/Skolportsgatan

Fotomontage gestaltningsidé - korsningen Kung Magnus väg/Skolportsgatan, hus
A mot Skolportsgatan

Huskroppen mot Kung Magnus väg (Hus B)
Detta hus har ett extra känsligt läge som entrébyggnad till Östercentrum i
korsningen Kung Magnus väg/Österväg. Byggrätten ges en tillåten takfotshöjd
på +52.3 m ö h(ca 12 m). Nockhöjden får vara +55.3 m ö h (ca 15 m).
Översta våningen ska vara indragen minst 0.8 m mot Österväg och Kung Magnusväg, inglasning är inte tillåten och takutsprång får vara högst 0.5 m. Detta
för att minska skuggverkan på Österväg.
Två trapphus får överskrida nockhöjd/takfot dock högst till + 56.3 m ö h. Inga
utanpåliggande balkonger är tillåtna mot Österväg och Kung Magnus väg.
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Befintlig vy mot öster, utanför Österport

Fotomontage gestaltningsidé - vy mot öster, utanför Österport, hus B och C
(Tyréns)

Huskroppen mot Österväg (Hus C)
Byggrätten ges en tillåten takfotshöjd på +51.0 m ö h (ca 10 m). Nockhöjden
får vara +54.5 m ö h (ca 13.5 m).
Enstaka byggnadsdelar så som frontespis eller dylikt får överskrida takfoten,
men får ej vara högre än + 52.7 m ö h. Dessa delar få sammantaget utgöra
högst 40 % av byggnadens längd.
Utanpåliggande balkonger är inte tillåtna mot Österväg för att bibehålla den
karaktär som idag råder längs Österväg. Takutsprång får vara högst 0.5 m.
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Befintlig vy Österväg

Fotomontage gestaltningsidé – vy Österväg, hus C

Generellt gäller att enstaka skorstenar och ventilationshuvar inte ingår i begränsande nockhöjd. Nock- och takfotshöjder har hållits så låga som möjligt
för att hålla en skala jämförbar med övrig bebyggelse samt minska skuggeffekter på omgivande utemiljöer. Ingen bruttoarea eller våningsantal regleras eftersom byggrätterna är skräddarsydda för aktuellt projekt. Eftersom en begränsning av takfots- och nockhöjder görs bedöms att taklutningen inte heller
behöver regleras.
__________________________________________________________________________________
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Huskroppen mot Dovhjorten 11, ”Åhlénsparkeringen” (Hus D)
Inom byggrätten för teknik finns möjlighet att bygga ett orangeri och gemensam uteplats för de boende som nås via spänger från trapphusen. Taket på befintlig byggnad ska hållas fri från skorstenar, ventilationshuvar och liknande för
att skapa en upplevelse av bostadsgård. Taket får gärna beläggas med sedumtak eller liknande.
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Offentlig service
Kommersiell service

Planområdet har ett cityläge med god tillgång till kommersiell och allmän service med skolor, bad mm.
Centrumändamål är tillåtet i gatuplan (plan 1), plan 2 samt i källarplan.
I gatuplan och i delar av källarplanet finns idag affärslokaler med tillhörande
lager. Mot Kung Magnus väg finns en banklokal på andra våningen. Ytorna i
källarplanet kommer att minska eftersom att fler parkeringsplatser, trapphus
m m måste tillskapas. Bostädernas trapphus och återvinningsrum kommer att
innebära att även verksamhetsytor i gatuplan kommer att bli påverkade. Sammantaget påverkas drygt 800 kvm av befintliga verksamhetsytor.
Den del av befintlig byggnad som inte får någon byggrätt för påbyggnad ges en
nockhöjd på +48.0 m ö h. Det är ca 1.5 m högre än befintlig höjd, vilket ger
möjlighet att förändra taket/takkonstruktionen för en trevligare och grönare
boendemiljö. Exempelvis finns möjlighet att bygga spänger till en gemensam
uteplats och orangeri.
Gatuplanet ska ha en gestaltning som skapar en god stadsmässighet och en
öppen utformning som riktar sig till allmänheten. Detta kräver en medveten
fönstersättning och ett tydligt fasaduttryck.
Teknikutrymme (Hus D) finns i fastighetens östra del mot Dovhjorten 11. Byggrätten får en nockhöjd på + 51.0 m ö h (ca 10 m) samma höjd som takfotshöjden på huskroppen mot Österväg. Teknikutrymmet samordnas med möjlighet
till ett orangeri eller liknande för de boende. Inga skorstenar, ventilationsaggregat eller liknande är tillåtna på taket till befintlig byggnad eftersom detta
kommer att bli bostädernas visuella ”bostadsgård”.

Kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse/kulturmiljö

Inom planområdet finns ingen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
En utveckling av Östercentrum med dess öppna läge i närheten av världsarvet
innebär att stor hänsyn måste tas till den gängse skalan, upplevelsen av muren
och innerstaden.
Inför utvecklingen av området kring Östercentrum och vid Söderport har en s k
HIA (Heritage Impact Assessment), daterad 2015-12-14/2016-01-27, gjorts
som kunskapsunderlag för att beskriva och bedöma konsekvenserna av fyra
förslag på förändringar i anslutning till världsarvet, där Östercentrum är ett av
projekten.
Den visar på att en upprustning och tydliggörande av Österväg som infartsoch handelsväg har en positiv påverkan på upplevelsen av Hansestaden Visby.
Förvaltningsmålen för Visby som världsarv bedöms också få en positiv påverkan om det blir en upprustning och vitalisering av området och ökad attraktivitet kring Österport.
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Ambitionen med planförslaget är att stärka Österväg som stråk och att ny bebyggelse inordnas i den brokighet som omgivande bebyggelse har både avseende utformning och skala. Siktlinjer och vyer av ringmuren och gravarna påverkas marginellt.

Volymstudie i 3D-modell – vy mot söder, från korsningen Jägargatan/Kung
Magnus väg

En påbyggnad av befintligt hus med en gestaltning som även bryter upp huset i
gatuplan bidrar till att förstärka Österväg som infartsväg till innerstaden.
Närheten till världsarvet innebär att gestaltning, siktlinjer höjder mm har anpassats till omgivande bebyggelse och upplevelsen av innerstaden och muren.
Exempelvis har nockhöjden på den nya huskroppen (Hus B) i korsningen Österväg/Kung Magnus väg givits samma nockhöjd som byggnaden på Tärnan 25.
Samma nockhöjd gäller även för Dovhjorten 10. Den översta våningen är dessutom indragen för att ge bättre solförhållanden på Österväg samt ge upplevelsen av en lägre takfotshöjd. Förslaget har studerats i Regionens 3D-modell
över området.

Volymstudie i 3D-modell – vy mot söder, från gångväg i Östergravar

__________________________________________________________________________________
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Påbyggnaden längs Österväg (Hus C) får en något lägre nockhöjd och sammantaget bedöms dessa byggrätter ge en neutral till positiv påverkan på världsarvet. Volymmässigt ger höjderna ingen negativ påverkan på världsarvet och det
bedöms som positivt att infartsvägen mot Österport förstärks.
Byggnaden mot Skolportsgatan (Hus A) avviker i höjd och har fått en högre tilllåten nockhöjd. I byggnadens närhet finns Solbergaskolan med en storskalig
volym. Bestämmelser finns för takfotshöjden för att ta ner den upplevda skalan. Takfotshöjden föreslås bli ungefär samma som på föreslagen byggrätt
längs Kung Magnus väg. Sammantaget bedöms dock att en högre byggnad i
detta läge kan bidra till den brokighet i skala och hustyper som råder i närområdet och därmed påverkas inte världsarvet negativt.

Friytor

Lek och rekreation

Fotomontage - vy från Skolportsgatan mot den östra delen av Dovhjorten 6

Befintlig byggnad klarar inte tekniskt en påbyggnad med en hel innergård på
våning två. Utemiljön får istället lösas med terrasser/balkonger. Inom byggrätten för teknik finns möjlighet till ett orangeri eller liknande. I närheten av fastigheten finns Murgrönan och en större kvarterslekpark finns i Östergravar, ca
200 m bort.
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Lekplats ”Hästarnas dal” i Östergravar

Murgrönan

Naturmiljö

Planområdet har ett centralt stadsläge men med god närhet till gravarna.
Det kommunala naturreservatet Galgberget finns på promenadavstånd, ca 1.2
km norrut.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Fastigheten omges av lokalgatorna Skolportsgatan och Kung Magnus väg. Österväg är en gågata. De sträckor av Skolportsgatan och Kung Magnus väg som
gränsar mot Dovhjorten 6 ingår i planområdet. Den hörnavskärning som utgör
gatumark i gällande detaljplan övergår till att bli kvartersmark. Marken får
dock inte bebyggas i gatuplan och ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik genom s k x-område.
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Målsättningen i tidigare framtaget planprogram är att Kung Magnus väg ska
stängas för biltrafik. Detta har i dagsläget inte genomförts p g a de kapacitetsproblem som finns i korsningen Solbergagatan/Österväg.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken trafikerar Kung Magnus väg med både stadstrafiken och en
del landsbygdslinjer och busstationen ligger endast ca 300 m från fastigheten.

Busstationen

Parkering, angöring och
utfart

Parkering
Parkering för tillkommande bostäder ska lösas på den egna fastigheten i källarplanet. Antalet parkeringsplatser ska uppfylla de krav som ställs i regionens
parkeringsriktlinjer. Beräknat behov blir ca 60 parkeringsplatser. För att klara
gällande riktlinjer måste en del av nuvarande verksamhetsyta tas i anspråk.
Angöring till fastighetens parkeringsgarage sker via parkeringen på Dovhjorten
11 som ägs av Region Gotland.
En parkeringsbedömning för befintliga verksamheter utifrån gällande riktlinjer
visar att de parkeringsplatser som fastigheten förfogar över genom tidigare
"parkeringsköp" 1969 & 1976, 313 st, bedöms vara tillräckliga för dagens verksamheter på fastigheten.
Det innebär att de 51 platser som enligt avtal, från 2006, ska finnas tillgängliga
för allmänheten på den egna fastigheten inte behövs i dagsläget. Därför föreslås att teknikförvaltningen/tekniska nämnden under planarbetet häver detta
avtal och att parkeringsbehovet för de nya byggrätterna kan och ska ordnas på
den egna fastigheten. Inga nya "parkeringsköp" är möjliga.
Behovet av parkeringsplatser för de nya byggrätterna jämställs i dagsläget
med de krav som ställdes på Dovhjorten 10 för några år sedan. Det innebär ca
13/1000 kvm bta eller mer konkret: 2 rok el mindre 1 bpl/lgh, 3 rok 1,2
bpl/lgh, 4 rok el mer 1,4 bpl/lgh. Det pågår ett arbete att ta fram nya parkeringsriktlinjer.
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Cykelparkering löses i källarplanet. En lösning för 116 platser finns redovisad.

Angöring
Fastigheten angörs via parkeringsdäcket/garaget på Dovhjorten 11. Servitut
finns.
Lastning/lossning/leveranser till verksamheter sker via befintlig inlastning mot
Skolportsgatan.

Störningar
Buller

Vägtrafikbuller
En trafikräkning är gjord för Kung Magnus väg och Skolportsgatan under maj
2016. Den visar att Kung Magnus Väg hade 38159 passerande fordon i båda
riktningarna 17-24 maj 2016. Skolportsgatan hade 17371 passerande fordon i
båda riktningarna 10-17 juni 2016.
På båda gatorna är hastigheten låg, alltså runt 30 km/h eller lägre. Några få
fordon har passerat i högre hastighet.
Ovanstående utgör underlag i den bullerberäkning/analys som Region Gotland
har gjort av planförslaget enligt Naturvårdsverkets modell. Fasaderna mot
Skolportsgatan och Kung Magnus väg berörs av vägtrafikbuller ekvivalentvärde
ca 55 dBA respektive ca 60 dBA. Gällande riktvärden inomhus ska klaras. Eventuellt kan extra krav behöva ställas på fasader, fönster och dylikt mot Kung
Magnus väg.
Majoriteten av lägenheterna kommer att ha balkonger som inte vetter mot gator. Dessutom kommer det finnas möjlighet till en gemensam uteplats på taket
på befintlig byggnad.

__________________________________________________________________________________
18 (28)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/871
Visby Dovhjorten 6 m fl
2017-05-03
____________________________________________________________________________________________

Övrigt buller
Utomhus
Buller från fläktar, ventilation, varuleveranser m m räknas som industri-/verksamhetsbuller. Bullret mäts utomhus vid bostadsfasad.
Följande utomhusvärden gäller för externt industri-/verksamhetsbuller vid bostäder:
50 dBA ekvivalent ljudnivå dag kl 06-18
45 dBA ekvivalent ljudnivå kväll kl 18-22 samt söndag och helgdag kl 06-18
45 dBA ekvivalent ljudnivå natt kl 22-06
Utöver detta gäller följande frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:
Maximala ljudnivåer (Lmax >55dBA) bör inte förekomma nattetid kl 22-06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en
ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpande sidan.
Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens
buller karakteriseras av ofta förekommande impulser som vid nitningsarbete,
lossning av metallskrot eller liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara
tonkomponenter, bör värdena i tabellen ovan sänkas med 5 dBA.
I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av tidsperioderna
ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår.
Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid
kortare händelser.
Andra värden gäller vid byggnation med s k ”tyst sida”.
Inomhus
Följande riktvärden gäller buller inomhus:
45 dBA maximalnivå
30 dBA ekvivalentnivå
25 dBA ekvivalentnivå ljud med hörbara tonkomponenter
25 dBA ekvivalentnivå ljud från musikanläggningar
Vid lågfrekvent buller ska särskilda mätningar göras för att visa att man klarar
gällande riktvärden.

