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BN § 176

Förvaltningschefens information

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Förvaltningschef Johan Åberg informerar om följande:
Presentation av tre nya medarbetare på
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Nathalie, verksamhetsutvecklare, Charlotta,
bygglovhandläggare samt Jörgen, kommunantikvarie.
Den 31 augusti var Växjö stadsbyggnadskontor på besök för att byta lärdomar och
kunskap med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Torsdag den 13 september kommer Samhällsbyggnadsförvaltningen ha en halvdag
där hela förvaltningen kommer gå på studiebesök sen diskutera kommande
verksamhetsplan.
Positiva siffror för sjuktalet inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Våren 2017 var
sjuktalet 5,24 att jämföra med 3,02 våren 2018.
Ansökan för att erhålla det statliga bidraget kallat byggbonus är
sänd. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att chansen är god att
erhålla byggbonus 2019.
Arbetet med fastighetsägarna fortlöper på Stenhuggaren för att uppnå en säker
trafiksituation.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden godkänner
informationen.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
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BN § 177

Redovisning status GDPR - Information

BN 2018/839

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Johan Åberg, förvaltningschef informerar hur arbetet för att anpassa
Samhällsbyggnadsförvaltningens organisation till GDPR fortlöper.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden godkänner
informationen.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
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BN § 178

Statistik 2018

BN 2018/53

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av statistik för perioden 2018060120180831.

Sammanfattning

Statistik för perioden 20180601-20180631 har sänts ut tillsammans med kallelsen.
Förvaltningschef Johan Åberg informerar kort om statistiken.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) föreslår att Byggnadsnämnden godkänner
redovisningen av statistiken för perioden 20180601-20180831.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
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BN § 179

TN Remiss - Regionalt
trafikförsörjningsprogram

BN 2018/1369

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram 20192030 och lämnar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget med följande
tillägg:
Digitala skyltar vid hållplatser bör installeras.
Ökad möjlighet att ta med cykel via kollektivtrafiken.
Nuvarande applikation Ridango bör bibehållas och om möjlig utvecklas.
Bibehållen möjligheten till internetuppkoppling på buss.
Ökad trafiktäthet på landsbygden, för att underlätta kollektivt resande på
landsbygden.

Sammanfattning

Enligt lagen om kollektivtrafik ska det i varje län finnas ett regionalt
trafikförsörjningsprogram. Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet och
ansvarar därmed för den allmänna kollektivtrafiken och för den särskilda
kollektivtrafiken som innefattar skolskjuts, färdtjänst och sjukresor. Det åligger
därför Region Gotland att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram, vilket
beslutas av tekniska nämnden.
Byggnadsnämnden har fått tillfälle att yttra sig över förslag till Regionalt
trafikförsörjningsprogram 2019-2030. Även andra myndigheter, organisationer,
kollektivtrafikföretag, företrädare för näringsliv och resenärer har möjlighet att lämna
synpunkter till och med den 25 september 2018.
Teknikförvaltningen ansvarar för myndighetsutövningen vid beviljandet av färdtjänst,
riksfärdtjänst och sjukresor (inom länet) medan Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen ansvarar för skolskjutsen. Tekniska nämnden är
beslutsfattande politisk nämnd förutom när det gäller skolskjuts som beslutas av
utbildnings- och arbetslivsnämnden.
Detta förslag till trafikförsörjningsprogram som nu är ute på remiss är Region
Gotlands andra och ska ersätta programmet som gäller sedan 2013. Programmet
bygger på de nationella transportpolitiska målen och de regionala målen för hållbara
kommunikationer och kommunikationssystem som uttrycks i Vision Gotland 2025,
och i energiplanen, Energi 2020, för trafiksystemets utveckling, reducerad
miljöpåverkan och samhällsutveckling.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet syftar till att beskriva hur
kollektivtrafiken på Gotland ska bidra till en hållbar utveckling av Gotlands framtid.
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Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Gotland 2018-2030 innehåller
politiska mål för planeringen av kollektivtrafiken på Gotland och lägger grunden för
kollektivtrafikens utveckling de kommande åren. Bland annat föreslår programmet
att planera för regelbundna avgångstider, bra anslutningar, snabba förbindelser, att
förbättra tillgängligheten för funktionsnedsatta resenärer, öka nåbarheten till viktiga
resmål, att fordon drivs med förnyelsebara drivmedel samt samordna
resurseffektivitet mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är positivt att teknikförvaltningen nu tar
fram ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram men önskar tydligare kopplingar till
andra strategiska program som har bäring på långsiktig hållbar samhällsutveckling.
Här spelar exempelvis den nya kommande parkeringsstrategin en viktig roll, där lägre
parkeringsnormer, dvs lägre krav på parkeringsplatser vid ny bebyggelse, också ställer
höga krav på att andra transportmedel än bil ska vara väl utbyggda och tillgängliga.
Utan en väl fungerande och attraktiv kollektivtrafik kan inte lägre parkeringsnormer
användas, vilket får konsekvenser för var och hur nya bostads- och
verksamhetsområden kan tillkomma framöver.
Andra strategiska program och planer där en tydlig koppling finns mellan
trafikförsörjning och samhällsplanering är den översiktliga planeringen. Under 2019
kommer arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Gotland att påbörjas. Inom
det arbetet ska även fördjupade översiktsplaner ses över, där ibland den fördjupade
översiktsplanen för Visby. I det arbetet är även stadstrafikens utveckling en mycket
viktig pusselbit. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår minst 15-minuters trafik i
stadstrafiken för att den ska vara attraktiv som alternativ till bilen och därmed i
relation till nya lägre parkeringsnormer. Även Cykelplan för Visby har stor betydelse i
detta sammanhang.
I programmet anges under rubriken 7.4 Ökad nåbarhet punkt 7. En bättre samverkan
mellan samhällsutveckling och kollektivtrafikplanering skapar förutsättningar att fler
människor har möjlighet att åka kollektivt, samt vidare 7.4.7 a Nya bostadsområden
och serviceverksamheter ska byggas i närheten av en busslinje.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig tvekande till formuleringen då bebyggelse
kan anses vara mer statisk än busslinjer, som erfarenhetsmässigt har förändrats mer
frekvent. Däremot ser samhällsbyggnadsförvaltningen mycket positivt på ett
förbättrat samarbete med kollektivtrafikplanerare i flera samhällsbyggnadsprocesser,
översiktsplanerarbete och detaljplanearbete.
Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar även att effekterna för samhällsutvecklingen i
övrigt tydligare bör belysas i programmet. En väl utbyggd och fungerande
kollektivtrafik bidrar exempelvis till renare luft, positiva folkhälsoeffekter, plats och
utrymme i staden till annat än parkeringsplatser och minskad biltrafik.
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill också att behovsanalysen ytterligare utvecklas för
att föreslagna mål och åtgärder kan leva upp till behovsbilden. Under rubriken 7.2
Större attraktivitet anges endast två konkreta förslag för att besökarnas resebehov ska
uppfyllas bättre, att sommartidtabellsperioden kan förlängas samt att Gotlands
viktigaste turistmål ska kunna nås med kollektivtrafik. Sannolikt skulle den listan
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kunna göras längre om behovsanalysen görs mer omfattande. När det gäller
turistmålen bör en koppling till nya Besöksnäringsstrategin eventuellt göras.
Statistiken visar att Gotland har lägst antal kollektivtrafikresenärer i hela Sverige och
också en mycket låg nöjdhet med kollektivtrafiken. Detta måste tas på stort allvar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig frågande till om en ökning av
självfinansieringsgraden i ett kortsiktigt perspektiv som till år 2025 är rätt väg att gå
för att förbättra resurseffektiviteten och vill gärna se en konsekvensanalys av detta.
Som samhällsbyggnadsförvaltningen läser förslaget ska antalet resor öka med 15
procent medan branschmålet är satt till en 50 procentig ökning. En fördubbling av
antalet resor skulle i dagsläget ändå lämna Gotland sist i listan bland Sveriges län. Har
Region Gotland ställt sig bakom fördubblingsmålet som hänvisas till på sidan 24?
En satsning på kommunikations- och marknadsföringsåtgärder ska göras, det ser
samhällsbyggnadsförvaltningen som en mycket viktig åtgärd. Statistiken visar tydligt
att någon form av kulturförändring behövs, kanske särskilt när det gäller nyttjandet
av stadstrafiken inom Visby.
När det gäller avsnittet Ökad nåbarhet bör även tillgänglighet till tandvård räknas till
prioriterade serviceverksamheter liksom nåbarheten till större idrottsplatser
(fotbollsplaner, ridskolor, elljusspår etc) och inte enbart till idrottshallar när det gäller
att öka det kollektiva resandet för fritidsaktiviteter.
Bedömning

Enligt lagen om kollektivtrafik ska det i varje län finnas ett regionalt
trafikförsörjningsprogram. Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet och
ansvarar därmed för den allmänna kollektivtrafiken och för den särskilda
kollektivtrafiken som innefattar skolskjuts, färdtjänst och sjukresor. Det åligger
därför Region Gotland att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram, vilket
beslutas av tekniska nämnden.
Byggnadsnämnden har fått tillfälle att yttra sig över förslag till Regionalt
trafikförsörjningsprogram 2019-2030. Även andra myndigheter, organisationer,
kollektivtrafikföretag, företrädare för näringsliv och resenärer har möjlighet att lämna
synpunkter till och med den 25 september 2018.
Teknikförvaltningen ansvarar för myndighetsutövningen vid beviljandet av färdtjänst,
riksfärdtjänst och sjukresor (inom länet) medan Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen ansvarar för skolskjutsen. Tekniska nämnden är
beslutsfattande politisk nämnd förutom när det gäller skolskjuts som beslutas av
utbildnings- och arbetslivsnämnden.
Detta förslag till trafikförsörjningsprogram som nu är ute på remiss är Region
Gotlands andra och ska ersätta programmet som gäller sedan 2013. Programmet
bygger på de nationella transportpolitiska målen och de regionala målen för hållbara
kommunikationer och kommunikationssystem som uttrycks i Vision Gotland 2025, i
energiplanen, Energi 2020, för trafiksystemets utveckling, reducerad miljöpåverkan
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och samhällsutveckling. I Energistrategi till 2020 anges följande åtgärder för
kollektivtrafiken:
Väga in möjligheterna till kollektivtrafik som ett av de viktiga kraven när lokalisering
av större nya bostadsområden beslutas.
Långsiktigt förbättra kollektivtrafiken, i första hand genom en satsning på
stomlinjerna. Pröva snabba pendlingsturer från ytterområdena, ex. Burgsvik och
Fårösund.
Undersöka utökad samordning av kollektivtrafik och skolskjutsar som leder till
utökat utbud av kollektivtrafik.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet syftar till att beskriva hur
kollektivtrafiken på Gotland ska bidra till en hållbar utveckling av Gotlands framtid.
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Gotland 2018-2030 innehåller
politiska mål för planeringen av kollektivtrafiken på Gotland och lägger grunden för
kollektivtrafikens utveckling de kommande åren. Det regionala
trafikförsörjningsprogrammet är indelat i sju kapitel där kapitel 1-4 innehåller
bakgrund och statistik utifrån dagens kollektivtrafik. I kapitel 5 redovisas
behovsanalysen, kapitel 6 innehåller strategiska inriktningar i form av nationella och
regionala mål och i kapitel 7 presenteras mål och åtgärder för Gotlands
kollektivtrafik. Bland annat föreslår programmet att planera för regelbundna
avgångstider, bra anslutningar, snabba förbindelser, att förbättra tillgängligheten för
funktionsnedsatta resenärer, öka nåbarheten till viktiga resmål, att fordon drivs med
förnyelsebara drivmedel samt samordna resurseffektivitet mellan den allmänna och
den särskilda kollektivtrafiken.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är positivt att teknikförvaltningen nu tar
fram ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram men önskar tydligare kopplingar till
andra strategiska program som har bäring på långsiktig hållbar samhällsutveckling.
Här spelar exempelvis den nya kommande parkeringsstrategin en viktig roll, där en
lägre parkeringsnormer, dvs lägre krav på parkeringsplatser vid ny bebyggelse, också
ställer höga krav på att andra transportmedel än bil ska vara väl utbyggda och
tillgängliga. Utan en väl fungerande och attraktiv kollektivtrafik kan inte lägre
parkeringsnormer användas, vilket får konsekvenser för var och hur nya bostads- och
verksamhetsområden kan tillkomma framöver.
Andra strategiska program och planer där en tydlig koppling finns mellan
trafikförsörjning och samhällsplanering är den översiktliga planeringen. Under 2019
kommer arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Gotland att påbörjas. Inom
det arbetet ska även fördjupade översiktsplaner ses över, där ibland den fördjupade
översiktsplanen för Visby. I det arbetet är även stadstrafikens utveckling en mycket
viktig pusselbit. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår minst 15-minuters trafik i
stadstrafiken för att den ska vara attraktiv som alternativ till bilen och därmed i
relation till nya lägre parkeringsnormer. Även Cykelplan för Visby har stor betydelse i
detta sammanhang. I det översiktliga planeringsarbetet är det av vikt att genom dialog
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på trafikplanerarna kunna hitta attraktiva långsiktiga trafikförsörjningslösningar. Det
kan handla om tillskapandet av nya stadsdelar i Visby eller om nya större
bebyggelseområden på landsbygden eller i övriga tätorter som kräver
kollektivtrafikförsörjning.
I programmet anges under rubriken 7.4 Ökad nåbarhet punkt 7. En bättre samverkan
mellan samhällsutveckling och kollektivtrafikplanering skapar förutsättningar att fler
människor har möjlighet att åka kollektivt, samt vidare 7.4.7 a Nya bostadsområden
och serviceverksamheter ska byggas i närheten av en busslinje.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig tvekande till formuleringen då bebyggelse
kan anses vara mer statisk än busslinjer, som erfarenhetsmässigt har förändrats mer
frekvent. Däremot ser samhällsbyggnadsförvaltningen mycket positivt på ett
förbättrat samarbete med kollektivtrafikplanerare i flera samhällsbyggnadsprocesser,
översiktsplanerarbete och detaljplanearbete.
Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar även att effekterna för samhällsutvecklingen i
övrigt tydligare bör belysas i programmet. En väl utbyggd och fungerande
kollektivtrafik bidrar exempelvis till renare luft, positiva folkhälsoeffekter, plats och
utrymme i staden till annat än parkeringsplatser och minskad biltrafik.
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill också att behovsanalysen ytterligare utvecklas för
att föreslagna mål och åtgärder kan leva upp till behovsbilden. Under rubriken 7.2
Större attraktivitet anges endast två konkreta förslag för att besökarnas resebehov ska
uppfyllas bättre, att sommartidtabellsperioden kan förlängas samt att Gotlands
viktigaste turistmål ska kunna nås med kollektivtrafik. Sannolikt skulle den listan
kunna göras längre om behovsanalysen görs mer omfattande. När det gäller val av
turistmålen bör en koppling till nya besöksnäringsstrategin göras.
Statistiken visar att Gotland har lägst antal kollektivtrafikresenärer i hela Sverige och
också en mycket låg kundnöjdhet med kollektivtrafiken. Detta måste tas på stort
allvar. Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig frågande till om en ökning av
självfinansierings i ett kortsiktigt perspektiv som till år 2025 är rätt väg att gå för att
förbättra resurseffektiviteten och önskar en konsekvensanalys av detta. Som
samhällsbyggnadsförvaltningen läser förslaget ska antalet resor öka med 15 procent
medan branschmålet är satt till en 50 procentig ökning. En fördubbling av antalet
resor skulle i dagsläget ändå lämna Gotland sist i listan bland Sveriges län. Har
Region Gotland ställt sig bakom fördubblingsmålet som hänvisas till på sidan 24?
En satsning på kommunikations- och marknadsföringsåtgärder ska göras, det ser
samhällsbyggnadsförvaltningen som en mycket viktig åtgärd. Statistiken visar tydligt
att någon form av kulturförändring behövs, kanske särskilt när det gäller nyttjandet
av stadstrafiken inom Visby.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på de förbättringsåtgärder gällande
tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning som föreslås samt
att även hållplatser på landsbygden ska utredas under programperioden.
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När det gäller avsnittet Ökad nåbarhet bör även tillgänglighet till tandvård räknas till
prioriterade serviceverksamheter liksom nåbarheten till större idrottsplatser
(fotbollsplaner, ridskolor, elljusspår etc) och inte enbart till idrottshallar när det gäller
att öka det kollektiva resandet för fritidsaktiviteter.
Övriga synpunkter
För att förbättra läsbarheten av programmet kan övervägas att infoga
kartillustrationer över linjenät, som var stomlinjerna går, vilka linjer som är
kompletteringslinjer samt exempelvis över var bytespunkterna som ska få förbättrad
tillgänglighet är placerade. Även en karta över närtrafiken gällande vilka geografiska
områden som hör till vilken tätort samt var dessa hållplatser är lokaliserade skulle öka
läsbarheten.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Michael Schwertner, kollektivtrafikutvecklare, TKF samt Frida
Brunner, projektledare, SBF. Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens
bedömning.
Yrkande
Fredrik Gradelius (C) att yrkar att Byggnadsnämnden godkänner förslag till Regionalt
trafikförsörjningsprogram 2019-2030 och lämnar samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget med följande tillägg:
-

Digitala skyltar vid hållplatser bör installeras.

