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TIVA - Tillsynsutredning samt informationsmaterial avseende små och
medelstora vattenförsörjningslösningar
Mattias Edsbagge, enhetsch. Miljö och hälsoskydd

Projektledare

Magnus Pettersson, miljöskyddsinspektör, Miljö och hälsoskydd

Projektmål

Att öka medvetenheten om dricksvattenskydd samt utreda kravnivåer och hur
tillsyn kan bedrivas på vattenförsörjningslösningar. Det kommer även att tas
fram ett informationsmaterial som utgår från Gotlands förutsättningar med
stor mängd vattentäkter och känsligt grundvatten.
1. Lokalt informationsmaterial om vattenförsörjningslösningar
Vilka delprojekt ingår
2. Tillsynsutredning små och medelstora vattentäkter, som utreder
i projektet?
frågor kring hur tillsyn kan bedrivas samt hur lagstiftning bör tolkas.
Förvaltning SBF, avdelning Livsmiljö, enhet Miljö och hälsa. Nämnd: MHN
Projektorganisation
inkl projektdeltagare Deltagare: Magnus Pettersson, Mikael Alm, Måns Persson samt extern
konsult
Mattias Edsbagge
Referensperson
Avgränsningar

Delprojekten utförs av Region Gotlands Samhällsbyggnadsförvaltning i
samråd med Länsstyrelsen Gotlands län.
1. Delprojektet Informationsmaterial för små och medelstora
Tidsplan – översiktlig
vattenförsörjningslösningar utförs under juni 2014 t o m juni 2015
2. Delprojekt Tillsynsutredning utförs under 2015
Projektbudget (tkr
TKR
Tid (tim)
Kommentar
och timmar)
-Delprojekt 2014
Informationsmaterial

Konsultkostnad = 80kkr

100h
MHN:s
personal

MHN arbetstid 100h
Ansökan till HaV för 2014 omfattar 80 kkr och
avser ovanstående konsultkostnad
-Delprojekt 2015

MHN +100h

100h
MHN:s
personal

Tillsynsutredning

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet

621 81 VISBY

Visby

0498-26 90 00 (växel)

www.gotland.se

Kommunikationsplan Kommunikationsplan för informationsmaterial och slutsatser från
tillsynsutredning tas fram i respektive delprojekt.
•

Återrapportering
(när, till vem, vad)

•
•
•
•
•
•
•

Aktivitetslista

Ett förslag till informationsmaterial presenteras för Miljö och
hälsoskyddsnämnden samt till byggnadsnämnden senast oktober 2015
Tillsynsutredningen presenteras för miljö- och hälsoskyddsnämnden
senast december 2015.
Samrådsmöten om utformning av projekten
Vägledande möten med lst
Kontakter med andra kommuner och länsstyrelser
Upphandla konsulttjänster
Avstämning med SGU, LST och andra aktörer.
Ta fram underlag till policydokument avseende vad som ska gälla
på Gotland vid brunnsborrning, avseende vattenprovtagning,
rapportering till brunnsarkivet, återställning av borrhål där risk för
omgivningspåverkan finns mm.

Övrigt

Projektplaner kommer att tas fram för varje delprojekt och presenteras för
samhällsbyggnadsförvaltningens berörda facknämnder, i första hand miljö
och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden.
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