Teknisk försörjning
Vatten/avlopp/dagvatten Fastigheten är ansluten till Region Gotlands va-nät.
Ur dagvattenssynpunkt är s k ”gröna tak” positivt eftersom möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten är starkt begränsad med anledningen av
att hela fastigheten är bebyggd. På grund av befintlig byggnads konstruktion
kan det dock finnas svårigheter att åstadkomma ”gröna tak”. Föreskriven
nockhöjd har dock satts så att det ska vara möjligt at göra förändringar med
taket, t ex sedumtak eller planteringar.
Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör utformas så att förutsättningarna för miljövänliga
lösningar optimeras. Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet.
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El

Området ska anslutas till GEAB:s ledningsnät.

Avfall

Avfallshanteringen sker genom Region Gotlands försorg. Exploatören ansvarar
för att tillgängligheten blir god och att hämtningen kan ske på ett bra sätt enligt gällande regler. Återvinningsrum finns i anslutning till nuvarande inlastning
och planeras i anslutning till bostädernas trapphus.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Samråd sommaren 2017
Granskning hösten 2017
Godkännande/Antagande vintern 2018

Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för genomförande av planen vilket bland annat omfattar
iordningställande av byggnader, angöring till gata, parkeringsplatser, fastighetsbildning, bildande av eventuella gemensamhetsanläggningar m m. exploatören står för alla kostnader förenade med exploateringen.

Huvudmannaskap

Region Gotland är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.

Avtal:
Exploateringsavtal markanvändningsavtal

De 51 platser som enligt avtal, från 2006, ska finnas tillgängliga för allmänheten på den egna fastigheten bedöms inte behövas i dagsläget utifrån nuvarande verksamheter. Därför föreslås att teknikförvaltningen/tekniska nämnden under planarbetet häver detta avtal och att parkeringsbehovet för de nya
byggrätterna därmed kan och ska ordnas på den egna fastigheten. Inga nya
"parkeringsköp" är möjliga.
För att reglera och tydliggöra ansvarsfördelningen vid plangenomförandet kan
eventuellt exploateringsavtal behöva upprättas.
För angörings- och etableringsytor under byggtiden kommer allmän platsmark
att behöva ianspråktas. Polistillstånd ska sökas för detta och upplåtelsen hanteras därefter i vanlig ordning av Region Gotland.
För de ca 30 kvm av Region Gotlands fastighet Visby Solberga 1:19 som behöver lösas in ska köpeavtal, alternativt överenskommelse om fastighetsreglering
upprättas.
Servitut för gångtrafik ska upprättas för x-området (allmän gångtrafik) i den
del som förvärvas av exploatören.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
mm

Avtalsservitut finns för angöring till fastigheten via parkeringsgarage på Visby
Dovhjorten 11.
Genom fastighetsreglering ska del av Visby Solberga 1:19 föras över till Visby
Dovhjorten 6.
Vid exempelvis bildande av bostadsrättsföreningar kan det bli aktuellt med avstyckning från fastigheten. Bildande av en eller flera gemensamhetsanläggningar för parkeringsplatser och andra gemensamma anläggningar kan då bli
nödvändigt. Den eller dessa ska då förvaltas av en samfällighetsförening.
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Vid bildande av ägarlägenheter ska gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening bildas.
Fastighetsplan

För Visby Dovhjorten 6 gäller en tomtindelning från 1973, aktnr 09-VIS-70. Den
upphävs i samband med detaljplanens antagande.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra, d v
s att planvinst uppkommer.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika anläggningar m m. Vid jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer kan detaljplanen anses ekonomiskt lönsam.

Region Gotlands kostnader och intäkter

Genomförandet av detaljplanen medför inga kostnader för Region Gotland.

Exploatörens kostnader
och intäkter

Exploatörens kommer att ha kostnader för uppförande av byggnader, parkeringsanläggning, angöring till gata, anslutningsavgifter, köp av mark, fastighetsbildning och andra lantmäteriförättningskostnader m m. Intäkterna kommer att hänföras till uthyrning och/eller försäljning av lägenheter och lokaler.

Inlösen, ersättning

För den del av Region Gotlands fastighet Visby Solberga 1:19 som behöver lösas in för planens genomförande ska marknadsmässig ersättning erläggas.

Region Gotland kommer att ha intäkter från försäljning av mark.

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

Området ska enligt ”Handlingsplan för skydd och säkerhet i Gotlands kommun” ha ett brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter mellan
brandposterna. Om gatunätet eller motsvarande inte ger åtkomlighet till byggnaden ska särskild räddningsväg anordnas. För byggnader högre än fyra våningar medför det krav på utrymme och anpassad mark för användande av
bärbar stegutrustning. Tillgängligheten för räddningstjänsten i övrigt ska vara
sådan att utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer
än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon.

Tekniska utredningar

Under planläggningen, inför granskningsskedet, ska utredningar avseende
markradon, geoteknik och kontrollmätning av inomhusluft göras.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget möjliggör

Bostäder ca 5 000 kvm, ca 53 lägenheter
Centrumändamål ca 8 000 kvm.

Natur- och kulturvärden
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap
1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder
får inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter.
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Planområdet ligger i direkt anslutning till riksintresset Visby innerstad för kulturmiljövården, beslut av Riksantikvarieämbetet 1987-11-05, enligt 3 kap 6 §
MB.

Fotomontage – vy från Österport

I planprogrammet för Östercentrum framhöll länsstyrelsen att, för planprogrammet skulle vara förenligt med länsstyrelsens prövningsgrunder, behövdes
särskilda utredningar klargöra exploateringens påverkan på stads- och landskapsbilden, siktlinjer, fornlämningsmiljön, världsarvet och riksintresset Visby
innerstad. Utredningarna bör belysa de planerade byggnadshöjdernas påverkan på ringmuren och världsarvet. Inför kommande detaljplanering ska en s k
HIA presenteras. Länsstyrelsen vill erinra om att riksintresset för kulturmiljön
behöver belysas och att platsen är mycket känslig för högre byggnader som
kommer att ”sticka upp” över ringmuren och därmed förändra fonden bakom
riksintresset Visby innerstad.
Aktuellt planförslag har anpassats och avvägningar har gjorts mellan förslaget
inverkan på stadsbild, upplevelse av Visby innerstad och önskemålet om att
genom fler bostäder och gestaltningsförändringar öka attraktiviteten i Östercentrum. Se även beskrivning under rubriken ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse/kulturmiljö”. Förslaget bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset Visby innerstad eller påverka världsarvet negativt.
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Strukturstudie i 3D-modell – flygperspektiv från väster

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

Förenta Nationernas Barnkonvention är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är en förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Planområdet har brist på större ytor för lek och utevistelse i direkt anslutning
till de nya bostäderna men i närheten finns strövområden (gravarna) med
kvarterslekplats. De planerade bostäderna ovanpå befintliga handelslokaler
kommer att ha en god närhet till förskolor och skolor. Tillgängligheten till kollektivtrafik, gång- och cykelbanor är god vilket underlättar för barn att ta sig till
olika mål.

Solbergabadet, Solbergaskolan, Murgrönan och busstationen
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Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Bostäderna kommer att ha ett centralt läge i en upplyst stadsmiljö med omedelbar närhet till kommersiell och allmän service samt kollektivtrafik. Planområdet har också en god närhet till gc-vägar, natur, förskola och skola vilket innebär goda möjligheter för ett jämställt boende.
Fler bostäder i området ger ett större flöde av människor i olika åldrar alla timmar på dygnet, vilket främjar möten. Det bidrar till att göra stadsmiljön mer
trygg och mer levande dygnet runt.

Tillgänglighet

Området är plant, vilket ger goda förutsättningar för funktionshindrade att
röra sig i närområdet. Parkering kommer att finnas i källarplanet med direkt
åtkomst från ca hälften av trapphusen. Tillgängligheten till kommersiell service
är också god.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning avser att förbättra områdets kvaliteter och
skapa en stadsmässig bebyggelse i Visbys mest centrala del. Samtidigt finns en
närhet till rekreativa grönytor.
Detaljplanen har utformats särskilt för att uppnå en omsorgsfull utformad bebyggelse som tillvaratar och utvecklar platsens förutsättningar som syftar till
att stärka Östercentrum som stadskärna.
Befintlig byggnad har en homogen och storskalig karaktär med ett stort platt
tak. En påbyggnad utifrån planens principer skulle ge området en större variation i skala och en brokighet som bättre förmedlar en stadsmässig karaktär.

Befintlig vy från bostäderna i Dovhjorten 10, i 3D-modell
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Volymstudie i 3D-modell - vy från bostäderna i Dovhjorten 10

En påbyggnad i kv Dovhjorten medför dock en negativ påverkan av solförhållandena, framför allt på Österväg p g a dess sträckning i öst-väst. Störst påverkan blir från lunchtid och framåt under vinterhalvåret, oktober–mars, då solen
står som lägst. Det kan innebära att delar av Österväg inte kommer att upplevas lika klimatmässigt attraktiva under viss tid soliga dagar. Byggnadsnämnden
har dock bedömt att tillskottet med bostäder väger tyngre för att uppnå en
förbättrad attraktivitet och utveckling av Östercentrum som stadskärna.

Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 12. Skuggeffekt från befintlig bebyggelse.
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Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 12. Skuggeffekt från föreslagen ny bebyggelse.

Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 16. Skuggeffekt från befintlig bebyggelse.

Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 16. Skuggeffekt från föreslagen ny bebyggelse.
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Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Planens genomförande bedöms inte medföra risker för betydande miljöpåverkan. De miljörisker som har identifierats har hanterats okomplicerat i planprocessen utan att planen har behövt en separat miljökonsekvensbeskrivning. Planen medför en förbättring av området som helhet eftersom markanvändningen kan kompletteras med bostäder. Det är dock viktigt att ha bostäderna i
fokus vid utformning av byggnadskonstruktioner, placering av bullrande och
estetiskt störande teknisk utrustning med avseende på blandningen av markanvändning.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för buller kommer inte att överskridas då buller hanteras
väl i planprocessen.
Miljökvalitetsnormen för partikelhalter (PM10) överskrids i Visby. Mätningarna
sker i anslutning till aktuellt planområde. Syftet med miljökvalitetsnormen är
att skydda människors hälsa. I planprogrammet för Östercentrum lyfter Region
Gotland att luftföroreningarna är den miljöfråga som kräver störst uppmärksamhet. Utomhusluftens kvalitet måste vara lämplig för bostäder. Förutom vid
mätplatsen är det i dagsläget svårt att veta var eller om miljökvalitetsnormen
överskrids. I dagsläget tas ett åtgärdsprogram fram av Region Gotland som syftar till att sänka PM10-halterna i Visby. Åtgärder har genomförts i väghållningen vårvintern 2017 för att minska partikelhalterna. Inom ramen för åtgärdsprogrammet kommer en kartläggning att göras för att ta reda på hur partikelhalten är på flera ställen i Visby. Analyser kommer även att göras av befintliga luftfilter för att om möjligt ta reda på källan till partiklarna. Arbetet
med åtgärdsprogrammet beräknas vara slutfört under 2017.
Miljökvalitetsnorm för vatten är inte relevant för planen.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att beslut om antagande av detaljplanen har vunnit laga kraft.
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Medverkande tjänstemän

Eva Werkelin, planarkitekt – planförslag
Lena Beckman, planingenjör – layout, foto & plankarta
Lennart Klintbom, trafikplanerare – trafikfrågor
Per Seigerlund, markingenjör – genomförandefrågor
Christian Hegardt, stadsarkitekt – gestaltningsfrågor
Mikael Westberg, bygglovarkitekt – bygglovsfrågor
Maria James, regionantikvarie – kulturmiljöfrågor
Claudia Castillo, miljöskyddsinspektör – markföroreningar
Anna Fagerberg, miljöskyddsinspektör - miljöfrågor
Jimmy Holpers, regionekolog – mkb-frågor
Tomas Looström, kartingenjör – 3D-modell
Kerstin Jakobsson, kartingenjör – grundkarta & fastighetsförteckning
M fl

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 3 maj 2017

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Eva Werkelin
planarkitekt
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Micael Nilsson

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

LÄRBRO STORA VÄGUME 2:1
Ansökan om Minireningsverk

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avslår ansökan om enskild avloppsanläggning med
WSP Clean 60 pe SO+P med stöd av 1, 3 §§ 1 kap. 3 § kap. 2 och 7 § kap. 9 i
miljöbalken, samt med hänvisning till risk för olägenhet för miljön och människors
hälsa.