-

Ökad möjlighet att ta med cykel via kollektivtrafiken.

-

Nuvarande applikationer Ridango bör bibehållas och om möjlig utvecklas.

-

Bibehållen möjligheten till internetuppkoppling på buss.

Ökad trafiktäthet på landsbygden, för att underlätta kollektivt resande på
landsbygden.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) instämmer i yrkandet.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) ställer proposition på yrkandet och finner
att det vunnit bifall.
Särskilt yttrande
Byggnadsnämnden önskar att förvaltningen i sitt fortsatta arbete ser över
möjligheterna att komplettera stadstrafiken med landsbyggsbussar som trafikerar hela
Visby. På detta sätt skulle bussar från norra delen av ön kunna trafikera hela vägen
till Visborgsområdet och bussar från södra ön kunna trafikera till lasarettet. Detta för
att minimera risken för onödiga väntetider och bussbyten.
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Beslutsunderlag

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland 2019-2030, Remissversion 2018-0521 TN 2018/886
Skickas till
Tekniska nämnden
Sökande
Tekniska nämnden
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BN § 180

TN remiss - VA-plan 2018

BN 2018/1809

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
Byggnadsnämnden uppmanar berörda enheter att delta aktivt i kommande arbete
med VA-planens föreslagna åtgärder.
Byggnadsnämnden anser att VA-planen 2018 för Region Gotland ska antas av
Regionfullmäktige.

Upplysning

Torsdagen den 30/8 kl 13 presenteras den nya VA-planen av Tove Karnstedt från
Sweco i lokal Bornholm. Ledamöter i TN, BN, MHN och RSau inbjuds att delta.
Sammanfattning

Ett förslag till ny VA-plan har tagits fram med stöd av den antagna VA-strategin
(Vision för Gotlands VA-försörjning 2030, antagen av Regionfullmäktige 2017-12-18
§232). Utifrån den antagna VA-strategin har Tekniska nämnden givit Sweco i
uppdrag att med underlag från Region Gotland ta fram en ny VA-plan. I
arbetsprocessen för framtagandet av den nya VA-planen har tjänstemän från olika
förvaltningar, däribland Samhällsbyggnadsförvaltningen, deltagit och bidragit med
kunskap och erfarenheter från respektive enhet och förvaltning. VA-planen kommer
utgöra ett viktigt styrdokument för alla regionens verksamheter (enheter, avdelningar
och förvaltningar) och bryter ned övergripande mål till delmål och nya
arbetsmetoder.
Byggnadsnämnden har därför beretts tillfälle att lämna synpunkter på Tekniska
nämndens förslag till VA-plan för Region Gotland 2030.
För att kunna ge en heltäckande och korrekt bild av dagens och morgondagens VAförsörjning, sett utifrån en eftersatt VA-infrastruktur och allt mer oförutsägbara
klimatförhållanden, har planen blivit betydligt mer omfattande än tidigare VA-planer.
Planen innehåller strategiska, ekonomiska, långsiktiga och robusta förslag för att
Region Gotland skall kunna fatta relevanta beslut i frågor som rör öns
vattenförsörjning.
Innehållet i VA-planen belyser att utredningar behövs göras inom olika verksamheter
och fysiska platser på Gotland. I utredningarna ska ekonomi, långsiktighet och
robusthet vara ledorden för att vattenförsörjningen ska vara hållbar i framtiden. För
att uppnå dessa kriterier så krävs att Regionen Gotland i första hand arbetar med att
få fram mer sötvatten som vattenförsörjning. VA-planen beskriver också vikten av
relevanta vattenskyddsområden och föreskrifter utav Gotlands grund- och
ytvattentillgångar, ur både kvalitet- och kvantitetshänseende.
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VA-plan för Region Gotland 2030 utgör ett paraplydokument som sammanfattar och
redovisar slutsatser och åtgärdsförslag för delområden utifrån underlag presenterat i
de sju separata delplaner som tagits fram i arbetsprocessen (se figur 1 –
ärendebeskrivning). I de fall det bedömts möjligt presenteras även alternativa
lösningar. Varje delplan har fokus på en av VA-planeringens viktigaste aspekter och
berör den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen. I varje delplan redovisas
kopplingen till Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 samt en lista på
åtgärder som krävs för att förverkliga planerna.
Förutom delplanernas åtgärdsförslag listar VA-planen egna specifika åtgärder och
tidsramar (se. figur 2 - ärendebeskrivning) för att uppnå VA-strategins målsättningar.
Merparten i VA-planens genomförande involverar samtliga delar av Region Gotlands
organisation som handhar ansvar för samhällsplanering eller teknisk försörjning av
den fysiska miljön på ett eller annat vis, däribland Byggnadsnämnden.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att VA-plan för Region Gotland 2030 är ett
genomarbetat och mycket omfattande strategidokument som tar ett helhetsgrepp om
den kommunala VA-försörjningen.
Arbetsmetoden som sådan, med förvaltningsöverskridande arbetsgrupper och
externa processledare har varit givande och produktiv. Det mest framträdande i
planens framtagande är dock det förvaltningsöverskridande samarbetet. Det ger
tillförsikt inför de förändrade rutiner och arbetssätt som krävs för att uppfylla Vision
och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.
Då samhällsbyggnadsförvaltningen varit delaktiga i arbetsprocessen har förvaltningen
haft möjlighet att påverka materialet under arbetets gång och har således inga större
synpunkter att lämna i detta skede. Sammantaget ställer sig förvaltningen positiv till
VA-planens slutsatser och åtgärdsförslag.
Förslaget att ingå i en förvaltningsövergripande ”VA-plangrupp” för löpande
uppföljning och uppdatering av VA-planeringens olika delar (VAP 5) ser
förvaltningen som en bärande del i VA-strategins måluppfyllnad. Att förvaltningen
ges möjlighet att delta och driva de ansvarsområden som identifierats i planarbetet
bedöms därför som nödvändigt. Likaså att gå igenom planerade projekt och stämma
av hur de förhåller sig till VA-planen för att säkerställa att arbete sker i linje med den
övergripande VA-planen (VAP 1) bedöms positivt och bör därefter ske kontinuerligt.
Utöver detta framkommer en mängd behov och åtgärder i planen och dess delplaner.
Dessa är angelägna och bra. Det är dock viktigt att följa upp med tillräckliga resurser
för att kunna genomföra alla förslag. Resurser bör tillskapas såväl inom tekniska
förvaltningen som inom samhällsbyggnadsförvaltningen. En övergripande tidplan
och prioritering behöver även utföras mellan de olika åtgärdsområdena i relation till
tillgängliga resurser (åtminstone för kommande 4-5 år).

23 (113)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-12

VA-planen bidrar till att Samhällsbyggnadsförvaltningen får en avsevärt tydligare bild
av nuläget och framtida utmaningar och vägval rörande frågor om planering och
exploatering. Även om styrdokumentet klargör många ansvarsområden kvarstår
frågor som inte går att besvara utan nya arbetsförfaranden och prövningar. Därmed
ser vi VA-planen som en bra grund och ser fram emot fortsatt gott samarbete vid
kommande revideringar och i det kontinuerliga arbetet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Christan Björkman, fysisk planerar, Jenny Sandberg,
samhällsplanerare. Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att byggnadsnämnden antar
förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
Byggnadsnämnden uppmanar berörda enheter att delta aktivt i kommande arbete
med VA-planens föreslagna åtgärder.
Byggnadsnämnden anser att VA-planen 2018 för Region Gotland ska antas av
Regionfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-08-29
VA-plan 18-05-31 (arbetshandling)
Dagvattenplan 18-05-31 (arbetshandling)
Dagvattenhandbok 18-05-31 (arbetshandling)
VA-utbyggnadsplan 18-05-31 (arbetshandling)
Innovationsplan 18-05-31 (arbetshandling)
Plan för enskild VA-försörjning 18-05-31 (arbetshandling)
Vattenskyddsplan 18-05-31 (arbetshandling)
DUF-plan 18-05-31 (arbetshandling)
Brand- och släckvattenplan 18-05-31 (arbetshandling)
Detta är arbetsmaterial som kan komma att förändras och teknikförvaltningen har
varit nödgade att minska på filernas storlek vilket kan påverka bildkvalitén.
Skickas till
Tekniska nämnden
Sökande
Tekniska nämnden

24 (113)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-12

BN § 181

Remiss av betänkande ”Ekologisk
kompensation”. Åtgärder för att motverka
nettoförluster av biologisk mångfaldoch
ekosystemtjänster, samtidigt som behovet
av markexploatering tillgodoses (SOU
2017:34)

BN 2018/859

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden har inga synpunkter på remissen om Ekologisk kompensation.
De lagförslag som framställs anses vara i linje med det egna hållbarhetsarbetet inom
förvaltningen.

Sammanfattning

Bland förslagen ingår följande ändringar i Miljöbalken och Plan- och bygglagen.

MB
1. Inför krav på redovisning av planerade kompensationsåtgärder som underlag i
MKB.

2. Inför obligatoriskt krav att bedöma behovet av ekologisk kompensation
i 16 kap. miljöbalken.

3. Skadelindringshierarkin och principen om en tvådelad prövning för
tillståndspliktiga (enligt 9 och 11 kap.) och dispenspliktiga (enligt 7, 8 och 11 kap.)
verksamheter enligt miljöbalken ska framgå tydligt av 2 kap. miljöbalken.

4. Gör ett tillägg om kompensationsvillkor i regeln i 22 kap. miljöbalken om vad en
dom i förekommande fall ska innehålla.

5. Inför obligatoriskt krav på kompensation för dispens från biotopskyddsområden,
kulturreservat samt nationalparker för sådana åtgärder som påverkar skyddssyftet
med området.
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PBL
6. Ett tydliggörande tillägg bör ske i 2 kap. PBL, om vikten av ekologiskt
funktionella landskap och att kopplingen mellan grön infrastruktur och lämpliga
kompensationsåtgärder behöver stärkas i planeringsarbetet varvid det också
tydliggörs att de vida bestämmelserna i 2 kap. PBL utgör grund för
kompensationsåtgärder.

7. Inför en 4 kap. 12 a § i PBL som tydligt anger att kompensationsåtgärder
för biologisk mångfald och ekosystemtjänster får bestämmas i detaljplan.

8. Inför en ändring i 4 kap. och 14 § PBL för att i detaljplan kunna
ställa krav på kompensationsåtgärder i bygglov, startbesked eller
slutbesked för åtgärd som innebär väsentligt ändrad markanvändning.

I övrigt innefattar förslaget ändringar i väglagen, lagen om byggande av järnväg,
ellagen, kontinentalsockellagen och lagen om ekonomisk zon. Andra saker som
presenteras i betänkandet är idén om att införa system med kompensationspooler
samt att ge ett antal statliga myndigheter i uppgift att ta fram vägledningar för
ekologisk kompensation.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Evelina Lindgren, regionekolog. Byggnadsnämnden ansluter
sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden meddelar att de inte har
några synpunkter på remissen om Ekologisk kompensation. De lagförslag som
framställs anses vara i linje med det egna hållbarhetsarbetet inom förvaltningen.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Remiss om betänkande Ekologisk kompensation – Åtgärder för att motverka
nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet
av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34).
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Skickas till
Enhet Plan
Sökande
Miljö- och Energidepartementet, Naturmiljöenheten
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BN § 182

MHN Remiss åtgärdsprogram PM10 - små
partiklar

BN 2018/1469

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden är positiv till att det tas fram ett åtgärdsprogram för PM-10 (små
partiklar).
För att säkerställa ett genomförande ska åtgärdsprogrammets föreslagna/beslutade
åtgärder budgeteras av ansvarig nämnd.

Sammanfattning

Bakgrunden är att mätningar av luftföroreningar i Visby har visat att
miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) överskrids i stort sett årligen. Till följd av
detta överlämnades ett krav år 2015 om att upprätta ett åtgärdsprogram av
Naturvårdsverket via länsstyrelsen i Gotlands län, för uppfyllandet av
miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10).
Detta åtgärdsprogram redovisar vilka åtgärder som avses att genomföras för att sänka
halterna av partikelhalterna (PM 10) samt vilka aktörer som berörs. I Visby har
vägtrafiken identifierats som den främsta källan till de höga halterna och ansvaret för
åtgärderna faller således i första hand på Region Gotland, som innehar det största
ansvaret för väghållningen. Som uppföljning kommer Region Gotland, efter
upprättande av åtgärdsprogrammet, att följa upp luftkvalitetssituationen med
kontinuerliga mätningar.
Bedömning

Det finns flera skäl till att Region Gotland beslutar och genomför åtgärder enligt
detta åtgärdsprogram. Förutom att det är frågan om människors hälsa så är risken
stor att detaljplaner i centrala Visby kommer att bli överprövade av länsstyrelsen om
det inte finns ett beslutat åtgärdsprogram. När åtgärdsprogrammet är antaget så är
det viktigt att föreslagna åtgärder finns budgeterade något som inte finns redovisat i
föreslaget åtgärdsprogram.
Visby är inte unikt gällande att överskrida miljökvalitetsnormen för luft. Andra städer
i Sverige och övriga Europa har också problem, vilket EU-kommissionen har
uppmärksammat. Sverige har tillsammans med flera andra länder fått skarpa krav att
klara miljökvalitetsnormerna. Nästa steg i den processen är prövning i EU-domstolen
med risk för stora summor i vite.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anders Rahnberg, enhetschef Plan. Byggnadsnämnden ansluter
sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
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Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden är positiv till att
det tas fram ett åtgärdsprogram för PM-10 (små partiklar).
För att säkerställa ett genomförande ska åtgärdsprogrammets föreslagna/beslutade
åtgärder budgeteras av ansvarig nämnd.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Skickas till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Sökande
Miljö och hälsoskyddsnämnden
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BN § 183

Motion. Förändrad strandskyddsgräns.

BN 2018/1273

Byggnadsnämndens beslut

Motion avslås eftersom strandskyddsfrågan inte borde vara något problem för att
förverkliga en cykel och vandringsled.

