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Tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och
byggnadsnämnden

Projektplan
*Projekt

Kretslopp vid nybyggnation
*Projektägare

Marcus Ax, enhetschef Vatten och avfall
*Projektledare

Magnus Jönsson, projektledare Vatten och avfall
*Projektmål

Tanken är att projektet ska bistå Region Gotland med kretsloppsanpassade tekniska lösningar
till fastighetsägare som vill införa sådana samt att genomföra lokalt omhändertagande av
avfall, genom pilotanläggning, att vara i drift från och med år 2018.
De övergripande och långsiktiga projektmålen är att:
•
återföra kväve och fosfor till produktiv jordbruksmark.
•
få till stånd ett lokalt omhändertagande av avloppsfraktioner.
•
erbjuda lantbrukare rollen som kretsloppsentreprenör och samarbete i
Region Gotlands hantering för hämtning och lämning av
avloppsfraktioner.
•
nya arbetstillfällen skapas på Gotland.
•
minska slamtömningsbilars körsträckor runt ön och därmed minska
koldioxidutsläpp.
•
minska de kommunala reningsverkens belastning av slam från enskilda
avlopp.
•
få till stånd en mer kostnadseffektiv organisation för Region Gotlands
ansvar kring slamtömning.
•
vägleda fastighetsägare som står i begrepp att investera i ny
avloppsteknik i befintliga fastigheter att välja lösningar som istället är
kretsloppsanpassade.
•
vid nybyggnation, råda fastighetsägare att investera i
kretsloppsanpassad teknik.
•
möjliggöra nybyggnation i områden där det idag finns begränsade
möjligheter för detta.
•
användning av dricks-/recepientvatten används så minimalt som
möjligt.
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Vilka delprojekt ingår i projektet?

Delprojekt 1: ”Planera för kretslopp – informationsmaterial”
Delprojekt 2: ”Slamtömning och lokalt omhändertagande”
Delprojekt 3: ”Fårö slamanläggning, upprustning och nybyggnation”
*Återrapportering (när, till vem, vad)

Slutrapport förstudie 19 december 2014 till Jonas Nilsson, Region Gotland, med text om
verksamhet och resultat.
Kommunikationsplan (omfattar även facklig samverkan)

Kopplingar till andra projekt

Projektet kan komma att ha en spridningspåverkan på andra av Region Gotlands
verksamheter eller entreprenörer, när det gäller kretsloppslösningar för att kunna möjliggöra
omhändertagande av andra avfallsprodukter än enbart WC-/spillvatten i framtiden.
En ytterligare synergieffekt kan vara att möjliggöra nybyggnation på de platser där det idag
finns begränsade möjligheter på grund av att traditionella VA-lösningar inte är hållbara.

*Tidplan – översiktlig

Etapp

Aktivitet

2015

Initiering, projektplanering, framtagande av informationsmaterial,
provtagningsanalyser av slam, dialog- och informationsmöten, upphandling av
entreprenad. Igångsättningsfas.

För åren 2016 och 2017 återkommer projektet med nytt budget- och projektäskande.
Ansökan om projektstöd kommer då främst att handla om investeringsmedel.
Projektet kommer år 2016 att gå in i en ny projektfas; inriktad på byggnation, entreprenad
och avtalsskrivning.
2016

Byggnations- och uppförandefas. Entreprenad. Avtalsskrivning.

2017

Byggnations-, driftssättnings- och verksamhetsfas.

Projektorganisation inkl projektdeltagare

Projektstyrgrupp: Jonas Nilsson, Mattias Edsbagge, Magnus Jönsson och Marcus Ax.
Projektet är ett delprojekt ur ramprojektet Ramprojektet för Vatten på Gotland – projektledning och
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kommunikation, som är framtaget och finansierat av Länsstyrelsen på Gotland och Havs- och
vattenmyndigheten.
Projektbudget (tkr och timmar)
TKR
Tid (tim)

1 490 tkr

4 030 timmar

Kommentar

Timantalet bygger på en 0,5 projektledartjänst under
åren 2014-2017.

*Aktivitetslista

•

Se bifogad tidplan för åren 2015-2017 enligt ovan.

Övrigt

*Datum

2015-03-05

Kodsträng
Ansvar

1491

Organisation

Konto

Verksamhet

Projekt

23352

3519

7410

415 84
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