Information

Hur man överklagar framgår av särskild bilaga.
Sammanfattning

Sökanden har lämnat in ansökan om gemensamt enskilt avlopp som avser anläggande
av reningsverk för blandat avloppsvatten för fritidshusområde med totalt 13
fastigheter med fastigheterna Lärbro Stora Vägume 1:44, 1:57, 2:2 – 2:5, 2:7 – 2:9,
2:14, 2:16, 1:19 och 4:1 med utsläpp från totalt 14 hushåll med WC. Ansökan avser
14 hushåll med nya WC-utsläpp för samtliga fastigheter. Befintliga avlopp i dag
består av flera mindre BDT-anläggningar och egna toalettlösningar. Flera fastigheter
ligger i översvämningsområde i en långgrund vik, Vägumeviken. Provgropar
uppströms har redovisats för placering av en efterpoleringsbädd. Platsen för utsläpp
av blandat spillvatten från 14 hushåll har inte kunnat godkännas för den mängd och
den typ av utsläpp som är aktuell. Dels är markförutsättningarna dåliga p g a mycket
tätt material bestående av silt, där sten och grus är inblandat. Placeringen ligger
uppströms med relativ stor höjdskillnad, dvs att många vattentäkter ligger nedströms
tänkt placering av bädden, vilket utgör stor risk. Ingen annan lämpligare plats har
kunnat redovisas av sökanden.
Krav om att åtgärda BDT-avloppet finns för ca. 7 av fastigheterna. Vissa av
fastigheterna har redan utfärdade beslut om förbud att använda det befintliga
avloppet, de andra får förbud vid årsskiftet 2017-12-31. Fastigheterna är belägna
inom område där hög skyddsnivå gäller.

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2016/3018

Sedan tidigare har endast BDT-utsläpp tillåtits i området tack vara den begränsade
möjligheten till lämplig recipient (utsläppsplats). Toalettfrågan har lösts enskilt för de
egna fastigheterna utifrån egna behov, t ex så finns torrtoaletter och slutna tankar för
WC-vatten.
Minireningsverk WSB clean 60 pe som har angetts som reningsmetod har en bra
reningsförmåga och ska klara stora variationer i belastning över året som sker i ett
fritidshusområde. Däremot så finns ingen lämplig recipient för den mängd vatten
som verket släpper ut via en efterpoleringsbädd. Igångsättningstiden för önskvärd
rening kan även vara relativt lång efter tid utan eller låg belastning.
I beskrivningen anges följande reningskapacitet: - Fosfor: Över 95 %. - Kväve: Över
50 %. - BOD7: Över 95 %. - Bakteriereduktion (Fekala koliformer och intestinala
enterokocker): mer än 99,99 %.
Bakgrund

Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Blandat
spillvatten från hushåll är en typ av avloppsvatten som innehåller bland annat
mikroorganismer, bland annat patogener (smittämnen) samt näringsämnen.
Avloppsvatten ska enligt miljöbalken 9 kap § 7 avledas och renas, eller tas omhand så
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
Gotlands sårbara grundvatten ställer extra höga krav på anläggningars funktion och
barriär med avseende på smittskydd, dvs reduktion av smittämnen såsom virus,
bakterier och parasiter i avloppsvattnet. Grundvatten bildas huvudsakligen genom att
vatten från markytan infiltrerar till grundvattnet. På många ställen är transporttiden
från utsläppspunkt till grundvatten och vattenbrunnar mycket kort, t. ex. om
jordtäcken är tunna eller består av grova jordarter. På andra platser är jordlagren av
mer tät karaktär och marken kan därför inte ta emot normala mängder spillvatten
som ska infiltrera. Då sker istället transporterna ytligare till närliggande vattentäkter, i
synnerhet då höjdskillnader finns och när de ligger nedströms. Här är riskerna stora
att vattentäkter förorenas när otillräcklig renat avloppsvatten tränger ned i
närliggande vattenbrunnar. På platser där markens naturliga egenskaper inte utgör
förutsättningar för rening och är otillräckliga för att klara en driftstörning skall nya
utsläpp ej tillåtas.
Vart femte år provtar regionens miljökontor 100 vattentäkter fördelade över ön för
att få en uppfattning om grundvattenkvaliteten och om olika föroreningar. Den visar
att ca 10-15 procent av vattentäkterna är otjänliga någon del av året avseende
smittämnen. Förvaltningens erfarenhet visar att vattenproblemen hänger samman
med områdens geologiska förutsättningar och med lokaliseringen av utsläppspunkter.
Detta ställer extra höga krav på avloppsanläggningars robusthet.
Bedömning

I områden med begränsade förutsättningar för att lösa avloppsfrågan bedöms det
vara skäligt att endast tillåta utsläpp av bad- disk och tvättvatten i mark. Exempelvis
så kan WC anslutas till sluten tank med dagens extremsnålspolande teknik i
kombination med en BDT-lösning (bad- disk och tvätt), vilket ger en fullvärdig VAlösning för fritidshus och permanenthushåll. En sådan VA-strategi bedöms vara
långsiktig och gör att fler kan nyttja grundvattenresursen, delvis som recipient för
avloppsvatten samt för vattenförsörjning, vilket på sikt gynnar
bebyggelseutvecklingen.
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Minireningsverk har potential att rena avloppsvatten likvärdigt konventionell rening
med slamavskiljning och efterföljande reningssteg. Detta förutsätter att verket sköts
enligt tillverkarens anvisningar, sköts och har regelbunden tillsyn. Åsidosätts skötsel
är risken stor att avloppsvattnet som lämnar verket innebär risk för olägenhet för
människors hälsa och för miljön på grund av driftsstörningar och otillräcklig rening
som följd. Sådana uppkomna händelser kan dessutom vara svåra att direkt åtgärda.
På redovisad plats för recipient för 14 hushåll bedöms risken vara stor att spillvatten
påverkar befintliga fastigheters vattentäkter negativt då de ligger direkt nedströms
utsläppspunkten, samt att spillvatten som inte hinner infiltrera i de täta jordlagren
riskerar att tränga ut i nivå med markytan på de föreslagna platserna för
infiltreringen.
Anläggningar med blandat utsläpp kan också vara tveksamma eller direkt olämpliga i
fritidsbebyggelse som ligger i områden där risk för vattenförorening är förhöjd på
grund av geologiska förutsättningar då det biologiska steget har en uppstartstid och
är mer eller mindre känslig för stora svängningar av belastningen över tid. Detta
bidrar att risken ökar med avseende på smittskydd, att orenat spillvatten når
grundvattnet och närliggande vattentäkter. Tilläggas ska också att den så viktiga
dagliga tillsynen över den tekniska anläggningen kommer att saknas då alla fastigheter
består av fritidsboende, det vill säga bebos endast delar av året.
Ett avslag på inlämnad avloppsansökan med reningsverk innebär inte att det är
möjligt att lösa avloppsfrågan för inblandade fastigheter. Endast ca. sju av
fastigheterna har krav på sig att åtgärda sina BDT-avlopp. Övriga fastigheter har
godkända avloppsanläggningar i form av BDT-avlopp och egna toalettlösningar av
varierande slag. Avloppslösning med t ex sluten tank för WC, och rening av BDT
(bad- disk och tvättvatten) via slamavskiljare och efterföljande reningssteg har redan
godtagits för de flesta befintliga fastigheter. Sådana lösningar erbjuder
permanentstandard, samt möjligheter till återföring av näringsämnen.
Sammanfattningsvis bedömer Miljö- och hälsoskyddsnämnden att platsen inte är
lämplig för den föreslagna avloppsanläggningen ur smittskyddssynpunkt. Med
utsläpp på den angivna plasten så bedöms det att den mängd vatten från 14 hushåll
vid högsäsong inte hinner infiltrera i de täta jordlagren som då riskerat att tränga upp
i marknivå samtidigt som det lätt letar sig till befintliga vattentäkter nedströms på
grund av höjdskillnaderna, därmed finns risk för människors hälsa och miljön.
Kommunicering

Sökanden har blivit informerad om att inkommet förslag med förekomna
kompletteringar ej kan godtas. Däremot att avloppslösningar med BDT-anläggningar
redan godtagits för befintliga fastigheter genom lokaliseringsprövning utifrån planoch bygglagen. Sökanden ville ha avloppsansökan prövad utan revidering.
Avgift

Avgift för handläggningen av ärendet kommer att debiteras enligt timtaxa fastställd
av kommunfullmäktige. Fakturering sker i separat utskick. För handläggningen utgår
14 400 kronor.
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Till dig som är verksam inom Region Gotland
Region Gotland har nolltolerans mot korruption och mutor. Denna riktlinje visar hur
regionen tycker att medarbetare och förtroendevalda ska förhålla sig. Den kan också
användas som utgångspunkt vid återkommande diskussioner på den egna arbetsplatsen.
Som förtroendevald eller anställd i Region Gotland eller i de regionala bolagen (koncernen)
arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättsäkerhet och
effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Medborgarnas förtroende
fordrar att vi som verkar i koncernen inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål
eller hänsyn i vårt arbete. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men
mödosamt och tidsödande att bygga upp det.
En anställd eller förtroendevald inom koncernen får aldrig missbruka sin ställning. Vi har
alla ett ansvar mot vår uppdragsgivare - medborgarna - att bekämpa korrupt beteende var
det än må förekomma. På så vis försvarar vi och stärker rättssamhället. Men vad är ett
korrupt beteende? Var går gränsen för muta? Lagen ger oss inte alltid tydliga anvisningar.
Ett personligt ansvarstagande och den egna förmågan att göra etiska val måste många
gånger ta vid.
Denna riktlinje utgör ett stöd för att såväl tydliggöra regionens hållning och som tolkning
av gällande lagstiftning. För att stärka det preventiva skyddet mot mutor och korruption är
det av största vikt att alla delar i organisationen löpande ser över och uppdaterar sitt skydd i
form av dokumenterade rutiner, kontroll av identifierade riskområden samt löpande för
samtal utifrån identifierade risker inom sitt respektive arbetsområde. Regionens
grundhållning om nolltolerans är ett stöd för tydliggörande av en kultur som motverkar alla
former av oegentligheter.

Bakgrund och syfte
I Region Gotland arbetar vi på medborgarnas uppdrag. Vi som är verksamma här har ett
särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra former av korruption samt
att i övrigt upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. På så sätt rubbas inte
medborgarnas förtroende och rättssamhället försvaras och stärks. Detta lägger ett stort ansvar på var och en av oss.
Inom det offentliga handlägger vi ärenden och sköter andra uppgifter som ofta har stor betydelse för enskilda människor eller företag. En grundförutsättning är att vi aldrig agerar på
ett sådant sätt att förtroendet för myndigheters, styrelsers, nämnders eller förvaltningars
saklighet eller opartiskhet kan rubbas. En anställd eller förtroendevald ska inte ens kunna
misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.
Ett syfte med denna vägledning är att visa på riskerna med att över huvud taget ta emot gåvor och förmåner från personer eller företag som man har att göra med i tjänsten.

Datum 2015-06-15

Ett annat syfte är att visa hur du kan resonera och agera när du stöter på frågor om mutor.
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Ett tredje syfte är att fungera som underlag för arbetsplatsdiskussioner där du och dina kollegor gör klart för er hur lagarna och myndighetens regler ska tillämpas i olika
mutsituationer som skulle kunna uppkomma på arbetsplatsen. Uppföljning av riktlinjen
bör också ske via nämndernas internkontrollplaner.

Vad säger lagen?
Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta i 10 kap. brottsbalken
(BrB). De omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare samt förtroendevalda, oavsett om
de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befattning eller
anställningsform. Kraven är dock högre på anställda och förtroendevalda inom offentlig
verksamhet och korruptionsbrotten i offentlig verksamhet faller under allmänt åtal, 20 kap.
5§ BrB.
Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon annans
räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning. Att begära
en muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också ett brott. Något orsakssammanhang
behöver inte finnas mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete
(10 kap. 5 a § BrB).
Givande av muta är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till arbets- eller
uppdragstagare. Att acceptera en begäran från en tjänsteman eller förtroendevald om att få
en otillbörlig förmån är också givande av muta (10 kap. 5 b § BrB).
Handel med inflytande är att ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån
för att påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig
upphandling. Likaså om man lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån
för att han eller hon ska påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller
offentlig upphandling(10 kap. 5 d § BrB).

Tillbörligt och otillbörligt
Gränsen mellan en ”tillbörlig” och en ”otillbörlig” förmån är flytande och kan växla från
tid till annan liksom mellan olika verksamhetsområden. Man kan konstatera att
domstolarna ställer särskilt höga krav på anställda i den offentliga sektorn. Synnerligt
strängt ser man på integritetskänsliga situationer såsom myndighetsutövning och offentlig
upphandling.
En förmån kan vara otillbörlig även om den inte ges för att mottagaren ska handla på ett
visst sätt. Den som är offentliganställd bör betrakta varje förmån som otillbörlig om den
kan misstänkas påverka tjänsteutövningen.

Datum 2015-06-15

Vid domstolsprövning görs alltid en samlad bedömning av alla omständigheter som har betydelse i det enskilda fallet. Det hjälper inte att som mottagare kunna visa att man inte låtit
sig påverkas av förmånen.

Att fundera över
Frågor som du bör ställa dig om du erbjuds något av en utomstående part är:
 Är detta en förmån och varför erbjuds den mig?
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Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning?
 Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd?
 Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder förmånen?
Några typiska situationer där du bör tänka dig noga för är inför erbjudanden om gåvor,
testamentsförordnanden, rabatter, provisioner, måltider, resor, konferenser,
fritidserbjudanden, tjänster eller krediter, men även mer dolda förmåner som exempelvis
inköp till ”självkostnadspris”. Ett bra sätt att undvika svåra gränsdragningsproblem är att
helt undvika att ta emot gåvor och förmåner.