Sammanfattning

För att underlätta och möjliggöra att byggandet av cykel och vandringsled från
Burgsvik och norrut motionerar Eric Martell (S) om att ”Region Gotland verkar för
att strandskyddet från LIS-områdets norra gräns i Burgsviks samhälle till Björklunda
återfår den sträckning som gällde innan beslutet om utvidgat strandskydd togs.”
Bedömning

Enhets plans (SBF) bedömning: En omarrondering av ett LIS-område kräver enligt
PBL(plan-och bygglagen) en förankring i en översiktsplan. Detta faktum gör att det
tidsmässigt är frågan om en lång process. Vidare är det tveksamt om ett anläggande
av en cykel- och vandringsled kan vara inom ramen för LIS-områdets definition. Att
möjliggöra en cykel- och vandringsled behöver inte heller något stöd av ett LISområde. Att förverkliga detta är i grunden helt i samklang med strandskyddets syfte,
dvs att bättre tillgängliggöra allmänhetens tillträde till strandområdet. Därför anser vi
att det inte föreligger något problem med en eventuell dispens från strandskyddet för
att anlägga en cykel och vandringsled.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anders Rahnberg, enhetschef plan. Byggnadsnämnden ansluter
sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden avslår
motionen eftersom strandskyddsfrågan inte borde vara något problem för att
förverkliga en cykel och vandringsled.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Motion från Regionstyrelsen remiss till Byggnadsnämnden (registrerat 2018-05-29)
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
Sökande
Regionfullmäktige
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BN § 184

TOFTA KROKSTÄDE 1:315 - Allmänna frågor

BN 2017/2449

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden instämmer i tjänstemannabedömningen att en planändring ska
initieras med en ansökan av fastighetsägaren om planbesked och att alla delar av
detaljplanearbetet ska bekostas av berörd fastighetsägare.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen (bygglovsenheten) har sedan 2017 haft en dialog med
berörd fastighetsägare för Tofta Krokstäde 1:315. Eftersom berörd fastighetsägare
anser att Regionen bör ta sitt ansvar och rätta till tidigare hantering av Region och
statliga myndigheter har det blivit en politisk fråga hur ansvarsfrågan bör hanteras.
Bakgrunden är att för området finns en detaljplan från 1952-01-29. I denna detaljplan
är berörd fastighet markerad som parkmark. Det är denna detaljplan som fortfarande
gäller och Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovenhet beviljar inte i detta fall
några bygglov i strid mot gällande detaljplan.
Bakgrunden är att det 1981 avstyckats två fastigheter, Tofta Krokstäde 1:314 och
1:315. 1986 ansöks om förhandsförfrågan angående nybyggnad av 2 st fritidshus på
fastigheten 1:314. Byggnadsnämnden ställde sig positiv till 1 fritidshus på tomten.
Förhandsbeskedet är tidsbegränsat och gäller högst ett år. 1986 beviljar
byggnadsnämnden nybyggnad av fritidshus på fastigheten 1:315.
2006-03-10 och 2009-05-15 har byggnadsnämnden beslutat om tillbyggnad av huset
på fastigheten 1:315. I beslut står att: ”Ändring av tomterna från parkmark till mark
för bebyggelse kan endast ske genom planförfarande. Ansökan om planändring kan
göras till Byggnadsnämnden”. Ansvarig bygglovshandläggare har i mail till berörd
fastighetsägare framfört att det inte inkommit någon hos oss registrerad ansökan om
planläggning.
Berörd fastighetsägare har i skriftlig dialogen med enhet bygg framfört att han nu
anser att region Gotland tar sitt ansvar och korrigerar detaljplanen och han förväntar
sig att eventuella kostnader för korrigeringen inte drabbar honom. Skälen till detta är
dels att skatteverket utifrån kommunens uppgifter beräknat fastighetsskatt
/fastighetsavgiften i 47 år dels att lantmäteriet upprättat kartor för väg- resp
samfällighetsförening som underlag för debitering av medlemsavgifter och därmed
uttagit avgifter för obebyggd- respektive bebyggd fritishustomt. Kommunen har inte
enligt fastighetsägaren protesterat mot kartornas innehåll som visar på två
bostadstomter.2009-05-15 beslutar lantmäteriet om en sammanslagning av tomterna
1:314 och 1:315. Fastighetsägaren för fram att kommunen noterat avvikelsen mot
gällande byggplan men agerar inte för planändring.
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Fastighetsägarens slutsummering är att ”kommunen borde ta sitt ansvar och
korrigera gällande byggplan från 1952 och skriva in att dispens har getts enligt
bygglagen före 1987-07-01 att omvandla tomterna 1:314 och 1:315 från parkmark till
byggbara tomter i samband med avstyckningen 1981 och att bygglov har getts 1986
för tomten 1:315. Därmed blir Kommunens, Skatteverkets och Lantmäteriets
uppgifter synkroniserade. Kommunen borde behandla oss likvärdigt med andra
fastighetsägare i området dvs ge bygglov upptill 10% av tomtens yta för tomten
1:315.”
Bedömning

Berörd fastighetsägare har under en längre tid haft en dialog med enskilda tjänstemän
på Samhällsbyggnadsförvaltningen och eftersom konklusionen från fastighetsägaren
är att Regionen nu bör ta sitt ansvar och stå för alla kostnader för att upprätta en ny
detaljplan så har detta blivit en politisk fråga som nu hanteras av byggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet för bygglov har framfört att det inte finns
några förutsättningar för att bevilja bygglov för ytterligare fritidshus på parkmark.
Vid tillfälle för tillbyggnad av det befintliga fritidshuset togs inte frågan om detaljplan
upp då en tillbyggnad inte kräver någon lokaliseringsprövning och
att det i dagsläget krävs en detaljplaneändring för att ändra markanvändningen från
parkmark till kvartersmark för bostäder. Att byggnadsnämnden tidigare varit positiv
till en förhandsförfrågan har formellt förfallit i och med att förhandsbeskedet från
1986 var tidsbegränsat till ett år. I och med att dialogen mellan fastighetsägaren och
Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet slutat i konklusionen att detaljplanen
måste ändras är det nu en planfråga eftersom det med nu aktuell lagstiftning inte
finns några möjligheter till enskilda bygglov på parkmark.
Hade fastighetsägaren 1986 utnyttjat det positiva förhandsbeskedet så skulle troligtvis
ett bygglov beviljats om ansökan inkommit till byggnadsnämnden inom ett år och att
nu göra en förfrågan om bygglov fungerar inte. Även om det funnits möjligheter att
nu bevilja ett bygglov anser Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet att
markanvändningen i alla fall måste ändras från parkmark till kvartersmark för
bostadsändamål. Det faktumet att det idag är parkmark innebär att det faktiskt kan
uppkomma en inlösensituation av samfällighetsförening eftersom det är den
samfälligheten som ska hantera detaljplanens parkmark. Bara utifrån detta perspektiv
borde det ligga i fastighetsägarens intresse att agera för att säkerställa en positiv
utveckling för sin fastighet.
En ansökan om planändring har inte inkommit från fastighetsägaren. Information
lämnades i samband med bygglovsbeslutet för tillbyggnad att:” ändring av tomten
från parkmark till mark för bebyggelse kan endast ske genom planförfarande.
Ansökan om planändring kan göras till Byggnadsnämnden”. Intentioner har funnits
att se över markanvändningen i detta område och ett planförslag fanns från 1969 där
båda tomterna var markerade som kvartersmark för bostadsändamål. Men detta
planförslag har aldrig blivit en formell detaljplan som antagits av Byggnadsnämnden,
dvs det har överhuvudtaget ingen rättstatus. Hur andra myndigheter som Skatteverk
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och Lantmäteriet utför sin myndighetsutövning är respektive myndighets
ansvarsområde.
Slutsummeringen av detta ärende är att Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet
ser positivt på att hantera en detaljplan som ändrar markanvändningen från parkmark
till kvartersmark för bostadsbebyggelse.
För att initiera denna process så krävs dock att fastighetsägaren ansöker om detta.
För Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet anser inte att det är ett kommunalt
intresse utan ett enskilt intresse att hantera denna fråga. Planenheten bedömer det
inte rimligt att Regionen ska stå för att en enskild fastighet ändrar markanvändningen
, dvs att man med kommunala medel bekosta en fastighetsförädling som tillfaller en
enskild fastighetsägare.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anders Rahnberg, enhetschef plan. Byggnadsnämnden ansluter
sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden instämmer i
tjänstemannabedömningen att en planändring ska initieras med en ansökan av
fastighetsägaren om planbesked och att alla delar av detaljplanearbetet ska bekostas
av berörd fastighetsägare.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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BN § 185

ARDRE BOTVALDE 2:1 OCH - ARDRE
LAURITSE 2:1 - Begäran om planbesked

BN 2018/880

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden är inte beredd att upprätta detaljplan för berörda fastigheter i
enlighet med 5 kap 2 § plan och bygglagen (2010:900)

Avgift

Planbeskedsavgift

9000 kronor

Totalt

9000 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Sammanfattning

Två separata ansökningar om planbesked har inkommit från två sökande för två
angränsande fastigheter, Ardre Botvalde 2:1 och Ardre Lauritse 2:1. De sökande
önskar möjliggöra sammanlagt cirka 16 tomter för småhus.
Fastigheten Ardre Botvalde 2:1 är sedan 1946 planlagd för industri. Sökande framför
att industrilokaler inte ses som ett alternativ i dagsläget. Fastigheten Ardre Lauritse
2:1 är inte planlagd.
Marken är klassad som brukningssvärd jordbruksmark.
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Planområdets läge. Östra halvan av området utgörs av fastigheten Botvalde 2:1 och
västra av Lauritse 2:1
Bedömning

Vid bedömning om exploatering på jordbruksmark utgår
Samhällsbyggnadsförvaltningen från riktlinjer som är formulerade i Region Gotlands
översiktsplan Bygg Gotland 2025. Enligt gällande riktlinje ska en restriktiv hållning
råda vid bedömning av lämplighet för ny bebyggelse som riskerar att påverka
jordbrukets intressen. Bebyggelse på god åkermark och i det öppna kultur- och
jordbrukslandskapet bör undvikas.
Brukningssvärd jordbruksmark får enligt miljöbalken endast exploateras om det finns
ett väsentligt samhällsintresse som inte kan uppnås på annat sätt genom att annan
mark tas i anspråk. En utbyggnad av ett småhushusområdet på aktuell plats bedöms
inte vara ett väsentligt samhällsintresse. En exploatering bedöms inte vara nödvändig
för exempelvis bostadsförsörjning eller näringslivsutveckling. Det går heller inte
utesluta att det finns alternativa platser kring Ljugarn med bättre lämpad mark som
skulle kunna prövas för bostadsbebyggelse.
Exploateringen skulle även medföra ökad fragmentering av odlingsmark, vilken kan
försvåra för ett rationellt jordbruk.
Ardre Botvalde 2:1 kan byggas ut med verksamheter enligt gällande plan. Sökande
uppger dock att det i dagsläget inte är så aktuellt att bebygga marken med lokaler.
Den pågående markanvändningen bör ses över i samband med eventuell kommande
översiktsplanering.
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Ansökan föreslås avslås.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Sara Lindh, planarkitekt. Byggnadsnämnden ansluter sig till
förvaltningens förslag.
Yrkande
Karl-Allan Nordblom (MP) föreslår att Byggnadsnämnden förklarar sig inte beredd
att upprätta detaljplan för berörda fastigheter i enlighet med 5 kap 2 § plan och
bygglagen (2010:900)
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-08-29
Ansökan, 2018-04-16 (Botvalde 2:1)
Ansökan, 2018-04-16 (Lauritse 2:1)
Skickas till

Sökande
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BN § 186

VAMLINGBO AUSTRE 1:9 - Upprättande av
detaljplan - Granskning

BN 2011/677

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen kan gå till granskning
med förslag till detaljplan för Vamlingbo Austre 1:9 m.fl., daterad 2018-08-29, i
enlighet med kap 5 §§ 18-21 Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900). Beslut enligt
reglemente RF 2015-03-30 § 143.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att tillskapa 8 fastigheter för ny bostadsbebyggelse inom
del av fastigheten Vamlingbo Austre 1:9 i enlighet med antaget planprogram för
rubricerad fastighet. Planförslaget möjliggör för boende både för permanent bruk
och fritidsändamål. Förslaget säkerställer att ytterligare bebyggelse kan tillskapas med
omsorg om den goda kulturmiljön. Syftet är också att skapa förutsättningar för ett
miljömässigt fullgott VA-system samt att säkerställa markutnyttjande och miljö kring
de redan befintliga fastigheterna inom planområdet. Områdets storlek och den
varierande naturmiljön medger relativt stora tomtfastigheter vilka placeras och
anpassas till den befintliga bebyggelsen som successivt vuxit fram sedan tidigare.
Planen har utformats med ambitionen att skapa ett område med diskreta låga hus i
natur där tillkommande bebyggelse utformas med hänsyn till rådande natur- och
kulturförutsättningar och med hög arkitektonisk kvalitet.
Detaljplanen hanteras med normalt förfarande enligt PBL 2010.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett reviderat förslag till detaljplan,
daterat 2018-08-29. Gjorda ändringar följer syftet med planprogrammet och
förvaltningen bedömer att förslaget kan skickas ut för granskning.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Christian Björkman, fysisk planerare. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden beslutar att
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan gå till granskning med förslag till detaljplan för
Vamlingbo Austre 1:9 m.fl., daterad 2018-08-29, i enlighet med kap 5 §§ 18-21 Planoch Bygglagen (SFS 2010:900). Beslut enligt reglemente RF 2015-03-30 § 143.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.

37 (113)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-12

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-08-29
Planbeskrivning, 2018-08-29
Plankarta, 2018-08-29
Planprogram, 2014-05-14
PM Hydrologi, 2012-09-12
Arkeologisk utredning, 2015-12-15
Samrådsredogörelse, 2018-08-29
Skickas till
Dymling och Berndtsson AB, Hans Berndsson, Brahegatan 54, 11437 STOCKHOLM
Sökande
Dymling och Berndtsson AB, Hans Berndsson, Brahegatan 54, 11437 STOCKHOLM
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BN § 187

VISBY KASTANJEN 5, 6, 7 och 9 - Begäran
om planbesked

BN 2018/750

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag enligt 5 kap 2 §
Plan- och bygglagen (2010:900) att upprätta detaljplan för fastigheterna Visby
Kastanjen 5,6,7 och 9 för att möjliggöra för bostadsbebyggelse, handel och kontor.
Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.
Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.
Förslag till detaljplan bedöms inte få några regionalekonomiska konsekvenser.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Förvaltningschef Johan Åberg i handläggningen av
ärendet.

Avgift

Planbeskedsavgift

15 000 kronor

Totalt

15 000 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Sammanfattning

Förutsättningar
Aktuellt område omfattas ca 1 hektar. På fastigheterna Visby Kastanjen 5 och 9 finns
idag en byggnad som inhyser järnhandel mm och på Visby Kastanjen 5 finns ett
enbostadshus. I områdets norra del (Visby Kastanjen 9) finns en yta för
kundparkering där ett antal parkeringsplatser, enligt avtal, får nyttjas av verksamhet
på Visby Boken 2, vilket är kopplats till givet bygglov på Visby Boken 2 (Dnr
2016/9939). Detta måste beaktas ut under planarbetet. Marken är förorenad av
tidigare verksamheter; AB Visby kolimport (primär bransch, tillverkning av
stenkolstjära eller koks. Sekundär bransch, drivmedelshantering sågverk). En
inventering, Mifo, är utförd.
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Bakgrund
Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet Plan, 201804-03 med önskan om att planlägga fastigheterna Visby Kastanjen 5,6,7 och 9 för att
tillskapa flerbostadshus inom kvarteret med inslag handel och kontor. En varierad
byggnadshöjd är önskvärd där 4-5 våningar föreslås dominera, men att bebyggelsen i
vissa partier blir 3 våningar respektive 6 våningar.