Ibland kan en givare komma att uppfatta det som oartigt av mottagaren att avböja en gåva
eller belöning. Om värdet är mycket lågt kan det vara tillåtet att ta emot den. Men om den
över huvud taget ska kunna tas emot måste det vara helt klart att den inte kan uppfattas
som muta. Ibland kan även en gåva eller belöning utan ekonomiskt värde framstå som så
attraktiv för mottagaren att den kan tänkas påverka dennes tjänsteutövning. Rena
penninggåvor kan aldrig tas emot även om det skulle röra sig om små belopp.
Om du är osäker på hur ett erbjudande om en gåva eller förmån ska hanteras bör du ta upp
frågan med din chef för bedömning. En otillbörlig gåva kan dock naturligtvis inte bli
tillbörlig genom att en chef godkänner den.
Vid utlandsresor är det en bra utgångspunkt för det egna uppträdandet att de lagar, policys
och etiska regler som gäller på hemmaplan även ska följas utomlands. Om den lokala
lagstiftningen är strängare gäller naturligtvis den.
Det kan någon gång hända att du erbjuds en gåva som egentligen är för dyrbar att
acceptera men där sedvanligt umgänge förutsätter att den tas emot. Du bör då snarast
lämna gåvan till behörig chef för beslut om hur myndigheten ska ta hand om den.
Exempel

I det följande ges exempel på situationer där erbjudandet av en förmån från en extern part
bör hanteras med extra stor försiktighet. Samtliga exempel gäller anställda och
förtroendevalda i Region Gotland och dess bolag.

Måltider
I relationen till en leverantör bör du tacka nej till att bli bjuden på alla typer av måltider av
en utomstående, om inte måltiden har ett naturligt samband med uppdraget. Måltider i
samband med uppdraget kan vara en "normal" arbetslunch, det vill säga ”dagens rätt” eller
motsvarande.
Det är aldrig tillåtet att låta sig bjudas i samband med en upphandling av vara eller tjänst,
oavsett vilken roll du har i upphandlingsprocessen.

Datum 2015-06-15

Att bli bjuden på alkohol till måltiden är alltid en otillbörlig förmån.
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Kundträffar
Om ett utomstående företag som regionen handlar av bjuder på någon form av förtäring i
samband med en kundträff är det normalt tillåtet att delta om huvudsyftet med träffen är
att utbyta information.
Även i samband med kundträffar är alkohol till måltiden en otillbörlig förmån.

Studieresor, kurser och seminarier
Resor som har ett naturligt samband med tjänsteutövningen/förtroendeuppdraget är det
oftast tillåtet att delta i, om de omfattar en dag. Om resan inkluderar övernattning ska
regionen själv stå för kostnaden. Man bör alltid diskutera längre studieresor med sin chef.
Gåvor
I princip ska du aldrig ta emot gåvor från utomstående. Särskild restriktivitet gäller för den
som utövar myndighetsutövning. Tillbörlig förmån kan vara mindre varuprover, enklare
prydnadsföremål och minnesgåvor. Enklare uppvaktningar av utomstående i samband med
sjukdom, högtidsdagar, helger såsom jul och olika former av avslutning kan accepteras. Ett
exempel på avslutning kan vara skolavslutning eller julavslutning.
Tjänster
En muta kan bestå i sidoleveranser av varor och tjänster från leverantör t.ex. att få en tjänst
utförd, exempelvis ombyggnad av hus. Det är särskilt viktigt att vara uppmärksam mot mutor från leverantörer när du som privatperson begär in offerter från företag som du samtidigt har en relation till i sin tjänsteutövning.
Rabatter och lån
Anställda eller förtroendevalda får inte ta emot rabatter, följderbjudanden eller lån som inte
riktas till samtliga anställda och kan kopplas till den anställdes tjänsteutövning eller den förtroendevaldes uppdrag. Även om en anställd eller förtroendevald lärt känna en
affärskontakt så väl att det blivit fråga om vänskap måste kravet på saklighet och
opartiskhet upprätthållas. Detsamma gäller om en förtroendevald eller anställd anlitar en
genom tjänsten upparbetad affärskontakt för att utföra tjänster eller köpa varor för privat
bruk.
Övriga erbjudanden, bonuspoäng
Ibland förekommer det att anställda och förtroendevalda får erbjudanden i
tjänsten/uppdraget om att fritt eller till subventionerat pris delta i olika evenemang på
fritiden. Det kan vara en resa, lån av sportstuga/segelbåt eller aktiviteter som till exempel
golftävlingar. Tacka alltid nej till sådana erbjudanden.

Datum 2015-06-15

Bonuserbjudanden i form av bonuspoäng i samband med exempelvis flygresor,
övernattningar på hotell ska alltid tillfalla arbetsgivaren när detta är lämpligt, annars tackar
du nej till ett sådant erbjudande.

Särskild uppmärksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
För att förtroendet för regionens hälso- och sjukvård och socialtjänst inte ska kunna
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ifrågasättas är det av yttersta vikt att du som anställd beaktar kravet på lika vård och
rättigheter för alla utan att förvänta dig några särskilda förmåner för din tjänsteutövning.

Gåvor
Du får aldrig ta emot gåvor av en vårdtagare eller brukare om det kan ge upphov till
misstanke om särbehandling av vårdtagaren. Penninggåvor ska aldrig accepteras även om
det skulle röra sig om små belopp. Även när det gäller andra slags gåvor bör stor
försiktighet iakttas och för gåvor med ett realiserbart värde såsom smycken, konstverk etc.
så gäller samma förhållningssätt som för penninggåvor.
Gåvor utan realiserbart ekonomiskt värde
En vårdtagare vill ibland visa sin tacksamhet genom att bjuda på en tårta, choklad, köpa
blommor etc. Sådana gåvor bör kunna accepteras utan att det ska anses vara otillbörligt.
Däremot är det olämpligt att ta emot flera gåvor från en och samma vårdtagare även om
värdet av gåvorna är ringa.

Datum 2015-06-15

Testamentariskt förordnande
Vårdpersonal får inte ta emot ett testamentariskt förordnande från en vårdtagare. Inte
heller får personalen påverka en vårdtagare att upprätta ett testamente tillförmån för någon
annan.
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Dick Svennefelt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Underrättelse om översyn över förebyggande verksamhet

Förslag till beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten
Sammanfattning

Redovisning av uppdraget utgår från bakgrund och en nulägesbeskrivning utifrån de
lagkrav som styr den skadeförebyggande verksamheten som en kommun är ålagd att
bedriva. Uppdraget beskriver även ett antal utvecklingsområden som till viss del
skulle kunna ge en större intäkt men främst bör ses som områden att arbeta med för
att förstärka säkerhet och trygghet på Gotland. Här görs även en jämförelse med
liknande kommuners arbeten inom området vilket är framtaget under 2016 i ett
jämförelseprojekt med 3 andra räddningstjänster. Här har även gjorts en jämförelse
på de intäkter som dessa områden ger. Den kommunala tillsynen bedrivs som
regelbundna, händelsebaserade, tematiska och samverkande tillsyner och med frister
som beskrivs i ”Handlingsprogram för skydd mot olyckor perioden 2017-2019 förebyggande
riktlinjer” samt till stor del utifrån det stöd för processen som MSB tagit fram genom
boken ”Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor”. I den jämförelse som gjorts
kan konstateras att räddningstjänsten Gotland utför ett större antal tillsyner än övriga
jämförda kommuner men även att det finns utvecklingsområden att utveckla och
arbeta med. Uppdraget beskriver även ett flertal övriga arbetsuppgifter och
arbetsområden som den skadeförebyggande verksamheten arbetar med. De
ekonomiska förutsättningar för den kommunala tillsynen i form av taxor och intäkter
är framtaget i jämförelse och enligt den modell för taxor som arbetats fram av SKL.

Bakgrund

På uppdrag av MHN har räddningstjänsten uppmanats att genomföra en översyn av
den skadeförebyggande verksamheten utifrån ett antal områden att redovisas MHN
den 13/6 2017.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det finns olika bedömningar för nämnden att fatta
beslut om. Det går att prioritera inkomstbringande förändringar i verksamheten före
att prioritera mer trygghetsskapande åtgärder. Det finns ett område om att förändra
automatslarmsdebiteringen både vid fel larm och vid kontrakts skrivning, detta bör
genomföras. Vi är just nu i ett rekryteringsförfarande, för att klara uppställda mål bör
rekryteringarna genomföras, men med ett betydligt lägre mål kan man värdera om
rekryteringarna skall genomföras.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dick Svennefelt
Räddningschef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Översyn av
förebyggande
verksamhet
räddningstjänst

Sammanfattning
På uppdrag av MHN har räddningstjänsten uppmanats att genomföra en översyn av den
skadeförebyggande verksamheten utifrån ett antal områden att redovisas MHN den 13/6
2017. Redovisning av uppdraget utgår från bakgrund och en nulägesbeskrivning utifrån de
lagkrav som styr den skadeförebyggande verksamheten som en kommun är ålagd att bedriva.
Uppdraget beskriver även ett antal utvecklingsområden som till viss del skulle kunna ge en
större intäkt men främst bör ses som områden att arbeta med för att förstärka säkerhet och
trygghet på Gotland. Här görs även en jämförelse med liknande kommuners arbeten inom
området vilket är framtaget under 2016 i ett jämförelseprojekt med 3 andra räddningstjänster.
Här har även gjorts en jämförelse på de intäkter som dessa områden ger. Den kommunala
tillsynen bedrivs som regelbundna, händelsebaserade, tematiska och samverkande tillsyner
och med frister som beskrivs i ”Handlingsprogram för skydd mot olyckor perioden 2017-2019
förebyggande riktlinjer” samt till stor del utifrån det stöd för processen som MSB tagit fram
genom boken ”Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor”. I den jämförelse som gjorts
kan konstateras att räddningstjänsten Gotland utför ett större antal tillsyner än övriga
jämförda kommuner men även att det finns utvecklingsområden att utveckla och arbeta med.
Uppdraget beskriver även ett flertal övriga arbetsuppgifter och arbetsområden som den
skadeförebyggande verksamheten arbetar med. De ekonomiska förutsättningar för den
kommunala tillsynen i form av taxor och intäkter är framtaget i jämförelse och enligt den
modell för taxor som arbetats fram av SKL.

Bakgrund
Vid MHN:s sammanträde 20161206 gavs uppdraget till räddningstjänsten att göra en översyn
av den förebyggande verksamheten utifrån följande områden:
 Prioriteringar
 Processer
 Principer för, samt nivå på taxor
 Möjligheter till effektiviseringar
Uppdraget ska redovisas till MHN 13/6 2017.

Nulägesbeskrivning
Lagkrav
Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) åläggs kommunerna att:
 bedriva tillsyn på lagen om skydd mot olyckor.
 se till att åtgärder vidtas för att förebygga brand och andra olyckor
 underlätta för den enskilde att uppfylla lagen genom information, rådgivning eller på
annat sätt.
 ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar
 ansvara för att det som skall rengöras kontrolleras från brandskyddssynpunkt
(brandskyddskontroll).
 se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan,
olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.
Enligt lagen om brandfarliga och explosiva (2010:1011) varor åläggs kommunerna att:
 besluta om tillstånd till hantering av brandfarliga varor
 pröva om den som söker tillstånd och dess föreståndare, om föreståndaren ska
godkännas
 bedriva tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Skriftlig redogörelse

Enligt 2 kap. 3 § lagen om skydd mot olyckor skall ägare eller i vissa fall verksamhetsutövare
upprätta en skriftlig redogörelse för brandskyddet för vissa byggnader eller anläggningar och
lämna in denna redogörelse till kommunen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
beslutar om vilka byggnader eller anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse

Nollvision

Visionen är att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av bränder i Sverige.
- För att människor inte ska omkomma eller skadas allvarligt genom brand har kunskaper och
beteende hos den enskilde stor betydelse. Den enskildes förmåga är dels beroende av
kunskaper om att förebygga brand, dels att agera rätt om något ändå händer.
För att jobba mot visionens mål ska satsningar göras inom framförallt tre olika områden;
kunskap och kommunikation, tekniska lösningar och genom lokal samverkan.
Information om brandskyddsfrågor ska bli bättre och effektivare, till exempel genom
utbildning i brandskyddskunskap i skolorna, introduktionsprogram för nyanlända invandrare
och informationsinsatser till särskilt utpekade yrkesgrupper som till exempel
hemtjänstpersonal, biståndshandläggare och socialtjänstpersonal.
En viktig del är att arbeta med uppsökande verksamhet. Erfarenheter visar att satsningar på
till exempel hembesök har en mycket positiv effekt för ökad brandsäkerhet i hemmen. Vidare
krävs utvecklade tekniska lösningar i brandskyddet i exempelvis boenden för äldre.

Verksamhet idag
Tillsyn

Sker utifrån regelbundna, händelsebaserade, tematiska och samverkande.
Regelbundna tillsyner

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. Mål i handlingsprogrammet är att på varje tillsynsobjekt sker minst ett tillsynsbesök
under en tioårsperiod.
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.