Planförhållanden
Översiktsplan Bygg Gotland 2025 anger: Område med detaljplan och befintlig
fördjupad översiktsplan.
Fördjupad översiktsplan Hela Visby 2025, föreslår att området ska få ändrad
användning inom ett brett spektra; bostäder, handel, utbildning, offentlig service.
Kontor, verksamheter och turism. Föreslagen användning överensstämmer med
planen.
Detaljplan. Området omfattas av detaljplan; Stadsplan Kvarteret Kastanjen 1984-1004, som anger handel i huvudsak och i den sydvästra delen bostäder.
Tomtindelning 09-VIS-208, beslutsdatum 1976-09-29
Riksintressen. Fastigheterna omfattas av riksintresse för Rörligt friluftsliv MB 4:2,
Försvarsmakten stoppområde för höga objekt och Försvarsmakten, luftrum
Tidigare begäran om planbesked. Fastigheterna har tidigare varit föremål för
planansökan: Ansökan om planändring av kvarteret Kastanjen 2004, dnr
2004/42014. Inget beslut togs i ärendet. Ansökan avskrevs 2012-05-07.
Remisser och grannar
Teknikförvaltningen, enhet beredning och exploatering: Vatten och avlopp finns till
fastigheterna. Fastigheten är idag mycket hårdgjord. Det är fördelaktigt om gröna
ytor kan öppnas upp inom fastigheterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet Miljö- och hälsa: På fastigheten Visby
Kastanjen 9 har det tidigare skett tillverkning av stenkolstjära eller koks och det har
också funnits ett sågverk och en bensinstation på platsen. Inventering (MIFO 1) är
utförd och avslutad utan åtgärd och fastigheten är bedömd till riskklass 3 (måttlig risk
för människa och miljö). En miljöteknisk markundersökning med tillhörande
provtagning ska ske innan byggnation påbörjas. Kontakt ska tas med enhet miljö och
hälsa för genomgång och godkännande av provtagningsplan innan arbetet sker.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Räddningstjänsten: Ingen erinran
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Försvarsmakten; Ingen erinran

Teknikförvaltningen, Planering och utvecklingsavdelningen: Hela området inklusive
parkeringsplatser och angöringsytor o dyl. förutsätt ligga på kvartersmark, dvs inga
nya allmänna platser tillkommer. All boende och personalparkering ska ske på
kvartersmark. Eventuellt ska ett exploateringsavtal upprättas.

Miljökonsekvensbeskrivning
En behovsbedömning kommer att göras under planarbetet
Bedömning

Föreslagen användning av marken; bostäder, handel och kontor, stämmer överens
med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Visby 2025. Byggnaders
höjder/volymer behöver studeras i modell för att hitta en lämplig utformning.
Särskilt behöver bebyggelsen mot Byrumsgatan studeras för att stärka gaturummet
och fylla den med innehåll som även vänder sig mot allmänheten. Dagvatten ska
fördröjas på fastigheten. Parkering ska lösas inom fastigheterna (på kvartersmark)
och i samband med det beakta avtal om eventuella parkeringar som är kopplade till
givna lov på andra fastigheter och som har som parkering inom Visby Kastanjen 5.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan, föreslår att positivt planbesked ges och
bedömer att detaljplanen kan hanteras med standardförfarande då den är förenlig
med kommunens översiktsplan och saknar betydande intresse för allmänheten.
Byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt delegationsordning.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stina Wester, fysisk planerare. Byggnadsnämnden ansluter sig till
förvaltningens bedömning.
Yrkande
Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden ger
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag enligt 5 kap 2 § Plan- och bygglagen
(2010:900) att upprätta detaljplan för fastigheterna Visby Kastanjen 5,6,7 och 9 för
att möjliggöra för bostadsbebyggelse, handel och kontor.
Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.
Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.
Förslag till detaljplan bedöms inte få några regionalekonomiska konsekvenser.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
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Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-08-29
Ansökan, 2018-04-03
Sökande
Järn AB Södertorg, Sune Bergström, Box 1174, 62122 VISBY
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BN § 188

HELLVI SUDERGÅRDE 1:10 - Begäran om
planbesked

BN 2018/1209

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden är inte beredd att upprätta detaljplan för berörd fastighet i
enlighet med 5 kap 2 § Plan- och bygglagen (2010:900).

Avgift

Planbeskedsavgift

9000 kronor

Totalt

9000 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Sammanfattning

Bakgrund
Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-05-22 med
önskan om att tillskapa bostadsbebyggelse i form av 25-35 tomter för friliggande
villabebyggelse på fastigheten Hellvi Sudergårde 1:10. Fastigheten utgörs av två större
markområden som binds ihop av ett smalt. Aktuellt område utgörs av den västra
delen. Området föreslås att angöras från områdets södra del. Fastigheten utgörs till
största delen av åkermark (norra och västra delen) och skog i den sydöstra delen som
övergår i äng/hagmark. Det föreslagna planområdet omfattar totalt cirka 12,5 hektar.
Planförhållanden
Översiktsplan Bygg Gotland 2025 anger inget specifikt för denna plats. Generellt
gäller att bebyggelse på god åkermark bör undvikas. Ny bebyggelse i det öppna
kultur- och jordbrukslandskapet bör undvikas. Ny bebyggelse ska i första hand ske i
anslutning till redan befintlig bebyggelse.
Området omfattas inte av detaljplan.
Inventeringar
Området omfattas av: Jordbruksblock, ägoslag åkermark – (omfattar halva norra
fastigheten). I mitten av den skogbeklädda delen av fastigheten finns en utpekad
nyckelbiotop; rikkärr eller kalkkärr, gransumpskog. Exploateringsmöjligheten där är
ytterst begränsad och bör undantas från bebyggelse. I skogen i områdets sydöstra del
finns ett registrerat fornminne (förhistorisk/medeltida), som utgörs av en husgrund.
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Hela området ingår i ”Odlingslandskap – Hellvi” som anger att exploatering i
området kräver hänsyn till natur- kultur- och skönhetsvärden.
Jordtäcket är tunt i sydöstra delen av fastigheten som utgörs av utgörs av äng/hage.
Åkermarken i nordvästra delen har jordarter av moränavlagringar enligt
jordartskartan.
Riksintressen
Riksintresse rörligt friluftsliv 4 kap 2 § MB
Försvarsmakten influensområde luftrum
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § MB jämlikt 4 kap 1 § MB
Remisser
Gotlands Energi AB – GEAB: Över den aktuella fastigheten går en luftledning.
Byggnad får ej uppföras närmare än 5 meter från ledningen. Fastighetsägaren får
bekosta ändringsarbeten.

Teknikförvaltningen, Planering och utvecklingsavdelningen: Region Gotland ska inte
vara huvudman för allmän platsmark. Exploatören ansvarar för utbyggnad av
lokalgata, enskild VA-lösning liksom för bildande av gemensamhetsanläggning,
samfällighetsförening etc. Exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatör och
regionen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Platsen ligger inom
område där det enligt SGU:s vattentillgångskarta kan råda brist på grundvatten.
Vattenredovisning krävs (3 ggr jun-okt).

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Räddningstjänsten: ingen erinran

Försvarsmakten: ingen erinran

Teknikförvaltningen, enhet beredning och exploatering: Kommunalt VA finns i Slite
och eventuell utbyggnad åt detta håll skall planeras under hösten där regionen sätter
ned prioriteringsordningen för anslutningar. I övrigt ska dagvatten omhändertas
lokalt.
Bedömning

För att bidra till ett hållbart landsbygdsboende anger Region Gotlands översiktsplan
Bygg Gotland 2025 att nyexploatering i första hand ska ske i anslutning till redan
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befintlig bebyggelse. Föreslagen bebyggelse angränsar till enstaka hus men är i övrigt
placerad utan tydligt samband med annan bebyggelsegrupp.
Vid bedömning om exploatering på jordbruksmark utgår
Samhällsbyggnadsförvaltningen från riktlinjer som är formulerade i Region Gotlands
översiktsplan Bygg Gotland 2025. Enligt gällande riktlinje ska en restriktiv hållning
råda vid bedömning av lämplighet för ny bebyggelse som riskerar att påverka
jordbrukets intressen. Bebyggelse på god åkermark och i det öppna kulturjordbrukslandskapet bör undvikas.
Skogsdelen och äng/hagmarken inhyser höga värden som bör bevaras; Nyckelbiotop
(rikkärr eller kalkkärr, gransumpskog) där exploateringsmöjligheten är ytterst
begränsad och bör undantas från bebyggelse. I samma område finns även en
fornlämning. Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan, föreslår byggnadsnämnden
att ej ge ett positivt planbesked.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stina Wester, fysisk planerare. Byggnadsnämnden ansluter sig till
förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden förklarar sig
inte beredd att upprätta detaljplan för berörd fastighet i enlighet med 5 kap 2 § Planoch bygglagen (2010:900).
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-08-29
Ansökan, 2018-05-22
Sökande
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BN § 189

FOLLINGBO NORRBYS 1:14-15 - Begäran om
planbesked

BN 2018/1208

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden är inte beredd att upprätta detaljplan för berörd fastighet i
enlighet med 5 kap 2 § Plan- och bygglagen (2010:900).

Avgift

Planbeskedsavgift

9000 kronor

Totalt

9000 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Sammanfattning

Bakgrund
Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-05-22 med
önskan om att tillskapa bostadsbebyggelse i form av 11 tomter för friliggande
villabebyggelse på fastigheterna Follingbo Norrbys 1:14-15.
Fastighetsägarens intention är att ändra fastigheten Follingbo Norrbys 1:14 och 1:15
för bebyggelse med enbostadshus om 11st tomter. Närhet till Stenhuggarens
köpcentrum, ridhus, fotbollsplan och ishockeyhall, och att området är nära
stadsgränsen men samtidigt nära natur, gör det attraktivt för boende. Kommunalt
vatten och avlopp passerar idag igenom det tilltänkta området.
Fastigheterna ligger norr om väg 143 i Visbys östra del (rekreationsområdet
Rävhagen/Skrubbs) med närhet till ridhus, fotbollsplaner, travbana, ishall och
handelsområdet Stenhuggaren. Det föreslagna planområdet utgörs av åkermark och
omfattar totalt cirka 1,6 hektar.
Planförhållanden
Översiktsplan Bygg Gotland 2025 anger att bebyggelse på god åkermark bör
undvikas. Ny bebyggelse i det öppna kultur- och jordbrukslandskapet bör undvikas
och att ny bebyggelse första hand ska lokaliseras i anslutning till redan befintlig
bebyggelse.
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Fördjupad översiktsplan för Visby 2025 anger markanvändning; Idrott och
rekreation.
Området omfattas inte av detaljplan.
Fastigheterna ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp
Inventeringar
Området omfattas av jordbruksblock 2016, kategori gård/miljö.
Riksintressen
Riksintresse rörligt friluftsliv 4 kap 2 § MB
Riksintresse Försvarsmakten influensområde luftrum
Riksintresse Försvarsmakten, stoppområde för höga objekt
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § MB jämlikt 4 kap 1 § MB
Remisser
Gotlands Energi AB – GEAB: Ingen erinran

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Fastigheterna är
omgivna av verksamheter med hästhållning. För anläggningar med 10-50 djurenheter
bör ett avstånd på ca 75-200 meter hållas mot stall och gödselanläggningar samt 50100 meter till område där djuren varaktigt vistas. Bete och hagar finns i direkt
anslutning till fastigheterna. Fastigheterna består idag av brukad åkermark. Enhet
miljö- och hälsoskydd anser därför att det inte är lämpligt med planläggning för
bebyggelse av 11 tomter.

Försvarsmakten: ingen erinran

Teknikförvaltningen, enhet beredning och exploatering: Kommunalt vatten och
avlopp finns i närheten. Dagvatten ska fördröjas på egen fastighet.
Trafikverket: Trafikverket är väghållare för väg 143. Förutsättningar för att ansluta
föreslagna småhus till det allmänna vägnätet är goda. Trafikbullerutredning behöver
upprättas. Möjlighet att ansluta till G/C-nät framgår inte av ansökan men är en
förutsättning för att ta ställning till områdets lämplighet för bostadsbebyggelse med
hänsyn till ett minskat bilberoende.
Bedömning

Fördjupad översiktsplan för Visby anger att område ska användas för Idrott och
rekreation. Vid bedömning om exploatering på jordbruksmark utgår
Samhällsbyggnadsförvaltningen från riktlinjer som är formulerade i Region Gotlands
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översiktsplan Bygg Gotland 2025. Enligt gällande riktlinje ska en restriktiv hållning
råda vid bedömning av lämplighet för ny bebyggelse som riskerar att påverka
jordbrukets intressen. Bebyggelse på god åkermark och i det öppna kulturjordbrukslandskapet bör undvikas. Fastigheterna består idag av brukad åkermark.
Fastigheterna är omgivna av verksamheter med hästhållning. För anläggningar med
10-50 djurenheter bör ett avstånd på ca 75-200 meter hållas mot stall och
gödselanläggningar samt 50-100 meter till område där djuren varaktigt vistas. Bete
och hagar finns i direkt anslutning till fastigheterna varför det inte är en lämplig plats
för bostadsbebyggelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan, bedömer utifrån översiktsplanens
intentioner, närhet till djurhållning och att området utgörs av åkermark att området
inte bör detaljplaneläggas för bostadsbebyggelse och föreslår byggnadsnämnden att ej
ge ett positivt planbesked.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stina Wester, fysisk planerar. Byggnadsnämnden ansluter sig till
förvaltningens bedömning.
Yrkande
Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden förklarar sig inte beredd att
upprätta detaljplan för berörd fastighet i enlighet med 5 kap 2 § Plan- och bygglagen
(2010:900).
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-08-29
Ansökan, 2018-05-22
Sökande
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BN § 190

TOFTA ANSARVE 3:25 - Förhandsbesked för
nybyggnad av fritidshus

BN 2017/773

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ planoch bygglagen (2010:900), PBL, att åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med
nedan givna villkor. Samt att föreslagen åtgärd kan ses som en komplettering till
befintlig bebyggelse
Villkor:
Fritidshuset ska anpassas till omgivande bebyggelse i fråga om volym och skala.

Avgift

Avgift

12 420 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Förhandsbeskedet innebär enligt 9 kap. 39 § PBL inte att åtgärden får påbörjas.
Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden söks
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.
Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus på fastigheten Tofta
Ansarve 3:25.
Försvarsmakten avstyrker ärendet med hänvisning till att bullret från Tofta skjutfält
kan komma att utökas. Förvaltningen bedömer att platsen är lämplig ur
bullersynpunkt med hänvisning till nu gällande miljötillstånd.
Fastigheten ligger inom planprogram för Toftaområdet. Enligt planprogrammet är
den del av fastigheten som planeras styckas och bebyggas av mark med värdefull
landskapsbild som inte bör bebyggas.
Fastigheten består av jordbruksmark klassad som bete. Brukningsvärd jordbruksmark
skyddas av Miljöbalken 3 kap 4§. Riktlinjerna i översiktsplan Bygg Gotland anger att
ny bebyggelse i det öppna kultur- och jordbrukslandskapet bör undvikas. Den
föreslagna placeringen för byggnaden anses inte vara lämplig utifrån detta.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att positivt förhandsbesked inte kan
ges.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:
Delar av fastigheten ligger inom buffertzon för fornlämning.
Föreslagen åtgärd bedöms inte beröra fornlämningen.

Delar av fastigheten uppvisar höga naturvärden.
Föreslagen åtgärd bedöms inte skada naturvärdena.
Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap 4 §
Miljöbalken. Fritidsbebyggelse inom dessa områden får endast tillkomma som en
komplettering till befintlig bebyggelse.
Föreslagen åtgärd kan ses som en komplettering till befintlig bebyggelse.
Fastigheten omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken.
Föreslagen åtgärd bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset.
Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § Miljöbalken.
Föreslagen åtgärd bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset.
Fastigheten omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9§ Miljöbalken.
Försvarsmakten har hörts i ärendet. Av Försvarsmaktens yttrande framgår att ”den i
ärendet aktuella fastigheten ligger idag inte inom influensområdet för buller från
skjutfältet.”, samt
”Meddelar MPD (Miljöprövningsdelegationen) tillstånd enligt Försvarsmaktens
ansökan kan den planerade nya bostadsbebyggelsen innebära att Försvarsmaktens
nyttjande av skjutfältet påtagligt försvåras eller helt omöjliggörs.”

Yttrandet är baserat på den bullerutredning som ingår i den
miljökonsekvensbeskrivning (FM 2016-4026:33) som tillhör Försvarsmaktens
ansökan om miljötillstånd. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att ”Söder om
skjutfältet kommer påverkan kunna öka relativt i förhållande till befintligt tillstånd.
Detta på grund av att skjutning med skarp ammunition tillkommer, verksamheten
innebär att viss ljudutbredning över riktvärdena breder ut sig utanför
Försvarsmaktens skjutfält.”
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Sökande har inkommit med ett svarsyttrande på Försvarsmaktens yttrande, där det
framförs att det i dagsläget redan finns flera fastigheter med både permanentbostäder
och fritidsbostäder i anslutning till den plats som förhandsbeskedet avser. Sökande
skriver att ”Vi förmodar att man från militärt håll även framöver kommer att visa
hänsyn till dessa fastighetsägare, när man genomför sina övningar.” Sökande anser
vidare att den planerade fritidsfastigheten kommer att försvåra Försvarsmaktens
nyttjande av skjutfältet.
Försvarsmakten hänvisar till en pågående ansökan om att få ta ett utökat område vid
skjutfältet i anspråk. Om Försvarsmaktens ansökan avslås kommer fastigheten inte
att utsättas för mer buller från skjutfältet än vad den i dagsläget gör. Skulle
Försvarsmaktens ansökan beviljas går det dock inte utesluta att bullret från skjutfältet
kan komma att öka på fastigheten.
Då inget utökat tillstånd i dagsläget finns bör bedömningen om platsens lämplighet
göras utifrån Försvarsmaktens nuvarande miljötillstånd. Enligt detta görs
bedömningen att platsen ur bullersynpunkt är lämplig för bebyggelse.
Fastigheten ligger inom planprogram för Toftaområdet. Enligt planprogrammet är
huvuddelen av fastigheten som planeras styckas och bebyggas mark med värdefull
landskapsbild. Sådan mark bör enligt planprogrammet ej bebyggas.
Fastigheten ligger längs den långa, raka väg som leder ned till havet i Norra Gnisvärd.
Den del av vägen där aktuell fastighet ligger präglas av ett öppet, odlat landskap
varvar med betesmark. Den sparsamma bebyggelsen längs vägen är i huvudsak
placerad i skogsbrynen och kraftigt tillbakadragen från vägen. Detta gör att
upplevelsen av ett öppet landskap har bevarats.
Sökande har inkommit med ett yttrande avseende förvaltningens syn på
landskapsbilden och planprogrammet. Sökande menar att den nya placeringen för
byggnaden är inom det som i planprogrammet anges som föreslaget
utbyggnadsområde, med låg bebyggelse i öppen terräng. Sökande menar att det
därför inte finns några hinder att bebygga fastigheten, under förutsättning att man
inte placerat byggnaden i området med värdefull landskapsbild.
Förvaltningen gör bedömningen att merparten av den föreslagna avstyckningen och
platsen för fritidshuset ligger inom området med värdefull landskapsbild, med mark
som inte bör bebyggas. Den föreslagna placeringen av fritidshuset leder till att
upplevelsen av det öppna landskapet begränsas ytterligare och kan i värsta fall gå
förlorad.
Fastigheten består av jordbruksmark som är klassad som bete.
Enligt 3 kap 4 § miljöbalken är jord- och skogsbruk av nationell betydelse och
brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och att detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt.
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Två domar från mark- och miljööverdomstolen, MÖD P 4087-15 och MÖD P 484816, har medfört en betydande skärpning i bedömningen av vad som är brukningsvärd
jordbruksmark. Av domarna framgår att åkermark och kultiverad betesmark som har
förbättrats genom röjning, eller tidigare varit åker och som utnyttjats som bete ska
räknas som jordbruksmark. Vidare framgår även att det krävs att ett väsentligt
samhällsintresse tillgodoses som inte kan tillgodoses någon annanstans, om
brukningsvärd jordbruksmark ska kunna tas i anspråk för bebyggelse.
I översiktsplanen framhålls värdet av att bevara jordbruksmark och det öppna
odlingslandskapet. Ny bebyggelse i det öppna kultur- och jordbrukslandskapet bör
undvikas.
Marken på fastigheten har enligt sökande odlats med bland annat råg och raps så sent
som på 1960-talet. De senaste åren har marken brukats som bete för lamm.
Med stöd av definitionen av vad som är jordbruksmark är bedömningen att den mark
som enligt ansökan avses bebyggas faller in under begreppet jordbruksmark.
Bedömningen är att den aktuella jordbruksmarkens brukningsvärde är låg, men att
den aktuella fastigheten ingår i ett större sammanhållet område av jordbruksmark.
Sammantaget detta är bedömningen att den aktuella marken är att anse som
brukningsvärd jordbruksmark. Den föreslagna placeringen för byggnaden bedöms
inte vara lämplig utifrån detta.
Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att platsen inte är lämplig för
byggnation. Positivt förhandsbesked kan ej ges.
Byggnadsnämndens bedömning:
Byggnadsnämnden bedömer att förhandsbesked kan ges i ärendet. Föreslagen åtgärd
kan ses som en komplettering till befintlig bebyggelse.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Sofie Nygren, bygglovhandläggare.
Yrkande
Fredrik Gradelius (C) yrkar att förhandsbesked bifalles.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden meddelar som
förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan givna villkor. Samt att
föreslagen åtgärd kan ses som en komplettering till befintlig bebyggelse.
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att eget förslag
vunnit bifall.
Byggnadsnämnden ansluter sig inte till förvaltningens bedömning.
Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Handlingsnr
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Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Försvarsmaktens yttrande
Sökandes yttrande
Sökandes yttrande
Sökandes yttrande
Sökandes yttrande

2018-08-21
2017-03-17
2018-06-27
2017-12-12
2017-12-18
2018-03-15
2018-04-04
2018-08-17

1
44
22
24
31
33
46

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Sökande
Försvarsmakten, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm
Underrättelse sänds för kännedom till kända sakägare enligt lista.

Sökande
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BN § 191

STENKYRKA STENKYRKEHUK 2:16 Nybyggnad av fritidshus och gäststuga samt
rivning av befintligt fritidshus

BN 2016/9595

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 30 och 31 b §§ plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

Bygglovsavgift

12248 kronor

Startbeskedsavgift

11908 kronor

Rivningslov

5316 kronor

Grannehörande

3190 kronor

Totalt

32662 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Observera att avgift för utstakning och lägeskontroll inte ingår i redovisad avgift utan
kostnad för detta tillkommer.
Upplysning

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag: Göran Radhe, Klinte 504, 624 36 Slite.
Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se kallelse.
Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovsbeslutet upphör att gälla.
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Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked (10
kap 4 § PBL).
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
Utstakning samt lägeskontroll ska utföras för att säkerställa byggnadens läge på
fastigheten. Detta ingår inte i bygglovsavgiften och utförs på din begäran av Region
Gotland eller annan som har grundläggande mätningsteknisk färdighet och har blivit
godkänd av Region Gotland. Blanketter för beställning av tjänsten eller godkännande
finns på https://etjanst.gotland.se/
På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är markerade
på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas på telefon 010-223 90 00.
Verkställbarhet av beslut om lov, PBL 9 kap. 42 a §: ”Ett beslut om att ge bygglov,
rivningslov eller marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har
kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.
Trots första stycket får byggnadsnämnden bestämma att ett sådant beslut får
verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Lag
(2018:674).”
Ändring av avloppsanläggningen kan vara tillståndspliktig enligt miljöbalken.
Kontakta Miljö- och hälsoskyddsnämnden (tel 0498-26 90 00) för mer information.
Sammanfattning

Fastigheten ligger i ett område intill havet med relativt branta lutningar ner mot
havet. Området är bevuxet med barrträd och inslag av lövträd. Befintlig bebyggelse i
planområdet har tillkommit mestadels under 1960-, 70- och 80-talen men även under
2000-talet.
För området gäller detaljplan antagen 1966-03-03.
Den sökta åtgärden strider mot detaljplanen och avvikelsen består i att fritidshuset
placeras delvis på prickad mark och att byggnaden beräkningsmässigt är i två
våningar samt att båda byggnaderna överskrider tillåten byggnadshöjd.
Två av grannarna har inkommit med erinringar på förslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att avvikelsen är liten och förenlig med
planens syfte.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att avvikelsen är liten och förenlig med
planens syfte.
Fastigheten ligger i ett område intill havet med relativt branta lutningar ner mot
havet. Området är ganska väl bevuxet med mestadels tall och gran. Befintlig
bebyggelse i planområdet har tillkommit mestadels under 1960-, 70- och 80-talen
men även under 2010-talet. En del av den äldre bebyggelsen har ersatts med nya
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byggnader och i norra delen av området som tidigare inte har varit bebyggt sker nu
exploatering i form av moderna fritidshus och bostadshus.
Den aktuella tomten sluttar ner mot havet med en nivåskillnad inom fastigheten på
ca 6,3 meter. Idag finns ett äldre fritidshus placerat på tomtens högsta del upp mot
skogen och något in på prickad mark. På tomten finns också ett nybyggt attefallshus
och ett mindre förråd. Avsikten är att fritidshuset ska rivas och ersättas med ett
större fritidshus och en gäststuga.
På grund av att gavlarna på de föreslagna byggnaderna är vända mot vägen är
gavlarnas högsta punkt beräkningsgrundande för bestämmande av byggnadshöjden
enligt senare rättsfall. De föreslagna byggnaderna är därmed högre än vad som tillåts
enligt gällande detaljplan. Samma totalhöjd på byggnaderna skulle vara planenlig om
byggnaderna skulle vridas 90 grader så att takfoten vänds mot vägen respektive mot
skogen i sydost. Däremot skulle en sådan byggnad vara ännu mer avgränsande vad
gäller utsikt från skogen eller blivande tomter.
Denna beräkningsmodell fanns dock inte då den aktuella detaljplanen antogs, och
flera byggnader har under åren tillkommit inom området där gavlar är vända mot
vägen och byggnaderna samtidigt har ansetts följa gällande detaljplanebestämmelser
och planernas syften.
Genom att de föreslagna byggnaderna placeras så långt från vägen som ca 53 meter
bedöms att dess byggnadshöjd inte kommer att medföra några olägenheter för
allmänhet eller för fastigheter nedanför. Byggnaderna bedöms inte medföra några
olägenheter för skogsområdet sydost om fastigheten.
Åtgärden bedöms inte heller innebära någon olägenhet för fastigheterna norr och
söder om eftersom mot dessa är byggnaderna utformade med en takfot på 3,5
respektive 2,8 meters höjd.
Den föreslagna byggnaden och gäststugan bedöms vara lämplig för området med sin
nyskapande och något ovanliga utformning. Enligt sökande beror byggnadens
utformning delvis på att man ville få taklutningar och takriktningar för att optimalt
kunna nyttja dessa för solceller. Detta beskrivs i särskild skrivelse.
I området finns både äldre och en del nyare byggnader med liknande avvikelser vad
gäller placering, byggnadshöjd och antal våningar. Befintliga byggnaders utformning
är ganska varierande i området men placeringarna på tomterna följer ungefär samma
mönster, det vill säga de är placerade på den högsta delen av respektive tomt. Under
2010-talet har flera byggnader uppförts i området som utgör små avvikelser angående
byggnadshöjd men som har bedömts förenliga med detaljplanernas syften.
En fortsatt utveckling av bebyggelsen inom området kan förväntas eftersom
byggrätterna inte är helt utnyttjade och detaljplanens syften bedöms inte motverkas
av en varierad utformning i linje med den nu sökta åtgärden.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheterna Stenkyrka Niome
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1:31, Stenkyrka Stenkyrkehuk 2:1, 2:3, 2:4, 2:5, 2:15 och 2:17 har bedömts vara
berörda.
Synpunkter har inkommit ifrån ägarna till fastigheterna Stenkyrka Niome 1:31 och
Stenkyrka Stenkyrkehuk 2:4.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande som har inkommit med
svarsskrivelser.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mikael Westerberg, bygglovarkitekt. Byggnadsnämnden ansluter
sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden beviljar bygglov
med stöd av 9 kap 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Planritning
Planritning
Fasad och sektion
Fasadritning
Anmälan kontrollansvarig
Skrivelse från sökande
Yttranden från berörd
Yttranden från berörd
Bemötande från sökande
Bemötande från sökande

Inkom
2018-09-03
2016-10-16
2018-05-07
2018-05-07
2018-05-07
2018-05-07
2018-05-07
2017-04-18
2018-08-17
2018-06-06
2018-06-07
2018-06-11
2018-06-13

Handlingsnr
1
41
37
38
39
40
18
52
45
46
48
50

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Sökande

Personer som lämnat synpunkter
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samt kända sakägare enligt separat lista

Sökande
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BN § 192

TINGSTÄDE NYSTUGU 1:125- Anmälan
attefallsåtgärd - nybyggnad av växthus

BN 2018/801

Byggnadsnämndens beslut

Startbesked nekas med stöd av 9 kap. 4a § plan och bygglagen SFS 2010:900.

Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

2018-04-05 inkom en anmälan in till byggnadsnämnden om en bygglovbefriad, s.k.
attefallsåtgärd, avseende uppförande av en komplementbyggnad i form av ett
växthus. På fastigheten finns inget en- eller tvåbostadshus, vilket är en förutsättning
för att startbesked ska kunna meddelas för s.k. attefallsåtgärder. Det är således inte
möjligt att meddela startbesked för den planerade åtgärden. Förslag om att återkalla
anmälan eller söka bygglov för åtgärden har meddelats sökanden
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den avsedda åtgärden inte går att
uppföra på grund av det inte finns något beviljat bygglov gällande ändrad
användning, till ett en- eller tvåbostadshus, för den f.d. skolbyggnaden som finns på
fastigheten.
Av 9 kap 4a § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) framgår bl.a. att: ”…Trots 2 §
krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus,
uppföra eller bygga till en byggnad som
1. avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en
komplementbyggnad,….”
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mikael Nordberg, byggnadsinspektör. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens förslag.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden nekar
startbesked med stöd av 9 kap. 4a § plan och bygglagen SFS 2010:900.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan

Inkom
2018-09-06
2018-05-02
2018-05-02

Handlingsnr
10
11
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Vy
Fastighetstaxering Beslut
Plan- & sektionsritning
Kontrollplan
Information till sökande

2018-05-02
2018-05-02
2018-05-02
2018-05-02
2018-05-14

15
14
13
17
19

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Sökande
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BN § 193

HEJDE SKOGS 1:20 - Nybyggnad av
bostadshus och garage

BN 2017/610

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Reservation
Börje Bendelin (C), Fredrik Gradelius (C), Stig Hansson (C), Lars Erik Benneck (M),
Ingela Gardelin (M) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Åkermark
är generellt ett mycket starkt skäl till att inte bevilja bygglov, men allt är inte svart
eller vitt, och i detta fall är det en utökning av en befintlig fritidsfastighet till att bli ett
nytt permanent boende för en familj med verksamhet på landsbygden. Med hänsyn
till detta borde det rimliga vara att bevilja detta bygglov och föreslagen
fastighetsbildning.