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.
Miljö-enheten 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.
Frister

I Handlingsprogram för skydd mot olyckor perioden 2017-2019 förebyggande riktlinjer
(http://www.gotland.se/81365) finns ett avsnitt som beskriver frister uppdelat på olika
verksamhetsklasser. 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. För mer detaljerad information om
frister hänvisas till ovanstående länk.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vägledning rättssäker tillsyn

I syfte att stärka kommunernas tillsyn över den enskilde har boken ”Kommunal tillsyn enligt
lagen om skydd mot olyckor” tagits fram som stöd. Boken ger stöd vid planering, prioritering
och genomförande av tillsyn och genom konkreta exempel inspirerar den till att följa upp och
utvärdera tillsynsverksamheten och de enskilda tillsynsbesöken. Områden som framför allt
har lyfts fram är bedömningen av skäligt brandskydd och myndighetsutövningen i samband
med tillsyn samt förvaltningsjuridik. MSB hade fyra mål med framtagandet av vägledningen
2012, målen var att tillsynen skulle vara mer likvärdig, effektiv och rättssäker.

Fler och fler räddningstjänster/organisationer arbetar enligt vägledningen. Dock har man mer
än halverat antalet tillsyner gentemot tidigare arbetssätt. Den främsta orsaken är att det blir
betydligt mer dokumentation i samband varje tillsynsbesök som kräver mer arbetstid.
Arbetssättet är inte implementerat i tillsynsverksamheten utan används endast i de fall som
handlar om förelägganden och därutöver.
Antal objekt LSO och LBE

Antalet registrerade tillsynsobjekt i verksamhetsprogrammet CORE uppgår idag till ca 800
objekt. Uppdelningen av dessa objekt mellan olika tillsynsområden ser ut enligt bilden nedan.

Tillsyner
LSO tillsyn
LBE tillsyn
Samplanerad
tillsyn

74 % är tillsyner enligt LSO, 15 %) är tillsyner enligt LBE och 11 % är samplanerade
tillsyner, vilket innebär objekt som tillsynas utifrån både LSO och LBE.
Årlig tillsynsplanering hamnar på 220 till 240 objekt (ca 60 per medarbetare).
Området generar intäkter.
Tillstånd brandfarlig och explosiva varor (LBE)

Hantering av större mängder brandfarlig vara kräver tillstånd. Kommunen där verksamheten
bedrivs prövar tillståndet. Syftet med tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att
hanteringen kan ske på ett för samhället säkert sätt och i enlighet med lagstiftningens krav.
För explosiva varor sker tillståndshanteringen utifrån användning, förvaring, handel och
överföring inom Sverige. Inom Region Gotland är tillståndshanteringen placerad inom
räddningstjänsten.

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.
Området innehåller följande aktiviteter:
 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, dvs 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.
Området ger ingen intäkt
Sakkunnig verksamhet
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.

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
Sakkunnighetsutlåtanden

På skriftlig begäran från Polis- eller åklagarmyndighet samt domstol utför räddningstjänsten
som brandsakkunnig expertis spridningsutlåtanden.
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.
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§.
Området innehåller följande aktiviteter:
 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.
 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.
Området ger i nuläget ingen intäkt

Information och rådgivning

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 information och rådgivning i
såväl förebyggande som skadeavhjälpande åtgärder samt att medvetandegöra den enskilde om
riskerna.
Området innehåller följande aktiviteter:


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



Information i samband med större arrangemang, marknader och julskyltning



Informationsmöten med rektorer samt lärare på öns skolor vid behov



arbete med äldres trygghet & säkerhet – med fokus på individanpassat
brandskydd

Utbildning

Räddningstjänsten ger möjlighet till alla regionens förvaltningar samt skolelever med början
hösten 2017 till utbildning i grundläggande brandkunskap.
Visst samarbete finns med Brandskyddsföreningen gällande utbildningar.
Området innehåller följande aktiviteter:
 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.
 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.
Utförandet sker till största del av operativ personal.
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.

Området innehåller följande aktiviteter:
 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.
Området ger ingen intäkt
Utvecklingsområden
Automatiska brandlarm

Området innefattar idag hantering av anslutning, avveckling, nyckelhantering mm och
resursen utgår från den förebyggande verksamheten. Möjligheter till ökad intäkt kan fås om
ett arbete med kvalitetssäkring som omfattar anslutningsavtal, uppföljning av felaktiga larm
och införande av larmlagring på fler anslutna automatlarmsobjekt.
Idag finns inga avtal mellan anläggningsägare av automatlarm och Regionen. En viss form av
uppföljning och debitering av felaktiga larm förekommer.
Områdes och trapphustillsyner

Trapphus i flerfamiljs hus är den huvudsakliga utrymningsvägen i samband med brand eller
liknande händelser. Eftersom trapphuset utgör en utrymningsväg ställs det mycket höga krav
på vilka material som får användas när det byggs. För att skydda trapphuset från brand,
exempelvis vid en brand i en lägenhet, ska det utformas som en egen brandcell. Det ska
finnas branddörrar mot källare och vindar, där det ju kan förvaras mycket som är brännbart.
Detta säkerhetstänkande vid byggnationen tappar sitt värde om trapphuset börjar användas
som förvaringsplats.
Vi har sett tragiska händelser där trapphuset blir en dödsfälla och människor omkommer.
Exempelvis så under 2009 avled 118 personer i bränder i Sverige och över 90 % av dessa var i
bostäder. Den tragiska branden i Rinkeby 2009, då 7 personer omkom i ett flerfamiljshus,
aktualiserade frågan eftersom en av orsakerna till den dödliga utgången var trasiga rökluckor i
trapphuset.
Trapphus eller områdestillsyner utförs inte idag.

Radhusvindar

Vid bränder i radhus är det största problemet brandspridningen via vindar med lätta
takkonstruktioner. Vid olycksundersökningar har det visat sig att många radhusvindar inte
är avskilda vilket gör att bränderna sprider sig snabbt till intilliggande bostäder. Detta gör
också bränderna svårsläckta.
Målet med ett sådant projekt är att öka brandsäkerheten i befintlig radhusbebyggelse inom
räddningstjänstens verksamhetsområde utifrån att ” ”ingen brand i ett radhus skall kunna
sprida sig till intilliggande lägenhet/er via vindar med lätta takkonstruktioner”.
Projektet skall kunna redovisa hur bebyggelsen idag ser ut och vilka brandskyddsbrister
som finns. Om det finns behov lämnas förslag/rekommendationer till förbättringar av
brandskyddet till de boende. Projektet skall även kunna lämna förslag på hur man i
kommunerna nyttjar nyvunna kunskaper och anpassar Räddningstjänstens arbetsmetoder
utifrån en aktuell riskbild.
Genom en dom så finns ett prejudikat som gör att brister i takkonstruktioner i radhusvindar
kan åläggas fastighetsägaren att åtgärdas.
Området arbetas inte med idag.
Förebyggande hembesök

Storbritannien har under 20 år bedrivit ett konsekvent arbete med fokus på privatpersoner
och deras bostäder. Utryckande brandmän och styrkeledare genomför cirka 700 000
hembesök per år. Detta görs under beredskapstid.
De personliga mötena i hemmen förstärks av den nationella kampanjen Fire Kills. De goda
resultaten beror, enligt de studier som har gjorts, främst på hembesöken. Det rör sig både om
generella besök till allmänheten och riktade till riskutsatta grupper.
I Storbritannien har omkomna i bränder stadigt minskat under en 20 års-period. Per miljon
invånare hade Sverige under 2015 ungefär dubbelt så många brand döda som Storbritannien.
I samband med konferensen BRAND2016 lanserades Karlstadsviljan av
Brandskyddsföreningen Sverige, Föreningen Sveriges Brandbefäl och MSB. Inför
lanseringen ställde sig 14 räddningstjänstorganisationer bakom viljan. De avser jobba med
hembesöksmetoden långsiktigt från 2017. Räddningstjänsten Gotland har ställt sig bakom
områdena med riktade kommunikationsinsatser och individanpassat brandskydd.
Räddningstjänsten Syd genomför hembesök sedan 2010. Det är en metod från Storbritannien
som har visat sig ge goda resultat. Hembesöken görs av brandmän eller instruktörer som
berättar hur man kan förebygga en brand och hur man ska agera om det börjar brinna i
bostaden eller om man ser rök i trapphuset.
Förebyggande hembesök utförs inte idag.

Aktiv mot brand

Aktiv mot brand handlar om att arbeta förebyggande med kommunikation, kunskap och med
individen i fokus. På det sättet förbättrar vi brandskyddet för privatpersoner.
Aktiv mot brand har vuxit fram i samarbete med kommuner, myndigheter, bransch- och
intresseorganisationer. Varje organisation väljer själv inom vilket område de arbetar men det
gemensamma målet är att minska bostadsbränderna.
Satsning inom tre områden

Inom Aktiv mot brand finns många aktörer som arbetar med att sprida kunskap till olika
målgrupper. Här är kommunikation centralt. Det är också viktigt att hitta rätt stöd för den
som själv inte kan ta ansvar för sitt brandskydd.
Det ena utesluter inte det andra utan lokala behov, mål och förutsättningar avgör. I dag finns
tre metoder att använda och anpassa:




Individanpassat brandskydd
Riktade kommunikationsinsatser
Kampanjen Aktiv mot brand

Individanpassat brandskydd

Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska
ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Det innebär nya förutsättningar för
brandskyddet. Det brandskydd som bygglagstiftningen ställer krav på i bostäder förutsätter att
den boende själv kan agera och sätta sig i säkerhet om det börjar brinna.
I de fall när individen inte har förmåga att skydda sig mot brand behöver samhället hjälpa till.
Brandskyddet i bostaden behöver anpassas till individens behov. Ska samhället kunna möta
behovet behövs politisk förankring och samarbete mellan förvaltningar i kommunen.
Individanpassat brandskydd är ett av tre områden inom Aktiv mot brand. Aktiv mot brand
är både ett samarbete och ett varumärke som har sin utgångspunkt i Nationell strategi för att
stärka brandskyddet för den enskilda människan.
Ett samarbete och utbildningsprojekt har startats tillsammans med SOF där räddningstjänsten
under hösten kommer påbörja att utbilda Regionens hemtjänstpersonal. Tanken är att dessa
sedan ska kunna utföra en enklare tillsyn hemma hos de boende de besöker för att på så sätt
ge möjlighet att förebygga brand i hemmet genom att uppmärksamma risker hos en kategori
människor som räddningstjänsten tidigare haft svårt att komma i kontakt med.
Räddningstjänsten önskar även driva på frågan gällande bostadsanpassning där vi anser att det
borde vara en självklarhet att även brandskyddet kan individanpassas med tanke på en
uppdagad risk för fler av de som kommer att bo kvar i sina hem.

Intäkter

I nedanstående tabell redovisas budget och bokslut för 2016.
Text

Årsbudget, tkr

Intäkter MHN

Årsbokslut, tkr

Avvikelse, tkr

780

604

-176

Kostnader MHN

-2 936

-2 773

-163

Netto

-2 156

-2 169

-13

Resurser

Personalresursen består för närvarande av 4 personer med fördelning på
1 brandingenjör, 1 vakant tjänst) och 2 brandinspektörer, varav en sjukskrivning på 50%.
Under 2017 kommer en av brandinspektörerna att avsluta sin tjänst genom att gå i pension.

Prioritering
Varje år planeras året utifrån de tillsynsobjekt där tillsyn ska genomföras. Planeringen görs
utifrån respektive medarbetare, vilket gör att det är fler tillsyner vissa månader och färre
andra. I tabellen nedan ses exempel för 2016 års planering. Uppkomna tillsyner beror till stor
del på remisser, exempelvis sökt alkoholtillstånd. 2016 är inget utmärkande år utan
föregående år ser ut på samma sätt, dvs att alla planerade tillsyner inte genomförs. Det
kompenseras till viss del av uppkomna tillsyner. Utfallet av utförda tillsyner beror även på den
personalresurs som finns. Under åren har personalresursen förändrats utifrån nya
medarbetare, tjänstledigheter, sjukskrivningar osv. I princip har det inte varit full bemanning
de senaste åren.
Tillsyner
Månad
Planerade Utförda Uppkomna Totalt utfört
Januari
2
4
9
13
Februari
24
16
6
35
Mars
24
23
3
61
April
23
8
9
78
Maj
19
8
10
96
Juni
22
24
10
130
Juli
11
3
1
134
Augusti
12
5
0
139
September
27
15
3
157
Oktober
26
10
2
169
November
23
19
3
191
December
13
5
0
196
Summa

226

140

56

196

Taxor
Taxebestämmelser och arbetsordning styrs av separata dokument. Tidigare taxor är beräknade
på äldre underlag.
Nuvarande taxor är främst framtagna med hjälp av SKL:s modell och underlag för att
beräkna handläggningskostnad per timme för kommunala taxor och har tagits fram med hjälp
av SBF:s ekonomichef. Denna modell kommer framledes även att ligga till grund för att
beräkna övriga taxor.

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

Gemensam kostnad per handläggare (OH)

654 807 kr

200 840 kr

Myndighetsspecifik kostnad handläggare
Summa kostnader per handläggare

Från fliken"Lönekostnad och
årsarbetskraft"
Från fliken "Gemensamma
kostnader"
Från fliken "Gemensamma
kostnader"

855 647 kr
946 tim Från fliken "Genomsnittlig tid"

Handläggningstid (tim)
Kostnader:
Handläggningstimmar:

855 647 kr
= 905 kr/tim
946 tim

Resultatet av modellen ger följande handläggningskostnad

Handläggningskostnad per timme

905 kr

Bild Handläggningskostnad per timme- PBL Gotland

Effektivisering
Möjliga intäkter
Sakkunnighetsutlåtande



Utreda om sakkunnighetsutlåtanden kan debiteras beställaren.