Avgift

Avgift för avslag

14 647 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Inga upplysningar.
Bedömning

I prövning och bedömning av ärendet ställs flera intressen mot varandra framförallt
gäller det jordbrukets intressen och intresset att utveckla landsbygden och skapa
möjlighet för landsbygdsboende samt det enskilda intresset att uppföra ett
bostadshus.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att fastigheten ingår i ett större
sammanhängande område av brukningsvärd jordbruksmark. Den föreslagna platsen
ligger i ett öppet jordbrukslandskap där ny bebyggelse bör undvikas enligt
översiktsplanen.
Jordbruksmarken är av god beskaffenhet för odling och anses vara brukningsvärd.
Den aktuella marken ingår i ett jordbruksblock på 10,28 ha som i sin helhet uppbär
jordbruksstöd.
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Det planerade bostadshuset ansluter till befintlig bebyggelse i väster och på så sätt är
bedömningen att åtgärden överensstämmer med översiktsplanens riktlinjer om att
eftersträva en mer sammanhållen bebyggelse. Åtgärden kan trots det ändå inte anses
vara förenlig med översiktsplanen, främst av den anledningen att den föreslagna
platsen ligger i det öppna jordbrukslandskapet och i det avseende att odlingsbar mark
kan bli en bristvara i framtiden och att ny bebyggelse på god åkermark bör undvikas.
I 3 kap 4§ Miljöbalken framgår det att brukningsvärd jordbruksmark bör skyddas
från exploatering om denna inte innebär ett väsentligt samhällsintresse som inte kan
tillgodoses på annat sätt.
Utifrån mark- och miljööverdomstolens dom MÖD P 4087-15 som är vägledande
kan intresset att uppföra ett enskilt bostadshus inte räknas som ett väsentligt
samhällsintresse. Vidare väger det allmänna intresset av att långsiktigt bevara
brukningsvärd jordbruksmark tyngre än det enskilda intresset att bygga ett
bostadshus.
Med anledning av att den tänkta tomtplatsen är omgärdad av jordbruksmark i tre
väderstreck finns det anledning att göra en bedömning av hur jordbrukets intressen
eventuellt kan påverkas negativt av en exploatering.
Enligt de riktlinjer som byggnadsnämnden har antagit gällande skyddsavstånd bör
nya vattentäkter till åkermark vara 50 meter. Sökande har föreslagit en godkänd
vattenlösning genom ett servitut på att nyttja en vattentäkt vid det befintliga
bostadshuset som ligger 250 meter söder om den föreslagna platsen på samma
fastighet. Men har eventuellt för avsikt att borra egen brunn på den egna nybildade
fastigheten. Utifrån den presenterade lösningen med servitut på befintlig vattentäkt
förväntas inte brukandet av jordbruksmarken begränsas. I det fallsökande skulle
besluta att borra egen brunn på den nybildade fastigheten kan dock jordbrukets
intressen komma att påverkas negativt med anledning av skyddsavståndet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden inte påtagligt skulle kunna
komma att skada riksintressena för rörligt friluftsliv 4 kap 2§ Miljöbalken och det
angivna generella biotopskyddet 7 kap 11§ Miljöbalken.
Sökande har inkommit med en skrivelse där de för fram sina tankar och önskemål
för att kunna bosätta sig på platsen. Tanken är enligt sökande att förlänga nuvarande
tomt åt väster längs med vägen och att förbinda alltihop med den före detta
ladugården. De ska då köpa marken och ladugården av fastighetsägaren. På detta sätt
skulle det skapa en ”gårdsbild” västerut.
Även markägaren som är annan än sökande har inkommit med en skrivelse där de
beskriver hur de tänker med överlåtelse av verkstad/ekonomibyggnad samt tomtplats
omkring denna. De anser inte att jordmånen är så pass bra att den är värd att kallas
åkermark. Vidare att marken tidigare varit ett uppgrusat, stenigt surhål och att de fyllt
upp den mark som är föreslagen som tomtplats med rödsand från dammbygge.
Tidigare har marken enligt markägaren varit hönsgård, kalvtäppe, uppställningsplats
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för maskiner, betupplag med mera. De vill nu återta 0,2 hektar från den uppodlade
marken och anser inte att det är detsamma som att bygga på åkermark.

Markägarens yttrande gällande jordbruksmarkens beskaffenhet ändrar inte
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning. Här finns en vägledande dom från
mark- och miljööverdomstolen är P 2432-17. Den visar att mark inte upphör att vara
brukningsvärd jordbruksmark genom att de nuvarande ägarna tar den ur produktion.
Utifrån det ovan nämnda är den samlade bedömningen att bygglov ej kan beviljas på
den föreslagna platsen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Jhenny Jakobsson, bygglovhandläggare. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Fredrik Gradelius (C) yrkar bifall till ansökan om bygglov.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden avslår ansökan
om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner att eget förslag vunnit
bifall. Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Karl-Allan Nordbloms
yrkande och nej-röst för Fredrik Gradelius yrkande. Omröstningen ger 6 ja-röster:
Oscar Lindster (S), Sven-Åke Malmberg (S), Ulla Pettersson (S), Kjell-Åke
Wahlström (S), Tony Ekman (S), Karl-Allan Nordblom (MP), samt 5 nej-röster:
Börje Bendelin (C), Stig Hansson (C), Fredrik Gradelius (C), Ingela Gardelin (M),
Lars-Erik Benneck (M).

Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Ansökan bilaga va-förutsättningar
Servitut avlopp och vatten
Situationsplan
Fasadritning
Planritning
Sektionsritning
Fasad-, plan- och sektionsritning garage
Anmälan kontrollansvarig
Yttranden, Skogs 1:20
Skrivelse från sökande
Skrivelse från markägaren Skogs 1:20

Inkom
2018-08-21
2017-03-06
2017-03-06
2017-08-31
2017-06-08
2018-02-07
2018-02-07
2017-03-06
2017-03-06
2017-03-06
2018-01-31
2018-02-01
2018-02-01

Handlingsnr
2
10
33
24
63
62
12
8
6
56
57
58
63 (113)
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Remissyttranden
Geab
Försvarsmakten
VA-yttrande
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Svar från granne Skogs 1:20

2017-05-11
2018-02-13
2017-10-26
2018-02-14
2018-07-31

20
65
49
67
89

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Sökande
Kända sakägare enligt sändlista

Sökande
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BN § 194

TINGSTÄDE FURBJÄRS 1:29 - Dispens från
strandskydd för uppförande av brygga

BN 2016/853

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens med stöd av 7 kap 13, 15,
18 c §§ Miljöbalken, MB.

Avgift

Avgift för avslag

4 430 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det att
Länsstyrelsen fått ta del av beslutet (Miljöbalken 19 kap. 3b §).
Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av en brygga på fastigheten
Tingstäde Furbjärs 1:29, del av Tingstäde träsk. Bryggan är tänkt att byggas i betong
samt vara 2 meter bred och 6 meter lång. Sökanden anger i ansökan att syftet med
bryggan är rekreation för sökandes personal, att möjliggöra tilläggning av båt. Vidare
anger sökanden att det finns en väl underhållen grusväg för gång- och cykeltrafik från
väg 148 och att det inte kommer finnas staket eller skyltar som begränsar
allmänhetens tillgänglighet till bryggan och stranden.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig
tillgång till strandområden och att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten (MB 7 kap. 13 §). Inom ett strandskyddsområde får inte
åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter (MB 7
kap. 15 §). Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den föreslagna
åtgärden skulle förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet på platsen och därmed
strida mot strandskyddets syfte.
Dispens från strandskyddet kan ges om det finns särskilda skäl. Dessa särskilda skäl
anges i MB 7 kap. 18 c §. Förvaltningens bedömning är att det saknas särskilda skäl
för att bevilja strandskyddsdispens.
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att åtgärden strider
mot strandskyddets syften och att särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens
saknas.
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Förvaltningen föreslår att byggnadsnämnden beslutar om avslag på ansökan om
strandskyddsdispens.
Bedömning

Den föreslagna åtgärden bedöms inte strida mot Bygg Gotland – översiktsplan för
Gotlands kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den föreslagna åtgärden inte
påtagligt skulle skada riksintresset för rörligt friluftsliv.
Utifrån riksintresset för naturvård, buffertzon för Natura 2000-område och
våtmarksområde (topogent kärr) är förvaltningens bedömning att den sökta
dispensen ska avslås för att skydda de höga naturvärdena på platsen med stöd av
yttrandet från naturvärdeshandläggare i ärendet.
Förvaltningens bedömning är att den föreslagna åtgärden inte har någon negativ
inverkan på området som kulturlandskap gällande landskapsbild.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig
tillgång till strandområden (MB 7 kap. 13 §). Uppförandet av en enskild brygga längs
en i övrigt obebyggd och orörd strandlinje bedöms av förvaltningen kunna innebära
en upplevd privatisering av platsen, trots att bryggan enligt sökanden inte skulle vara
privat skyltad. Bedömningen är därmed att åtgärden skulle kunna strida mot
strandskyddets syfte, ”… att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig
tillgång till strandområden”.
Strandskyddet syftar även till att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten (MB 7 kap. 13 §). Inom ett strandskyddsområde får inte
åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter (MB 7
kap. 15 §).
Naturvärdeshandläggare har gjort en bedömning i ärendet. Platsen för den föreslagna
åtgärden hyser höga naturvärden och utifrån detta avstyrks att dispens från
strandskyddet ges. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att den
föreslagna åtgärden skulle förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet på platsen och
därmed att åtgärden strider mot syftet med strandskyddet, ”… att långsiktigt bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten” samt mot MB 7 kap. 15§,
”Inom ett strandskyddsområde får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar
livsvillkoren för djur- eller växtarter.”
Dispens från strandskyddet kan ges om det finns särskilda skäl. Dessa särskilda skäl
anges i MB 7 kap. 18 c §. Av de särskilda skäl som anges i Miljöbalken är
bedömningen att punkt 3, punkt 5 och punkt 6 skulle kunna vara aktuella i detta
ärende.
Åtgärden bedöms inte tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller ett annat mycket angeläget intresse (punkt 5 och
punkt 6).
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Att den föreslagna åtgärden är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området (punkt 3) bedöms inte vara
ett tillräckligt särskilt skäl, då det saknas särskilda skäl till att en brygga behöver
uppföras på den föreslagna platsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att åtgärden strider
mot strandskyddets syften och att särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens
saknas.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden.
Granskningsyttrande har skickats till sökanden där förvaltningen informerar om att
den sammantagna bedömningen är att den föreslagna åtgärden strider mot
strandskyddets syfte och att särskilda skäl för att ge strandskyddsdispens saknas.
Sökanden har inte inkommit med svarsskrivelse på granskningsyttrandet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Sofia Norrback, bygglovhandläggare. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom yrkar att Byggnadsnämnden avslår ansökan om
strandskyddsdispens med stöd av 7 kap 13, 15, 18 c §§ Miljöbalken, MB.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Karta
Flygfoto 1
Flygfoto 2
Satellitbilder
Ritning brygga
Projektbeskrivning
Sökandens särskilda skäl för dispens
Kompletterande info från sökande
Yttrande Länsstyrelsen
Yttrande Försvarsmakten
Yttrande Teknikförvaltningen
Yttrande Naturvärden
Granskningsyttrande

Inkom
2018-08-29
2016-03-08
2017-03-02
2016-03-08
2016-03-08
2016-03-08
2017-03-02
2017-03-02
2018-02-13
2017-03-02
2018-09-03
2018-03-22
2018-04-05
2018-04-23
2018-05-09
2018-06-04

Handlingsnr
1
13
2
3
4
12
11
16
10
43
21
26
33
37
39
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Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Sökande
Länsstyrelsen
Sökande
Visby Energi AB, Söderväg 2a, 62158 VISBY
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BN § 195

OTHEM SLITE 4:11 - Nybyggnad av badhotell
med lägenheter

BN 2018/1575

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden återremitterar ärendet.

Avgift

Avgift för avslag

14 175 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ärendet inkom till byggnadsnämnden 2018-07-02. Åtgärden avser nybyggnad av
badhotell med 46st lägenheter i 3 plan på fastigheten Othem Slite 4:11. Åtgärden
avser även en servicebyggnad i tre plan med café, spaavdelning och konferenslokal.
Avvikelsen består av att åtgärden strider mot följande planbestämmelser:
Bad – Badhus, poolområde, rekreation, restaurang. Ett våningsplan får vara hotell.
Körbar utfart får inte anordnas.
Badhotellet som avses uppföras på fastigheten är tänkt att innehålla lokaler för
servering med restaurang, bageri, bubbelpooler, bastu, relaxavdelning med
behandlingsrum, konferenslokal samt hotelldel med 46 st hotellägenheter i tre plan.
Planen är att lokala entreprenörer ska driva de olika verksamheterna i badhotellet.
Sökande vill bygga en anläggning där miljö, utblick och helhet lockar folk att åka flera
mil för att komma till badhotellet. Tanken är att badhotellet ska ha en året-runt-profil
för att förlänga säsongen men även för att anläggningen behöver vara aktiv året runt.
Det är också en ekonomisk förutsättning för projektet. Satsningen är direkt kopplad
till områdets sportcenter som drivs av Gotland Sport Academys med inriktning på
cyklar, kajakuthyrning, surfing och rullskidor.
I hotelldelen planeras byggnation av ca 46 hotellägenheter med 4 st bäddar i varje
lägenhet vilket innebär ett nytillskott av ca 184 hotellbäddar i Slite. En förutsättning
för finansiering är att fastigheten kan styckas av på ett sådant sätt att byggprojektet
blir en egen fastighet på den nuvarande fastigheten Othem Slite 4:11.
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Utifrån den beskrivning som sökande inkommit med uppfattas projektet ha störst
fokus på hotelldelen. Den del som utgörs av benämningen bad är spaavdelningen
med tillhörande 3 st badtunnor på terrassen mot havet samt 4 st badtunnor på
gården.
Enligt detaljplanen står bestämmelsen bad för badhus, poolområde, rekreation och
restaurang där ett våningsplan som får vara hotell där bestämmelsen bad är det
huvudsakliga ändamålet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att åtgärden avser främst en
hotellbyggnad med närhet till havet och separat servicebyggnad med spaavdelning.
Åtgärden beskrivs som ett badhus i projektbeskrivningen men
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att badhus inte är den sökta åtgärdens
huvudsakliga ändamål och den är därför inte är förenlig med detaljplanens syfte.
Bedömning

Åtgärden avser nybyggnad av badhotell med 46 st hotellägenheter i tre plan, en
servicebyggnad med café, spaavdelning och konferenslokal med en total
byggnadsarea om 1 178 kvm och 2 250 kvm bruttoarea. Av den sammanlagda
bruttoarean motsvarar 1 440 kvm hotell och 160 kvm spaavdelning. Badhotellet
utgörs av totalt 46 st lägenheter med totalt 184 st bäddar med separat spaavdelning i
servicebyggnaden på plan 2 med tillhörande 3 st badtunnor på terrassen mot havet
samt 4 st badtunnor på gården.

Enligt detaljplanen gäller bestämmelsen – Bad - för platsen där åtgärden har för
avsikt att uppföras. I planen beskrivs bestämmelsen – Bad - utgöra badhus,
poolområde, rekreation och restaurang där ett våningsplan får vara hotell.
Åtgärden avviker mot gällande detaljplan. Åtgärden strider mot följande
planbestämmelser:

Bad – Badhus, poolområde, rekreation, restaurang. Ett våningsplan får vara hotell.
Körbar utfart får inte anordnas.
Ansökan avser nybyggnad av badhotell med hotellägenheter i tre plan som ska ha
”åretrunt”-karaktär. Detaljplanen tillåter alltså endast att ”Ett våningsplan får vara
hotell”.
Åtgärden ryms inom planens bestämmelser gällande maximal byggnadsarea och
högsta tillåten taknockshöjd.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från ägarna
av grannfastigheterna Othem Slite 4:7, Othem Slite 4:8, Othem Slite 4:10 och Othem
Buckvike 2 och Region Gotlands mark- och stadsmiljöenhet. Sammantaget har
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samtliga grannar yttrat sig negativt då åtgärden strider mot gällande detaljplan och
dess syfte.
Sammantaget har grannarna följande synpunkter på åtgärden:
Ett badhus skulle vara en stor tillgång och gynna allmänhetens intresse. Åtgärden
strider mot detaljplanens syfte.
Ett badhus är liktydigt med en anläggning som har en eller flera uppvärmda
simbassänger anlagda inomhus. Ett sådant modernt Badhus är något som Slitebor
och andra gotlänningar på norr länge saknat.
Avståndet för byggrätten på fastigheten Othem Slite 4:11 bör ökas beroende på om
hotellet byggs i 1, 2 eller 3 våningar. Vad gäller placeringen av hotellet och avståndet
till fastigheten Othem Buckvike 2 måste hänsyn tas till verksamheten i hotellet och
de bullerkrav som då måste ställas för att säkerställa en fortsatt bra boendemiljö i
området.
I planprogrammet för Slite strand med mera står att ”Den nya bebyggelsen ska
anpassas i skala och byggnadsyta till närliggande villabebyggelse och placeras med
omsorg och noggrannhet med hänsyn till helheten.” Det föreslagna badhotellet enligt
bifogade ritningar följer inte intentionerna i planprogrammet och detaljplanen.
Mark- och stadsmiljöenheten har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet då Region
Gotland är rågrannar till fastigheten. Av yttrandet framgår att avvikelserna i ansökan
strider mot gällande detaljplan samt att de inte anses utgöra en mindre avvikelse
varför en ny ansökan om ändring av befintlig detaljplan ska lämnas för att gå vidare.
För området som berörs är marken utlagd i gällande detaljplan för bad för
anläggande av en badanläggning. Även om det framgår av texten i detaljplanen att
viss del av berörd byggrätt får användas till hotell strider ändring från bad till hotell
mot gällande detaljplan. Dessutom får hotellbyggnad endast uppföras i en våning och
inte tre. Samt kommer hotellet ha plats för 184 hotellgäster och därtill kommer
ytterligare gäster till bl.a. cafét, restaurangen, spaavdelning samt konferenslokalen. På
ytan närmast strand och i direkt anslutning till den välfrekventerade
strandpromenaden kommer det således att vistas ett större antal människor. Det kan
tyckas naturligt i och med att det är ett hotell men det innebär erfarenhetsmässigt att
allmänhetens rörlighet kan komma att uppfattas som att den blir begränsad eftersom
allmänheten kan komma att uppfatta att den påverkar den privata sfären vid hotellet.
Efter att strandpromenaden har anlagts har den blivit ett populärt promenadstråk.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att åtgärden strider mot detaljplanens syfte,
som medger att badhus får uppföras i tre plan. Ansökan avser till största delen ett
hotell och inte ett badhus, poolområde och hotell i ett våningsplan. Ett badhus,
poolområde och restaurang uppfattas i allmänhet som en publik verksamhet och en
tillgång till allmänheten. En hotellverksamhet är en anläggning som kan inkräkta på
allmänhetens rörlighet i området vilket strider mot detaljplanens syfte.
Enligt detaljplanen beskrivs att det förslagna poolområdet med badhus i tre våningar
kommer att förändra landskapsbilden. Ett badhus i detta läge bedöms dock inte
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påverka landskapsbilden negativt. Byggrätten har placerats så att den sluter an till
bebyggelsen.

Det framgår inte av planen hur ett hotell påverkar landskapsbilden och den redogör
inte för vilka konsekvenser en hotellbyggnad i tre plan har på området eftersom
planens intention är att låta ett badhus i tre plan med poolområde och rekreation
komma till stånd och inte främst en hotellbyggnad. Samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning är att en hotellbyggnad med servicebyggnad samt separat spaavdelning
och badtunnor inte är ett badhus i den bemärkelse som planen åsyftar. Åtgärden
bedöms inte vara förenlig med detaljplanens syfte.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att avvikelsen från detaljplanen inte är en
sådan, i plan-och bygglagens mening, liten avvikelse som medger att bygglov kan ges.
Åtgärden bedöms även strida mot detaljplanens syfte. Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar därför att aktuell ansökan om bygglov avslås.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Agnes Ekbom Aldrin, bygglovarkitekt. Byggnadsnämnden
ansluter sig inte till förvaltningens bedömning utan önskar att ärendet utreds
ytterligare och förvaltningen återkommer med ny bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att ärendet återremitteras för vidare
utredning.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Projektbeskrivning
Gestaltningsbeskrivning
Situationsplan
Fasadritning N-V
Fasadritning S-Ö
Planritning Entréplan
Planritning Plan 2
Planritning Plan 3
Fasadritning
Planritning Café
Planritning Bad och spa
Planritning Konferens
Sektionsritning

Inkom
2018-08-06
2018-07-02
2018-07-02
2018-07-02
2018-07-02
2018-07-02
2018-07-02
2018-07-02
2018-07-02
2018-07-02
2018-07-02
2018-07-02
2018-07-02
2018-07-02
2018-07-02

Handlingsnr
1
2
3
4
13
12
5
6
7
14
8
9
10
11
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Yttranden Othem Slite 4:7 2018-08-02
Yttranden Othem Slite 4:8 2018-08-02
Yttranden Othem Slite 4:10 2018-08-02
Yttranden Othem Svanen 2 2018-08-02
Yttranden Buckviken 2
2018-08-02
Yttrande Mark- och stads- 2018-07-13
-miljöenhet
Yttrande Räddningstjänsten 2018-07-25
Yttrande Allmänt VA
2018-07-10

37, 38
40
39
41, 48
42
34
36
32

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Sökande
Annan part
Personer som lämnat synpunkter
Kända sakägare

Sökande
Slite Strandby AB, EvaMonica Josefsson, Artillerigatan 2 B, 62145 VISBY
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BN § 196

Ändring av föredragningslista

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner ändring av föredragningslistan.

Sammanfattning

Föredragningslistan ändras på följande sätt:
Ärende 26 angående Fårö Simunds 159 - Återkommande säsongslov fr om 1 maj t
om 30 september för ändrad användning från ekonomibyggnad till
cykelverkstad/cykeluthyrning (Sudersand) tas upp som ärende 21.
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BN § 197

STENKYRKA SUDERGÅRDS 1:21
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

BN 2017/649

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ planoch bygglagen (2010:900), PBL, att åtgärden inte kan tillåtas.

Avgift

Avgift för avslag

12 420 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Sammanfattning

Ansökan avser uppförande av ett fritidshus på fastigheten Stenkyrka Sudergårds 1:21.
Byggnadsnämnden har tidigare (2002) meddelat bygglov för uppförande av ett
fritidshus på fastigheten. Fritidshuset ersatte då ett mindre äldre bostadshus. På
fastigheten finns även en äldre lada för vilken byggnadsnämnden 2014 gav lov för
rivning och återuppförande som ateljé/verkstad/butik/utställningslokal och
parkering.
Den nu inlämnade ansökan innebär att ytterligare en byggnad uppförs på fastigheten
och att fastigheten delas i 3 delar.
Fastigheten ligger i ett öppet landskap med gles bebyggelse. En stor del av
fastigheten ligger inom strandskyddat område men platsen där det nya fritidshuset
skall uppföras omfattas inte av strandskyddet. Fastigheten ligger också inom område
av riksintresse för natur- kultur- och rörligt friluftsliv.
För Lickershamn finns ett planprogram som godkändes av byggnadsnämnden 200810-29
Enligt planprogrammet representerar gamla Lickershamn viktiga samhälls- och
socialhistoriska värden med hög autenticitet och området betraktas därför i sin helhet
som en särskilt värdefull miljö. Miljön och bebyggelsen är särskilt värdefull ur
kulturhistorisk synpunkt och får inte förvanskas. Gårdarna i det äldre Lickershamn
har gemensamt att de är uppdelade i mindre byggnader med olika funktioner såsom
huvudbyggnad, uthus, garage samt större eller mindre ladugårdar.
Byggnaderna är fritt placerade på stora tomter, vilket ger intryck av ett luftigt
gårdsmiljömönster. För att bevara karaktären i gamla Lickershamn bör nyetableringar
endast ske i undantagsfall. Hamnen, fiskeläget och gårdarna mellan klinten och havet
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Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-12

ska bevaras. Bebyggelse och vägstrukturen ska bevaras i det välbevarade historiska
Lickershamn. Landskapet ska hållas öppet.
Det öppna landskapet i delen av gamla Lickershamn närmast havet har betydelsefulla
siktlinjer och föreslås förbli oexploaterat. Det är också viktigt att fiskeläget upplevs
som ett eget område som inte byggs ihop med ny bebyggelse.
Bedömning

Ett planprogram för Lickershamn har antagits av Byggnadsnämnden.
Planprogrammet är avsett att ligga till grund för framtida utveckling och
detaljplaneläggning i området med anledning av bl a kommunens planer på att bygga
ut VA-nätet i området.
Den nu sökta åtgärden är inte förenlig med planprogrammet för Lickershamn. Att
uppföra en byggnad på den aktuella platsen skulle innebära en ny exploatering i den
mest känsliga delen av området där man i den analys som gjorts vill bevara
bebyggelsestrukturen och hålla landskapet öppet.
Åtgärden är heller inte förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Gotland som
anger att nyetableringar i öppna landskap bör undvikas.
Platsen ligger inom riksintresseområde för natur- kultur och friluftsliv. Av 3 kap 6 §
miljöbalken framgår bl a att Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras kulturvärden skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön. Vidare framgår
att områden som är av riksintresse för bl a kulturmiljövården skall skyddas mot
åtgärder som påtagligt skadar kulturvärdena.
Bedömningen är att den planerade åtgärden skulle påtagligt skada de kulturhistoriska
värdena på platsen. Områdets kulturhistoriska värden består av dess småskalighet
och enhetliga karaktär i anslutning till fiskehamnen. Regionantikvarien har i sitt
yttrande gjort bedömningen att ”det bör råda yttersta försiktighet längs Havsvägen
som är den allra känsligaste delen av kulturmiljön i området”.
Den föreslagna platsen är olämplig att bebygga med hänvisning till planprogrammet,
den fördjupade översiktsplanen samt med hänvisning till att åtgärden skulle skada
riksintresset för kulturmiljön.
Enligt plan- och bygglagen 2:6 § ska i ärenden om bygglov, bebyggelse placeras på
den avsedda marken på ett sätt som lämpligt med hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser med stöd av det ovan anförda
att den föreslagna åtgärden inte är lämplig med hänsyn till landskapsbild, natur- och
kulturvärden.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Gunnar Gustafsson, bitr. stadsarkitekt. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden meddelar som
förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att
åtgärden inte kan tillåtas.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Inkom
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Karta/situationsplan
VA-förutsättningar
Yttrande Regionantikv
Yttrande GEAB
Yttrande Försvarsmakten
Yttrande granne Sudergårds 1:58
Yttrande granne Sudergårds1:47
Yttrande Länsstyrelsen

Handlingsnr
2018-08-20
2017-03-07
2018-02-01
2017-12-29
2018-02-06
2017-12-28
2018-01-09
2018-01-11
2018-01-26
2018-02-12

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Sökande

Sökande
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BN § 198

VÄSTERHEJDE NYGÅRD 1:17 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

BN 2017/2993

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ planoch bygglagen (2010:900), PBL, att åtgärden inte kan tillåtas.

Avgift

Avgift för avslag

8280 Kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Sammanfattning

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten
Västerhejde Nygårds 1:17. På fastigheten finns idag ett fritidshus och 2 uthus varav
det ena är en gäststuga som avses rivas och ge plats för det nya fritidshuset. Om
ansökan om förhandsbesked beviljas avser sökanden dela fastigheten i två delar. Hela
fastigheten har idag en area av 4060 kvm. En delning skulle innebära att de nya
fastigheterna var och en får en area av ca 2000 kvm.
Området vid Axelsro omfattas inte av detaljplan. Det var ursprungligen ett
fritidshusområde men under åren har många bosatt sig där permanent. Eftersom
många av fastigheterna i området är relativt stora kommer med all sannolikhet flera
förfrågningar om delning av fastigheter att göras framöver. Området ligger i Visbys
omedelbara närhet och är mycket attraktivt ur förtätningssynpunkt.
Byggnadsnämnden avslog 2014 ett ärende om delning av en fastighet i omedelbar
närhet till rubricerad fastighet med hänvisning till att de nybildade fastigheterna skulle
bli för små (ca 1300 kvm). Byggnadsnämnden menade också att området borde
detaljplaneläggas. Ärendet överklagades och avgjordes 2016 i Mark- och
miljööverdomstolen som bedömde att nämnden haft tillräckliga skäl för att avslå
ansökan om förhandsbesked enbart med stöd av detaljplanekravet, övriga skäl
prövades inte.
Sökanden har delgivits samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsyttrande och
hävdar i yttrande att jämförelsen med det äldre rättsfallet inte är relevant . Till
skillnad från det refererade rättsfallet utgör hennes fastighet en lucktomt, d v s den
föreslagna byggnaden kommer att komplettera befintlig bebyggelse. Sökanden anser
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inte att det föreligger en sådan successiv utbyggnad som skall prövas i detaljplan. Den
nya tomten har redan befintlig väg och infart, en byggnad står redan på platsen.
Dessutom finns anslutning för el och va i tomtgräns. Med hänsyn till detta anser
sökanden att det inte behövs någon detaljplanering för att kunna lämna bygglov för
ett mindre fritidshus som kommer att ersätta befintlig byggnad.
Bedömning

Byggnadsnämnden bedömer att den föreslagna platsen i nuläget är olämplig att
bebygga. I den fördjupade översiktsplanen är den sökta platsen utpekad som område
för bebyggelse. Utvecklingen av området bör regleras i detaljplan och enstaka
förtätningar av bebyggelsen ska inte tillåtas.
Bebyggelseutvecklingen i området bör utredas och fastställas i ett större
sammanhang. Det är därför olämpligt att gå före och lämna enstaka bygglov inom
området innan detaljplanen är på plats. Detta oavsett om det visar sig i ett senare
skede att bygglov kan lämnas för den nu sökta åtgärden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden kan anses vara en sådan
komplettering som avses i 4 kap 4 § miljöbalken.
Åtgärden bedöms inte skada riksintressena på platsen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Gunnar Gustafsson, bitr. stadsarkitekt. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden meddelar som
förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att
åtgärden inte kan tillåtas.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Karta
Beskrivning byggnad
VA-yttrande
Försvarsmaktens yttr
Länsstyrelsens yttr
Skrivelse fr sökanden

Inkom
2018-08-20
2017-12-04
2017-12-04
2017-12-04
2018-01-11
2018-05-15
2018-05-21
2018-08-01

Handlingsnr
1
3
2
10
17
19
27

79 (113)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-12

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Sökande
Fastighetsägare

Sökande
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BN § 199

GAMMELGARN DAVIDE 1:17 Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st
bostadshus

BN 2017/420

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ planoch bygglagen (2010:900), PBL, att åtgärden inte kan tillåtas.