Automatiska brandlarm



Området innefattar idag hantering av anslutning, avveckling, nyckelhantering mm och
resursen utgår från den förebyggande verksamheten. Möjligheter till ökad intäkt kan
fås om ett arbete med kvalitetssäkring som omfattar anslutningsavtal, uppföljning av
felaktiga larm och införande av larmlagring på fler anslutna automatlarmsobjekt.

Ökat antal tillsyner eller fler tillstånd enligt LBE

Genom att öka antalet genomförda tillsyner kan intäkter ökas. Syftet med lagstiftningen kan
inte anses vara en inkomstkälla för utföraren. Ett annat alternativ är att hantera fler tillstånd
enligt lagen om brandfarliga- eller explosiva varor. Alternativet bedöms inte genomförbart då
tillståndstiden styr när nytt tillstånd söks. Riktlinjer för tillståndstiden är normalt tio år för
brandfarlig vara och fem år för explosiva varor.

Minskade kostnader
Återbesättning i samband med vakans

Möjligheten finns att inte återbesätta tjänster efter uppkommen vakans. En medarbetare
slutade i maj och under slutet av året kommer ytterligare en medarbetare att avsluta sin tjänst
genom att gå i pension. Det innebär minskade kostnader på mellan 550- 650 tkr (inkl PO)
per person.
Konsekvens av ej återbesättning

Ej återbesättning av brandinspektör/brandingenjör innebär direkt att 25%- 50% av tillsynerna
(60 st per person) inte genomförs, vilket direkt ger lägre intäkter (ca 150-180 tkr per person).
Arbetsuppgifterna uppföljning av rengöring och brandskyddskontroll (25%) behöver
utföras/fördelas på resterande personalresurs. Övrigt som inte blir utfört eller måste
handläggas av andra medarbetare är remisser (alkohol-, planärenden, polisremisser m.fl) och
möjligheten att stödja den enskilde genom information och rådgivning. Det innebär en
ambitionssänkning av kontrollen på efterlevnaden av lagstiftarens avsikt med den enskildes
ansvar. Samtidigt innebär detta en ökad belastning på kvarvarande medarbetare.

Diskussion
Vid minskade personalresurser handlar det om att prioritera hårt i vad som ska utföras och
vad som får läggas åt sidan. Arbetsbördan ökar på kvarvarande personal och som i
förlängningen kan leda till stress och sjukskrivning.
Vid förebyggandekonferensen 2017 redovisades om att Norge infört ett nytt regelverk i som
i mycket liknar den Svenska lagstiftningen (LSO). Det som skiljer regelverken åt är att i Norge
kräver staten att kommunerna ska ha en förebyggande tjänst på heltid per 10 000 invånare.
Om vi omsätter det till resurser inom räddningstjänsten Gotland så innebär det en
resursförstärkning på två heltidstjänster till sammanlagt sex tjänster.
Som jämförelse med andra kommuner/organisationer utförs fler tillsyner per medarbetare
inom räddningstjänsten Gotland än övriga, se diagram nedan.

Tillsyn i jämförelse
250
Norrtälje
2016
Västervik
2016
Gotland
2016
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ena 2016
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Bild från Statistikjämförelse 2016
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Skillnaden i intäkter för kommunerna beror på hur många automatlarmsobjekt som finns,
kostnaden för anslutningsavtalen samt antal och kostnaden för felaktiga automatlarm.

Slutsats
Antalet utförda tillsyner är fler än jämförbara kommuner. Likaså är intäkterna för tillsyn och
tillstånd överlägset störst i jämförelse med andra kommuner. Det som andra kommuner har
en intäkt för är anslutningsavtal för automatiska brandlarm, vilket Gotland inte har. Även för
debitering av felaktiga larm är intäkterna betydligt större i kommunerna som Gotland jämför
sig med. Sammantaget är området med hantering av automatiska brandlarm ett område som
Gotland kan börja arbeta med.
Då Gotland är inne ett expansivt skede med ökat byggande, behov nya detaljplaner osv
behöver resurser finnas inom sakkunnig verksamhet. Detta för att möta behovet samt
fortsätta arbetet med att förbättra företagsklimatet.
Den årliga planeringen av tillsyner visar på att uppsatt mål med att utföra antalet planerade
tillsyner inte nås. Om målet ska nås behöver antalet planerade tillsyner minskas i samma
omfattning som uppkomna tillsyner bidrar med.
Idag finns flera arbetsområden som redovisats ovan som räddningstjänsten Gotland inte
arbetar med idag. Ett område som påbörjat är individanpassat brandskydd. Hur mycket
resurser det kommer att kräva är i dagsläget osäkert. Att påbörja nya arbetsområden som
områdestillsyner/trapphus eller genomgång av radhusvindar kräver resurser. Det handlar om
prioriteringar om vad som ska utföras men också i vilken riktning verksamheten ska
utvecklas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/3277

Dick Svennefeldt

13 september 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förändringar i delegationslistan på grund av
personalförändringar

Förslag till beslut

Miljö och Hälsoskyddsnämnden antar ny delegationslista för Lagen om skydd mot
olyckor.
Räddningschef: Dick Svennefelt
Brandingenjör: Hans Erik Tägt
Brandingenjör: Per Wikberg
Brandinspektör: Mats Ljung
Brandinspektör: Anders Buskas
Brandinspektör: Anton Lundgren
Brandmästare: Peter Schöön
Brandmästare: Jonatan Ahdrian
Brandmästare: Henrik Johansson
Brandmästare: Anders Fagerlund
Brandmästare: Mikael Petterson
Brandmästare: Mathias Pettersson
Brandmästare: Joachim Nyman

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Sammanfattning

En ny delegationslista behöver antas i nämnd på grund av de personalförändringar
som skett under året

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dick Svennefeldt
Räddningschef

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/3277

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/1986
Datum

Dick Svennefelt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Underrättelse om översyn över förebyggande verksamhet

Förslag till beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten
Sammanfattning

Redovisning av uppdraget utgår från bakgrund och en nulägesbeskrivning utifrån de
lagkrav som styr den skadeförebyggande verksamheten som en kommun är ålagd att
bedriva. Uppdraget beskriver även ett antal utvecklingsområden som till viss del
skulle kunna ge en större intäkt men främst bör ses som områden att arbeta med för
att förstärka säkerhet och trygghet på Gotland. Här görs även en jämförelse med
liknande kommuners arbeten inom området vilket är framtaget under 2016 i ett
jämförelseprojekt med 3 andra räddningstjänster. Här har även gjorts en jämförelse
på de intäkter som dessa områden ger. Den kommunala tillsynen bedrivs som
regelbundna, händelsebaserade, tematiska och samverkande tillsyner och med frister
som beskrivs i ”Handlingsprogram för skydd mot olyckor perioden 2017-2019 förebyggande
riktlinjer” samt till stor del utifrån det stöd för processen som MSB tagit fram genom
boken ”Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor”. I den jämförelse som gjorts
kan konstateras att räddningstjänsten Gotland utför ett större antal tillsyner än övriga
jämförda kommuner men även att det finns utvecklingsområden att utveckla och
arbeta med. Uppdraget beskriver även ett flertal övriga arbetsuppgifter och
arbetsområden som den skadeförebyggande verksamheten arbetar med. De
ekonomiska förutsättningar för den kommunala tillsynen i form av taxor och intäkter
är framtaget i jämförelse och enligt den modell för taxor som arbetats fram av SKL.

Bakgrund

På uppdrag av MHN har räddningstjänsten uppmanats att genomföra en översyn av
den skadeförebyggande verksamheten utifrån ett antal områden att redovisas MHN
den 13/6 2017.
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/1986

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det finns olika bedömningar för nämnden att fatta
beslut om. Det går att prioritera inkomstbringande förändringar i verksamheten före
att prioritera mer trygghetsskapande åtgärder. Det finns ett område om att förändra
automatslarmsdebiteringen både vid fel larm och vid kontrakts skrivning, detta bör
genomföras. Vi är just nu i ett rekryteringsförfarande, för att klara uppställda mål bör
rekryteringarna genomföras, men med ett betydligt lägre mål kan man värdera om
rekryteringarna skall genomföras.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dick Svennefelt
Räddningschef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Översyn av
förebyggande
verksamhet
räddningstjänst

Sammanfattning
På uppdrag av MHN har räddningstjänsten uppmanats att genomföra en översyn av den
skadeförebyggande verksamheten utifrån ett antal områden att redovisas MHN den 13/6
2017. Redovisning av uppdraget utgår från bakgrund och en nulägesbeskrivning utifrån de
lagkrav som styr den skadeförebyggande verksamheten som en kommun är ålagd att bedriva.
Uppdraget beskriver även ett antal utvecklingsområden som till viss del skulle kunna ge en
större intäkt men främst bör ses som områden att arbeta med för att förstärka säkerhet och
trygghet på Gotland. Här görs även en jämförelse med liknande kommuners arbeten inom
området vilket är framtaget under 2016 i ett jämförelseprojekt med 3 andra räddningstjänster.
Här har även gjorts en jämförelse på de intäkter som dessa områden ger. Den kommunala
tillsynen bedrivs som regelbundna, händelsebaserade, tematiska och samverkande tillsyner
och med frister som beskrivs i ”Handlingsprogram för skydd mot olyckor perioden 2017-2019
förebyggande riktlinjer” samt till stor del utifrån det stöd för processen som MSB tagit fram
genom boken ”Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor”. I den jämförelse som gjorts
kan konstateras att räddningstjänsten Gotland utför ett större antal tillsyner än övriga
jämförda kommuner men även att det finns utvecklingsområden att utveckla och arbeta med.
Uppdraget beskriver även ett flertal övriga arbetsuppgifter och arbetsområden som den
skadeförebyggande verksamheten arbetar med. De ekonomiska förutsättningar för den
kommunala tillsynen i form av taxor och intäkter är framtaget i jämförelse och enligt den
modell för taxor som arbetats fram av SKL.

Bakgrund
Vid MHN:s sammanträde 20161206 gavs uppdraget till räddningstjänsten att göra en översyn
av den förebyggande verksamheten utifrån följande områden:
 Prioriteringar
 Processer
 Principer för, samt nivå på taxor
 Möjligheter till effektiviseringar
Uppdraget ska redovisas till MHN 13/6 2017.

Nulägesbeskrivning
Lagkrav
Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) åläggs kommunerna att:
 bedriva tillsyn på lagen om skydd mot olyckor.
 se till att åtgärder vidtas för att förebygga brand och andra olyckor
 underlätta för den enskilde att uppfylla lagen genom information, rådgivning eller på
annat sätt.
 ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar
 ansvara för att det som skall rengöras kontrolleras från brandskyddssynpunkt
(brandskyddskontroll).
 se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan,
olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.
Enligt lagen om brandfarliga och explosiva (2010:1011) varor åläggs kommunerna att:
 besluta om tillstånd till hantering av brandfarliga varor
 pröva om den som söker tillstånd och dess föreståndare, om föreståndaren ska
godkännas
 bedriva tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Skriftlig redogörelse

Enligt 2 kap. 3 § lagen om skydd mot olyckor skall ägare eller i vissa fall verksamhetsutövare
upprätta en skriftlig redogörelse för brandskyddet för vissa byggnader eller anläggningar och
lämna in denna redogörelse till kommunen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
beslutar om vilka byggnader eller anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse

Nollvision

Visionen är att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av bränder i Sverige.
- För att människor inte ska omkomma eller skadas allvarligt genom brand har kunskaper och
beteende hos den enskilde stor betydelse. Den enskildes förmåga är dels beroende av
kunskaper om att förebygga brand, dels att agera rätt om något ändå händer.
För att jobba mot visionens mål ska satsningar göras inom framförallt tre olika områden;
kunskap och kommunikation, tekniska lösningar och genom lokal samverkan.
Information om brandskyddsfrågor ska bli bättre och effektivare, till exempel genom
utbildning i brandskyddskunskap i skolorna, introduktionsprogram för nyanlända invandrare
och informationsinsatser till särskilt utpekade yrkesgrupper som till exempel
hemtjänstpersonal, biståndshandläggare och socialtjänstpersonal.
En viktig del är att arbeta med uppsökande verksamhet. Erfarenheter visar att satsningar på
till exempel hembesök har en mycket positiv effekt för ökad brandsäkerhet i hemmen. Vidare
krävs utvecklade tekniska lösningar i brandskyddet i exempelvis boenden för äldre.

Verksamhet idag
Tillsyn

Sker utifrån regelbundna, händelsebaserade, tematiska och samverkande.
Regelbundna tillsyner

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. Mål i handlingsprogrammet är att på varje tillsynsobjekt sker minst ett tillsynsbesök
under en tioårsperiod.
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.

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.
Miljö-enheten 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.
Frister

I Handlingsprogram för skydd mot olyckor perioden 2017-2019 förebyggande riktlinjer
(http://www.gotland.se/81365) finns ett avsnitt som beskriver frister uppdelat på olika
verksamhetsklasser. 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. För mer detaljerad information om
frister hänvisas till ovanstående länk.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vägledning rättssäker tillsyn

I syfte att stärka kommunernas tillsyn över den enskilde har boken ”Kommunal tillsyn enligt
lagen om skydd mot olyckor” tagits fram som stöd. Boken ger stöd vid planering, prioritering
och genomförande av tillsyn och genom konkreta exempel inspirerar den till att följa upp och
utvärdera tillsynsverksamheten och de enskilda tillsynsbesöken. Områden som framför allt
har lyfts fram är bedömningen av skäligt brandskydd och myndighetsutövningen i samband
med tillsyn samt förvaltningsjuridik. MSB hade fyra mål med framtagandet av vägledningen
2012, målen var att tillsynen skulle vara mer likvärdig, effektiv och rättssäker.

Fler och fler räddningstjänster/organisationer arbetar enligt vägledningen. Dock har man mer
än halverat antalet tillsyner gentemot tidigare arbetssätt. Den främsta orsaken är att det blir
betydligt mer dokumentation i samband varje tillsynsbesök som kräver mer arbetstid.
Arbetssättet är inte implementerat i tillsynsverksamheten utan används endast i de fall som
handlar om förelägganden och därutöver.
Antal objekt LSO och LBE

Antalet registrerade tillsynsobjekt i verksamhetsprogrammet CORE uppgår idag till ca 800
objekt. Uppdelningen av dessa objekt mellan olika tillsynsområden ser ut enligt bilden nedan.

Tillsyner
LSO tillsyn
LBE tillsyn
Samplanerad
tillsyn

74 % är tillsyner enligt LSO, 15 %) är tillsyner enligt LBE och 11 % är samplanerade
tillsyner, vilket innebär objekt som tillsynas utifrån både LSO och LBE.
Årlig tillsynsplanering hamnar på 220 till 240 objekt (ca 60 per medarbetare).
Området generar intäkter.
Tillstånd brandfarlig och explosiva varor (LBE)

Hantering av större mängder brandfarlig vara kräver tillstånd. Kommunen där verksamheten
bedrivs prövar tillståndet. Syftet med tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att
hanteringen kan ske på ett för samhället säkert sätt och i enlighet med lagstiftningens krav.
För explosiva varor sker tillståndshanteringen utifrån användning, förvaring, handel och
överföring inom Sverige. Inom Region Gotland är tillståndshanteringen placerad inom
räddningstjänsten.

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.
Området innehåller följande aktiviteter:
 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, dvs 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.
Området ger ingen intäkt
Sakkunnig verksamhet
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.

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
Sakkunnighetsutlåtanden

På skriftlig begäran från Polis- eller åklagarmyndighet samt domstol utför räddningstjänsten
som brandsakkunnig expertis spridningsutlåtanden.
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.
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§.
Området innehåller följande aktiviteter:
 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.
 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.
Området ger i nuläget ingen intäkt

Information och rådgivning

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 information och rådgivning i
såväl förebyggande som skadeavhjälpande åtgärder samt att medvetandegöra den enskilde om
riskerna.
Området innehåller följande aktiviteter:


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



Information i samband med större arrangemang, marknader och julskyltning



Informationsmöten med rektorer samt lärare på öns skolor vid behov



arbete med äldres trygghet & säkerhet – med fokus på individanpassat
brandskydd

Utbildning

Räddningstjänsten ger möjlighet till alla regionens förvaltningar samt skolelever med början
hösten 2017 till utbildning i grundläggande brandkunskap.
Visst samarbete finns med Brandskyddsföreningen gällande utbildningar.
Området innehåller följande aktiviteter:
 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.
 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.
Utförandet sker till största del av operativ personal.
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.

Området innehåller följande aktiviteter:
 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.
Området ger ingen intäkt
Utvecklingsområden
Automatiska brandlarm

Området innefattar idag hantering av anslutning, avveckling, nyckelhantering mm och
resursen utgår från den förebyggande verksamheten. Möjligheter till ökad intäkt kan fås om
ett arbete med kvalitetssäkring som omfattar anslutningsavtal, uppföljning av felaktiga larm
och införande av larmlagring på fler anslutna automatlarmsobjekt.
Idag finns inga avtal mellan anläggningsägare av automatlarm och Regionen. En viss form av
uppföljning och debitering av felaktiga larm förekommer.
Områdes och trapphustillsyner

Trapphus i flerfamiljs hus är den huvudsakliga utrymningsvägen i samband med brand eller
liknande händelser. Eftersom trapphuset utgör en utrymningsväg ställs det mycket höga krav
på vilka material som får användas när det byggs. För att skydda trapphuset från brand,
exempelvis vid en brand i en lägenhet, ska det utformas som en egen brandcell. Det ska
finnas branddörrar mot källare och vindar, där det ju kan förvaras mycket som är brännbart.
Detta säkerhetstänkande vid byggnationen tappar sitt värde om trapphuset börjar användas
som förvaringsplats.
Vi har sett tragiska händelser där trapphuset blir en dödsfälla och människor omkommer.
Exempelvis så under 2009 avled 118 personer i bränder i Sverige och över 90 % av dessa var i
bostäder. Den tragiska branden i Rinkeby 2009, då 7 personer omkom i ett flerfamiljshus,
aktualiserade frågan eftersom en av orsakerna till den dödliga utgången var trasiga rökluckor i
trapphuset.
Trapphus eller områdestillsyner utförs inte idag.

Radhusvindar

Vid bränder i radhus är det största problemet brandspridningen via vindar med lätta
takkonstruktioner. Vid olycksundersökningar har det visat sig att många radhusvindar inte
är avskilda vilket gör att bränderna sprider sig snabbt till intilliggande bostäder. Detta gör
också bränderna svårsläckta.
Målet med ett sådant projekt är att öka brandsäkerheten i befintlig radhusbebyggelse inom
räddningstjänstens verksamhetsområde utifrån att ” ”ingen brand i ett radhus skall kunna
sprida sig till intilliggande lägenhet/er via vindar med lätta takkonstruktioner”.
Projektet skall kunna redovisa hur bebyggelsen idag ser ut och vilka brandskyddsbrister
som finns. Om det finns behov lämnas förslag/rekommendationer till förbättringar av
brandskyddet till de boende. Projektet skall även kunna lämna förslag på hur man i
kommunerna nyttjar nyvunna kunskaper och anpassar Räddningstjänstens arbetsmetoder
utifrån en aktuell riskbild.
Genom en dom så finns ett prejudikat som gör att brister i takkonstruktioner i radhusvindar
kan åläggas fastighetsägaren att åtgärdas.
Området arbetas inte med idag.
Förebyggande hembesök

Storbritannien har under 20 år bedrivit ett konsekvent arbete med fokus på privatpersoner
och deras bostäder. Utryckande brandmän och styrkeledare genomför cirka 700 000
hembesök per år. Detta görs under beredskapstid.
De personliga mötena i hemmen förstärks av den nationella kampanjen Fire Kills. De goda
resultaten beror, enligt de studier som har gjorts, främst på hembesöken. Det rör sig både om
generella besök till allmänheten och riktade till riskutsatta grupper.
I Storbritannien har omkomna i bränder stadigt minskat under en 20 års-period. Per miljon
invånare hade Sverige under 2015 ungefär dubbelt så många brand döda som Storbritannien.
I samband med konferensen BRAND2016 lanserades Karlstadsviljan av
Brandskyddsföreningen Sverige, Föreningen Sveriges Brandbefäl och MSB. Inför
lanseringen ställde sig 14 räddningstjänstorganisationer bakom viljan. De avser jobba med
hembesöksmetoden långsiktigt från 2017. Räddningstjänsten Gotland har ställt sig bakom
områdena med riktade kommunikationsinsatser och individanpassat brandskydd.
Räddningstjänsten Syd genomför hembesök sedan 2010. Det är en metod från Storbritannien
som har visat sig ge goda resultat. Hembesöken görs av brandmän eller instruktörer som
berättar hur man kan förebygga en brand och hur man ska agera om det börjar brinna i
bostaden eller om man ser rök i trapphuset.
Förebyggande hembesök utförs inte idag.

Aktiv mot brand

Aktiv mot brand handlar om att arbeta förebyggande med kommunikation, kunskap och med
individen i fokus. På det sättet förbättrar vi brandskyddet för privatpersoner.
Aktiv mot brand har vuxit fram i samarbete med kommuner, myndigheter, bransch- och
intresseorganisationer. Varje organisation väljer själv inom vilket område de arbetar men det
gemensamma målet är att minska bostadsbränderna.
Satsning inom tre områden

Inom Aktiv mot brand finns många aktörer som arbetar med att sprida kunskap till olika
målgrupper. Här är kommunikation centralt. Det är också viktigt att hitta rätt stöd för den
som själv inte kan ta ansvar för sitt brandskydd.
Det ena utesluter inte det andra utan lokala behov, mål och förutsättningar avgör. I dag finns
tre metoder att använda och anpassa:




Individanpassat brandskydd
Riktade kommunikationsinsatser
Kampanjen Aktiv mot brand

Individanpassat brandskydd

Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska
ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Det innebär nya förutsättningar för
brandskyddet. Det brandskydd som bygglagstiftningen ställer krav på i bostäder förutsätter att
den boende själv kan agera och sätta sig i säkerhet om det börjar brinna.
I de fall när individen inte har förmåga att skydda sig mot brand behöver samhället hjälpa till.
Brandskyddet i bostaden behöver anpassas till individens behov. Ska samhället kunna möta
behovet behövs politisk förankring och samarbete mellan förvaltningar i kommunen.
Individanpassat brandskydd är ett av tre områden inom Aktiv mot brand. Aktiv mot brand
är både ett samarbete och ett varumärke som har sin utgångspunkt i Nationell strategi för att
stärka brandskyddet för den enskilda människan.
Ett samarbete och utbildningsprojekt har startats tillsammans med SOF där räddningstjänsten
under hösten kommer påbörja att utbilda Regionens hemtjänstpersonal. Tanken är att dessa
sedan ska kunna utföra en enklare tillsyn hemma hos de boende de besöker för att på så sätt
ge möjlighet att förebygga brand i hemmet genom att uppmärksamma risker hos en kategori
människor som räddningstjänsten tidigare haft svårt att komma i kontakt med.
Räddningstjänsten önskar även driva på frågan gällande bostadsanpassning där vi anser att det
borde vara en självklarhet att även brandskyddet kan individanpassas med tanke på en
uppdagad risk för fler av de som kommer att bo kvar i sina hem.

Intäkter

I nedanstående tabell redovisas budget och bokslut för 2016.
Text

Årsbudget, tkr

Intäkter MHN

Årsbokslut, tkr

Avvikelse, tkr

780

604

-176

Kostnader MHN

-2 936

-2 773

-163

Netto

-2 156

-2 169

-13

Resurser

Personalresursen består för närvarande av 4 personer med fördelning på
1 brandingenjör, 1 vakant tjänst) och 2 brandinspektörer, varav en sjukskrivning på 50%.
Under 2017 kommer en av brandinspektörerna att avsluta sin tjänst genom att gå i pension.

Prioritering
Varje år planeras året utifrån de tillsynsobjekt där tillsyn ska genomföras. Planeringen görs
utifrån respektive medarbetare, vilket gör att det är fler tillsyner vissa månader och färre
andra. I tabellen nedan ses exempel för 2016 års planering. Uppkomna tillsyner beror till stor
del på remisser, exempelvis sökt alkoholtillstånd. 2016 är inget utmärkande år utan
föregående år ser ut på samma sätt, dvs att alla planerade tillsyner inte genomförs. Det
kompenseras till viss del av uppkomna tillsyner. Utfallet av utförda tillsyner beror även på den
personalresurs som finns. Under åren har personalresursen förändrats utifrån nya
medarbetare, tjänstledigheter, sjukskrivningar osv. I princip har det inte varit full bemanning
de senaste åren.
Tillsyner
Månad
Planerade Utförda Uppkomna Totalt utfört
Januari
2
4
9
13
Februari
24
16
6
35
Mars
24
23
3
61
April
23
8
9
78
Maj
19
8
10
96
Juni
22
24
10
130
Juli
11
3
1
134
Augusti
12
5
0
139
September
27
15
3
157
Oktober
26
10
2
169
November
23
19
3
191
December
13
5
0
196
Summa

226

140

56

196

Taxor
Taxebestämmelser och arbetsordning styrs av separata dokument. Tidigare taxor är beräknade
på äldre underlag.
Nuvarande taxor är främst framtagna med hjälp av SKL:s modell och underlag för att
beräkna handläggningskostnad per timme för kommunala taxor och har tagits fram med hjälp
av SBF:s ekonomichef. Denna modell kommer framledes även att ligga till grund för att
beräkna övriga taxor.

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

Gemensam kostnad per handläggare (OH)

654 807 kr

200 840 kr

Myndighetsspecifik kostnad handläggare
Summa kostnader per handläggare

Från fliken"Lönekostnad och
årsarbetskraft"
Från fliken "Gemensamma
kostnader"
Från fliken "Gemensamma
kostnader"

855 647 kr
946 tim Från fliken "Genomsnittlig tid"

Handläggningstid (tim)
Kostnader:
Handläggningstimmar:

855 647 kr
= 905 kr/tim
946 tim

Resultatet av modellen ger följande handläggningskostnad

Handläggningskostnad per timme

905 kr

Bild Handläggningskostnad per timme- PBL Gotland

Effektivisering
Möjliga intäkter
Sakkunnighetsutlåtande



Utreda om sakkunnighetsutlåtanden kan debiteras beställaren.

Automatiska brandlarm



Området innefattar idag hantering av anslutning, avveckling, nyckelhantering mm och
resursen utgår från den förebyggande verksamheten. Möjligheter till ökad intäkt kan
fås om ett arbete med kvalitetssäkring som omfattar anslutningsavtal, uppföljning av
felaktiga larm och införande av larmlagring på fler anslutna automatlarmsobjekt.

Ökat antal tillsyner eller fler tillstånd enligt LBE

Genom att öka antalet genomförda tillsyner kan intäkter ökas. Syftet med lagstiftningen kan
inte anses vara en inkomstkälla för utföraren. Ett annat alternativ är att hantera fler tillstånd
enligt lagen om brandfarliga- eller explosiva varor. Alternativet bedöms inte genomförbart då
tillståndstiden styr när nytt tillstånd söks. Riktlinjer för tillståndstiden är normalt tio år för
brandfarlig vara och fem år för explosiva varor.

Minskade kostnader
Återbesättning i samband med vakans

Möjligheten finns att inte återbesätta tjänster efter uppkommen vakans. En medarbetare
slutade i maj och under slutet av året kommer ytterligare en medarbetare att avsluta sin tjänst
genom att gå i pension. Det innebär minskade kostnader på mellan 550- 650 tkr (inkl PO)
per person.
Konsekvens av ej återbesättning

Ej återbesättning av brandinspektör/brandingenjör innebär direkt att 25%- 50% av tillsynerna
(60 st per person) inte genomförs, vilket direkt ger lägre intäkter (ca 150-180 tkr per person).
Arbetsuppgifterna uppföljning av rengöring och brandskyddskontroll (25%) behöver
utföras/fördelas på resterande personalresurs. Övrigt som inte blir utfört eller måste
handläggas av andra medarbetare är remisser (alkohol-, planärenden, polisremisser m.fl) och
möjligheten att stödja den enskilde genom information och rådgivning. Det innebär en
ambitionssänkning av kontrollen på efterlevnaden av lagstiftarens avsikt med den enskildes
ansvar. Samtidigt innebär detta en ökad belastning på kvarvarande medarbetare.

Diskussion
Vid minskade personalresurser handlar det om att prioritera hårt i vad som ska utföras och
vad som får läggas åt sidan. Arbetsbördan ökar på kvarvarande personal och som i
förlängningen kan leda till stress och sjukskrivning.
Vid förebyggandekonferensen 2017 redovisades om att Norge infört ett nytt regelverk i som
i mycket liknar den Svenska lagstiftningen (LSO). Det som skiljer regelverken åt är att i Norge
kräver staten att kommunerna ska ha en förebyggande tjänst på heltid per 10 000 invånare.
Om vi omsätter det till resurser inom räddningstjänsten Gotland så innebär det en
resursförstärkning på två heltidstjänster till sammanlagt sex tjänster.
Som jämförelse med andra kommuner/organisationer utförs fler tillsyner per medarbetare
inom räddningstjänsten Gotland än övriga, se diagram nedan.

Tillsyn i jämförelse
250
Norrtälje
2016
Västervik
2016
Gotland
2016
Motala/Vadst
ena 2016

200

150

100

50

0
Planerade
tillsynsbesök
Bild från Statistikjämförelse 2016

Genomförda
tillsynsbesök

Genomförda LSO

Genomförda LBE

Intäkt i jämförelse
1 600 000
1 400 000
1 200 000

Intäkter

1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0

Automatlarm - fellarmsintäkt
Automatlarm - avtalsintäkt
Tillstånd intäkt
Tillsyn intäkt

Bild från Statistikjämförelse 2016

Skillnaden i intäkter för kommunerna beror på hur många automatlarmsobjekt som finns,
kostnaden för anslutningsavtalen samt antal och kostnaden för felaktiga automatlarm.

Slutsats
Antalet utförda tillsyner är fler än jämförbara kommuner. Likaså är intäkterna för tillsyn och
tillstånd överlägset störst i jämförelse med andra kommuner. Det som andra kommuner har
en intäkt för är anslutningsavtal för automatiska brandlarm, vilket Gotland inte har. Även för
debitering av felaktiga larm är intäkterna betydligt större i kommunerna som Gotland jämför
sig med. Sammantaget är området med hantering av automatiska brandlarm ett område som
Gotland kan börja arbeta med.
Då Gotland är inne ett expansivt skede med ökat byggande, behov nya detaljplaner osv
behöver resurser finnas inom sakkunnig verksamhet. Detta för att möta behovet samt
fortsätta arbetet med att förbättra företagsklimatet.
Den årliga planeringen av tillsyner visar på att uppsatt mål med att utföra antalet planerade
tillsyner inte nås. Om målet ska nås behöver antalet planerade tillsyner minskas i samma
omfattning som uppkomna tillsyner bidrar med.
Idag finns flera arbetsområden som redovisats ovan som räddningstjänsten Gotland inte
arbetar med idag. Ett område som påbörjat är individanpassat brandskydd. Hur mycket
resurser det kommer att kräva är i dagsläget osäkert. Att påbörja nya arbetsområden som
områdestillsyner/trapphus eller genomgång av radhusvindar kräver resurser. Det handlar om
prioriteringar om vad som ska utföras men också i vilken riktning verksamheten ska
utvecklas.

Uppföljning av verksamheten – Förebyggande
räddningstjänst
Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli

Antal inspektioner
Jan

Feb

LSO
LBE
SP

Mars

April

Maj

Juni

Juli

22
11
3

24
0
2

21
0
0

9
0
1

3
3
1

Mars

April

Maj

Juni

Juli

1
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Totalt

Mål

79
14
7

Procent*

156
33
29

87%
73%
41%

*uppnått i procent av målet för perioden

Antal förelägganden
Jan

Feb

LSO
LBE
SP

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Totalt

2
0
0

Övrigt

Antal
totalt
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

70
30
2
5

14
7
3
1

40
4
0
0

26
4
4
2

8
5
3
0
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Utfört

Dec

158
50
12
8

Antal inspektioner

Mål

Nov

Uppföljning av verksamheten – Team miljö
Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti

Antal planerade inspektioner
Mål

Procent *

42

Totalt
250

501

75 %

22

120

208

87 %

10

17

62

139

67 %

11

3

68

154

66 %

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Utfört

14

34

71

24

17

20

28

Varav miljö
Varav
lantbruk
Varav
hälsoskydd

11

14

38

12

6

10

7

0

5

12

8

6

4

3

15

21

4

5

6

Sept

Okt

Nov

Dec

*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

Antal inspektioner miljö:

200
180
160
140
120
100

Planerat

80

Uppnått
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40
20
0
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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.

April:





TVL möte angående förorenade områden, två medarbetare deltog.
Halvdagsutbildning i förvaltningsjuridik för hela teamet.
Samverkansmöte med länsstyrelsen om tillsyn på lantbruk, två deltog.
Samverkansmöte med länsstyrelsen och räddningstjänsten gällande SEVESO tillsyn.

Maj








En hälsoskyddsinspektör rekryterades.
En medarbetare deltog i en workshop gällande VA-strategi.
Flera medarbetare deltog i ett möte med MPD, halvdag.
Möte med TKF om uppströmsarbete.
Möte med MRF om fordonslackeringsverkstäder och dess tillsyn.
En medarbetare deltog i webbmöte med MSO om tillsyn av vattenskyddsområde, halvdag.
Halvdag om digitalisering, förvaltningsaktivitet.

Juni, Juli, Augusti




Samråd med enhet bygg om behov av kompletteringar till ansökan om militärt skjutfält i
Tofta
Internmöte om revideringar i nämndrutinen
TVL möte angående förorenade områden, två medarbetare deltog

Uppföljning av verksamheten – Team Vatten
Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti
Antal beslut om avloppsanläggningar
Totalt

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

46

54

74

68

69

70

24

26

Tot
431

56
13

61
9

21
3

19
7

356
75

varav
förbättring

38
45
56
60
8
9
18
8
* uppnått i procent av målet för perioden
(Klart Vatten)

varav nya

Sept

Okt

Nov

Dec

Antal inkomna ansökningar
Jan

Totalt
Förbättring

(Klart Vatten)

Nya

Sept

Okt

Nov

Dec

Tot

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

42

49

60

63

58

27

13

27

339

36
6

40
9

53
7

58
5

38
20

17
10

8
5

17
10

267
72

Totalt antal ansökningar (utan handläggare)
2017-01-31: 135
2017-08-14: 37
2017-03-07: 103
2017-08-31: 38
2017-03-31: 86
2017-09-30:
2017-04-30: 98
2017-10-31:
2017-05-31: 73
2017-11-30:
2017-06-30: 39

Antal beslut om avloppsanläggningar:
750
700
650
600
550
500
450
400

Planerat

350

Uppnått

300
250
200
150
100
50
0
Jan

Feb Mars April Maj Juni

Juli

Aug Sept Okt Nov Dec

Mål
725

Procent*

89 %

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).

April:








Utskick av 120 påminnelser om att inkomma med ansökan om avlopp.
Utskick av ca 400 påminnelser om att inkomma med utförandeintyg.
En handläggare deltagit i MSO arbetsgruppsmöte i Kalmar angående infiltrationers livslängd.
Färdigställt informationsmaterial i form av en broschyr om Klart Vatten.
Beställt 600 vykort att skicka ut som bekräftelse på att ett ärende är avslutat.
Halvdagsutbildning i förvaltningsjuridik för hela teamet.
Extra administrativ tjänst (praktikant) slutat.

Maj








Klart vatten utförde tillsyn på 50 objekt i samband med uppföljning.
3 förbud mot användande av avloppsanläggning utfärdades.
Teamet hade en kalibreringsdag, med syftet att alla ska göra en likvärdig bedömning.
En medarbetare har gått i pension.
Ett anmälningsärende gällande vindkraft har inkommit.
En handläggare har deltagit i MSO arbetsgruppsmöte i Kalmar.
Halvdag om digitalisering, förvaltningsaktivitet.

Juni, Juli, Augusti




En medarbetare har arbetat med en vindkraftsanmälan av större omfattning.
En medarbetare hjälpte till med utförandeintyg i två veckor.
Utsökning för utskick till de nya socknarna, Hellvi, Rute, Fole, Bro, och Stenkumla.

Uppföljning av verksamheten – Team livsmedel
Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti

Planerad tid

Uppföljning tid 2017-01-01 - 2017-08-31
Team Livsmedel summa fakturerbar tid (h)
Planerad kontroll

1511,5
1229

Planerad kontroll – för- och efterarbete
Planerad kontroll – inspektion på plats
Planerad kontroll – granskning av inkomna handlingar

816
392
21

Uppföljande kontroll

63

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

42,5
20,5

Kontroll på nyregistrerad verksamhet

100,5

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

69
31,5

Kontroll i samband med klagomål

7

Provtagning

112

3000

Antal kontroller
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Planerade

24

59

75

59

51

103

86

24

Uppföljande

0

2

4

7

4

8

5

10

Ärendestyrda

1

5

1

0

1

1

3

2

Nyregistrerade

0

2

6

8

9

12

10

6

11
5

7
11

Sept

Okt

Nov

Dec

Totalt

481
40
14
53

Antal registrerade/upphörda verksamheter
Nyregisterade
Upphörda

5
8

6
13

13
21

13
10

14
9

20
12

Redlighetsprojekt,
Provtagning av
mjukglass
Provtagning av
nedkyld mat

5

89
89
Utfört

35

47

1200

Antal totalt

Övriga planerade aktiviteter
gotländska produkter

Mål

Planerade

126

250

3

9

25

6

36

59

22

13

4

0

6

8

22

x

x

x

Antal kontroller:
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Planerat

Juli

Aug

Uppnått

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.

April:









Livsmedelsverket deltog i ett möte gällande debiteringssystemet för Region Gotland.
Teamet hade en planeringsdag, den 20/4.
Två inspektörer har avsatt mycket till för att planera den kommande länsträffen.
En inspektör deltog på en dricksvattenkonferens i Göteborg.
Arbetet med att utvärdera livsmedelstaxan har fortsatt.
Arbetsgruppen Gotlands Framtid har haft två möten.
Två inspektörer har planerat sommarens dricksvattenkontroller.
En sommarvikarie har anställts.

Maj:











Enheten var värd för länsmötet, 2 dagar.
Halvdag om digitalisering, förvaltningsaktivitet.
Nationell tillsynskonferens 2 dagar, med samtliga inspektörer.
Utvärderingen av taxemodellen är klar.
Enheten bidrar med en halvtidstjänst för att stötta Förvaltningsstöd vid vakans.
Möte med vattenlab genomfördes.
Svårigheter att rekrytera sommarinspektörer.
Arbetsgruppen Gotlands Framtid har haft ett möte.
En inspektör deltog på en kontaktpersonträff vid MSO.
Ett förbud gällande dricksvatten har utfärdats.

Juni, Juli, Augusti





Endast en sommarinspektör har anställts, 3 var tanken från början.
Oplanerad frånvaro hos ordinarie personal p.g.a. missad föräldraledighet och sjukskrivning.
Väldigt mycket inkommande ärenden, framför allt vatten.
Många förelägganden med vite har utfärdats, framför allt gällande vattenverksamheter.