Avgift

Avgift för avslag

24840 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av två bostadshus utanför planlagt
område. Fastigheten ligger inom ett område med höga naturvärden och med
riksintresse för naturvård samt riksintresse för friluftslivet.
I den fördjupade översiktsplanen för östergarnslandet antagen 2017-06-19 är
området utpekat som kärnområde för upplevelse och bevarande av skydd av
pågående markanvändning. Ett område med höga och känsliga natur-, kultur och
landskapsbildsvärden där särskilda krav på lokalisering och utformning ställs.
Exploatering på platsen skulle innebära att ett längre orört naturområde längs
kuststräcka med höga naturvärden skulle komma att ianspråktas.
Åtgärden bedöms inte vara förenlig med översiktsplanen och kan inte anses som en
lämplig komplettering av enstaka bostadshus. Samhälsbyggnadsförvaltningens
bedömning är att förhandsbesked inte kan ges.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är olämplig att
bebygga.
Bedömning angående den fördjupade översiktsplanen och riksintressen Åtgärden är
inte förenlig med översiktsplanen. Platsen ligger inom område som är ett kärnområde
för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning i planen.
Östergarnslandets kustområde beskrivs som unik i landet och som ytterst skyddsvärd
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att bevara för kommande generationer. Den naturtyp som finns på platsen, det vill
säga gammal skog ”västlig taiga” är en av de naturtyper där översiktsplanen säger att
restriktivitet bör verka för att större orörda sammanhängande områden med
naturtypen inte ska fragmenteras av spridd bebyggelse. I dessa områden ska bygglov
och förhandsbesked bedömas restriktivt. I den fördjupade översiktsplanen finns
områden som anses mer lämpliga för prövning av kompletterande bebyggelse, dessa
är markerade som gråa områden på plankartan. Den föreslagna platsen ligger inte
inom ett sådant område.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden påtagligt skulle kunna skada
riksintressena. En exploatering skulle till exempel medföra skogsavverkning och
anläggande av erforderlig bred väg för till exempel renhållning. Bedömningen är att
åtgärden kan komma att bland annat skada de höga natur- och upplevelsevärdena
som finns för till exempel friluftslivet i området. Det kan inte heller inte säkerställas
att den föreslagna bebyggelsen i den känsliga, skyddsvärda naturmiljön inte kommer
att föranleda till ytterligare exploatering i området.
Bedömning angående naturvärdeshandläggarens yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i naturvärdeshandläggarens synpunkter.
Sammanhållna orörda naturområden, och framförallt kustnära sådana bör bevaras.
Det kan inte anses vara god hushållning med mark att ianspråkta nya oexploaterade
områden för bebyggelse utom i enskilda fall när det är nödvändigt för det allmännas
bästa. Enligt 1 kap 1§ ska miljöbalken bland annat tillämpas så att värdefulla naturoch kulturmiljöer skyddas och vårdas och att den biologiska mångfalden bevaras till
kommande generationer. Utpekade kompletteringsområden finns c:a 600 meter från
fastigheten
Bedömning angående sökandes skrivelse Den fördjupade översiktsplanen säger att i
de områden där det råder höga skyddsvärda naturvärden kan eventuellt exploatering
vara möjlig om den som söker förhandsbesked eller bygglov bifogar underlag som
visar att exploateringen inte kommer att skada värdena.
Den naturvärdesinventering som sökande låtit göra visar inga nya naturvärden eller
arter på platsen. Även om naturvärdesinventeringen visar att marken inte har några
nya specifika värden är bedömningen att lokalisering av ny bebyggelse är olämplig på
platsen. Planens intentioner handlar bland annat om att bibehålla längre
sammanhållna naturområden.
För att kunna nå olika miljökvalitetsmål och landsbygdsutveckling strävar Region
Gotland mot en hållbar bebyggelseutveckling som ska främja ny bebyggelse men
samtidigt säkerställa de natur- och kulturområden som vi behöver vara rädda om.
Bland annat är en mer samlad bebyggelse en strategi. I översiktsplanen finns
områden som är utpekade som mer lämpliga för kompletterande bebyggelse än den
föreslagna platsen.
Vid bedömning utifrån plan- och bygglagen ska hänsyn tas till både allmänna och
enskilda intressen. Utifrån det enskilda intresset ska byggnadsnämnden ta hänsyn till
bland annat den enskildes intresse att få uppföra bostadshus. Ifrån det allmänna
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intresset ska hänsyn tas till bland annat mark- och vattenområden samt den fysiska
miljön i övrigt som har betydelse med hänsyn till naturvärden, kulturvärden eller
friluftslivet. Bedömningen är att det enskilda intresset att uppföra bostadshus på
platsen inte väger tyngre än det allmänna intresset.
I den intresseprövning enligt miljöbalken 7 kap 25§ som gjorts är bedömningen att
det enskilda intresset inte kan anses väga tyngre än bestämmelserna i miljöbalkens
bestämmelser i 1 kap 1§. Syftet med bestämmelserna är att främja en hållbar
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en
god och hälsosam miljö. I 1 kap 1§ punkt 2 och 3 framgår det att miljöbalken ska
tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och att den
biologiska mångfalden bevaras.
Förslag till beslut är på grund av ovannämnda bedömning att positivt
förhandsbesked inte kan ges.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Gunnar Gustafsson, bitr. stadsarkitekt. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Fredrik Gradelius (C) yrkar för att Byggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked
att åtgärden ska tillåtas.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden meddelar som
förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att
åtgärden inte kan tillåtas.
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att eget förslag vunnit
bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Bilaga ansökan
Karta 3 tomter
Reviderad karta 2 tomter
VA-förutsättningar
Naturv.handl. yttrande
VA-yttrande
Intyg VA-anslutning
Intyg Nyhagen VA
Avfallsenhetens yttrande
Försvarsmaktens yttrande
Sökandes yttrande
Naturvärdesinventering

Inkom
2018-08-05
2017-02-14
2017-02-14
2017-03-26
2018-08-21
2017-02-14
2018-03-26
2017-07-03
2017-06-11
2017-03-26
2017-12-05
2017-12-04
2018-08-10
2018-08-10

Handlingsnr
1,2
2
6
48
1
36
15
11
7
24
23
45
46
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Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Sökande

Sökande

84 (113)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-12

BN § 200

VISBY GUSTAVSVIK 1:1 - Nybyggnad av 3 st
förråd (sjöbodar)

BN 2018/472

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 2 kap 6 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

Avgift för avslag

9 450 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan inkom 2018-02-26 och avser nybyggnad av tre förråd på fastigheten Visby
Gustavsvik 1:1, närmare bestämt i fiskeläget Flundreviken mellan Gustavsvik och
Snäck.
Förråden är oisolerade med röda fasader och svart tak. Varje förråd har en
byggnadsarea på 10 kvm och får ingen anslutning till vatten eller avlopp. Eluttag på
utsidan av varje förråd.
2017-02-08 beviljade byggnadsnämnden bygglov för tillbyggnad av servicebyggnad
med förråd och wc samt nybyggnad av tre förrådsbodar (sjöbodar) på aktuell plats,
ärende BN 2016/1010. Ansökan i ärende BN 2016/1010 avsåg initialt nybyggnad av
sex förråd. På uppmaning av förvaltningen ändrades ansökan från sex till tre förråd,
detta för att bibehålla upplevelsen av fiskeläget med så kallade ”släpp” mellan
befintliga förråd.
Med denna ansökan vill sökanden nu uppföra de tre förråd som togs bort från
bygglovsärendet BN 2016/1010.
Kuststräckan som fiskeläget ligger på är ett viktigt strövområde vilket framgår både i
den fördjupade översiktsplanen Visby (Hela Visby) med tillhörande bilaga, i
utpekandet som del av riksintresse naturvård samt i värdekriterierna för områdets
utpekande som landskapsbild. Det framgår i alla dessa att det finns en eftersträvan att
bibehålla en ostörd och allmänt tillgänglig miljö där exploatering skall minimeras för
att undvika privatisering av marken.
Förvaltningens bedömning är att upplevelsen av fiskeläget skulle förändras av att
samtliga släpp byggs igen och bedömningen gällande bevarandet av de tre släppen i
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bygglovsärende BN 2016/1010 kvarstår. Med de bibehållna släppen mellan befintliga
förråd bevaras upplevelsen av fiskeläget och en lång monoton och sammanhållen
volym av förråd undviks. Bevarandet av släppen bidrar till upplevelsen av fiskeläget
som en fond mot horisonten när man rör sig längs med strandpromenaden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden inte påtagligt skulle skada de
aktuella riksintressena eller naturreservatet Gotlandskusten.
Vad gäller tillgängligheten till stranden har Länsstyrelsen redan utrett den frågan i
prövningen för strandskyddsdispensen som sökande erhållit i samband med det
tidigare bygglovsärendet, BN 2016/1010. Sökanden har även erhållit tillstånd från
Länsstyrelsen enligt föreskrifterna för naturreservatet Gotlandskusten.
Förvaltningens förslag till beslut är att avslå ansökan.
Bedömning

Kuststräckan som fiskeläget ligger på är ett viktigt strövområde vilket framgår både i
den fördjupade översiktsplanen Visby (Hela Visby) med tillhörande bilaga, i
utpekandet som del av riksintresse naturvård samt i värdekriterierna för områdets
utpekande som landskapsbild. Det framgår i alla dessa att det finns en eftersträvan att
bibehålla en ostörd och allmänt tillgänglig miljö där exploatering skall minimeras för
att undvika privatisering av marken.
Åtgärderna i den aktuella ansökan avser visserligen kompletteringar till befintlig
bebyggelse och förvaltningens bedömning är att åtgärden inte direkt skulle försämra
allmänhetens tillgång till området. Däremot är förvaltningens bedömning att
upplevelsen av fiskeläget skulle förändras av att samtliga släpp mellan förråden byggs
igen. Genom att behålla släppen mellan förråden bevaras rytmen i befintligt
bebyggelsemönster. Släppen mellan förråden skapar skyddade platser där besökare
och förrådsägare kan söka vindskydd blåsiga dagar. Genom att behålla släppen skulle
åtkomsten till den höga vågbrytaren bakom förråden bevaras. Dessutom skulle den
visuella upplevelsen av vågbrytaren från hamnen och strandpromenaden bevaras.
Därmed kvarstår samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning gällande bevarandet av
de tre släppen i bygglovsärende BN 2016/1010. Med de bibehållna släppen mellan
befintliga förråd bevaras upplevelsen av fiskeläget och en lång monoton och
sammanhållen volym av förråd undviks. Bevarandet av släppen bidrar till upplevelsen
av fiskeläget som en fond mot horisonten när man rör sig längs med
strandpromenaden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden inte påtagligt skulle skada de
aktuella riksintressena eller naturreservatet Gotlandskusten. Sökanden har erhållit
tillstånd enligt föreskrifterna för naturreservatet Gotlandskusten från Länsstyrelsen.
I granskningsyttrandet informerades sökanden om att bedömningen som gjordes i
BN 2016/1010 kvarstår, det vill säga att några släpp mellan förråden bör behållas för
att bevara upplevelsen av fiskeläget och att en lång monoton och sammanhållen
volym av förråd undviks. Sökanden anger i sin svarsskrivelse att det från cykel- och
gångvägen är mycket svårt att förnimma något av de tre befintliga släppen och att
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man ser dessa först när man kommer närmare och alldeles intill. Sökanden menar
därmed att upplevelsen av området inte skulle förändras till det sämre av de tre
föreslagna förråden. Vidare anger sökanden att ändringen från sex till tre förråd i BN
2016/1010 var en kompromiss för att få igenom det bygglovet. Se separat
svarsskrivelse för mer information.
Vad gäller tillgängligheten till stranden har Länsstyrelsen redan utrett den frågan i
prövningen för strandskyddsdispensen som sökande erhållit. Sjöbodarnas funktion
som förråd för fisket, både som hobby och verksamhet, förutsätter en havs- eller
sjönära placering.
Förvaltningens förslag till beslut är att avslå ansökan.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Christian Hegardt, stadsarkitekt. Byggnadsnämnden ansluter sig
till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden avslår ansökan
om bygglov med stöd av 2 kap 6 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Inkom
Handlingsnr
Tjänsteskrivelse
2018-08-29
Ansökan
2018-02-26 1
Kontrollplan
2018-04-25 18
Situationsplan
2018-02-26 11
Foto på placeringsplats 1
2018-02-26 9
Foto på placeringsplats 2
2018-02-26 10
Fasader, plan, sektion
2018-02-26 8
Teknisk beskrivning
2018-04-11 15
Beslut BN 2016/1010
2018-08-15 30
Beslut strandskyddsdispens och tillstånd naturreservat Gotlandskusten
2018-02-26 5
Yttrande TN Hamn
2018-xx-xx
Yttrande Räddningstjänsten
2018-08-27 32
Granskningsyttrande
2018-07-04 19
Sökandes svar på granskningsyttrande
2018-07-25 20
Svar från granne / TKF Mark (Visby Gustavsvik 1:1, Visby Gustavsvik 1:3,
Visby Snäckgärdet 1:33)
2018-08-20 31
Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
87 (113)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-12

Skickas till
Sökande
Personer som lämnat synpunkter
Kända sakägare enligt lista
Sökande
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BN § 201

BOGE TJÄLDER 1:49 - Förhandsbesked för
nybyggnad av fritidshus

BN 2016/238

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ planoch bygglagen (2010:900), PBL, att åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med
nedan givna villkor.
Villkor:
Fritidshuset ska anpassas till intilliggande bebyggelse i fråga om volym och skala.

Avgift

Avgift för förhandsbesked har debiterats i tidigare handläggning.
Upplysning

Förhandsbeskedet innebär enligt 9 kap. 39 § PBL inte att åtgärden får påbörjas.
Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden söks
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.
Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av fritidshus på fastigheten Boge
Tjälder 1:49. Ärendet har tidigare fått negativt beslut i byggnadsnämnden men har
återförvisats från Mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.
Fastigheten är belägen inom Riksintresse Gotlandskusten, där fritidsbebyggelse
endast får tillkomma som en komplettering till befintlig bebyggelse. Föreslagen
placering ses som en komplettering till befintlig bebyggelse.
Fastigheten består delvis av jordbruksmark som inte brukats på länge, vilket orsakat
att den börjat växa igen med tall, en och andra mindre träd. Jordbruksmarken ligger i
direkt anslutning till befintlig bebyggelse, och ingår inte i et större sammanhållet
jordbruksblock som brukas. Marken på den föreslagna byggplatsen bedöms inte vara
omistlig som jordbruksmark.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att positivt förhandsbesked kan
lämnas.
Bedömning

Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av fritidshus på fastigheten Boge
Tjälder 1:49.
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Fastigheten avses inte styckas, tomtplats anges till markerat område enligt
kartmaterial inkommet 2018-05-22 #70.
Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap 4 §
Miljöbalken. Fritidsbebyggelse inom dessa områden får endast tillkomma som en
komplettering till befintlig bebyggelse.
Översiktsplan Bygg Gotland anger att en samlad byggnadsstuktur skall eftersträvas,
placering av ny byggnad bör utgå från platsens befintliga bebyggelsemönster. Ny
bebyggelse skall tillkomma som komplettering till befintlig bebyggelse
Den föreslagna placeringen för fritidshuset är i omedelbar närhet till befintlig
bebyggelse vilket gör att den bedöms som en komplettering.

Fastigheten omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken.
Föreslagen åtgärd bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset.
Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § Miljöbalken.
Föreslagen åtgärd bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset.
Fastigheten omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9§ Miljöbalken.
Föreslagen åtgärd bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset.

Delar av fastigheten består av jordbruksmark. Enligt 3 kap 4 § miljöbalken är jordoch skogsbruk av nationell betydelse och brukningsvärd jordbruksmark får tas i
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och att detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt. Översiktsplan Bygg Gotland anger att
bebyggelse på god åkermark bör undvikas.
Jordbruksmarken på fastigheten har inte brukats på länge, och är inte heller
stödberättigad. Bedömningen att marken inte brukats på länge görs utifrån att
marken till stor del växt igen med tallar, enar och andra mindre träd. Marken ingår
inte i något större sammanhängande aktivt brukat jordbuksblock, i norr finns ett
strandänge som brukas till bete och nordväst om fastigheten finns två mindre åkrar.
Jordbruksmarken ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Den del som tas i
anspråk för bebyggelse är på grund av närheten till befintlig bebyggelse svår att bruka
med tanke på de skyddsavstånd som krävs mellan jordbruk och bebyggelse. Att utöka
bebyggelsen i aktuell de av fastigheten kan inte sägas påverka en framtida brukbarhet
i någon vidare mening.
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Bedömningen är att marken inte är omistlig som jordbruksmark, och att den del som
avses i förhandsbeskedet är väl lämpad för byggnation.
Delar av fastigheten omfattas av höga natur- och kulturvärden. Dessa bedöms inte
påverkas i negativ mening, då de återfinns i den östra delen av fastigheten och platsen
för den planerade byggnationen är belägen i den västra delen av fastigheten.
Den samlade bedömningen att ett fritidshus på fastigheten inte påtagligt skadar de
riksintressen, natur - och kulturvärden som finns på platsen. Åtgärden bedöms vara i
enighet med översiktsplanens riktlinjer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig att
bebygga med ett fritidshus.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Christian Hegardt, stadsarkitekt. Byggnadsnämnden ansluter
sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden meddelar som
förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan givna villkor.
Villkor:
Fritidshuset ska anpassas till intilliggande bebyggelse i fråga om volym och skala.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Karta
Karta tomtplatsavgränsning
VA-förutsättningar
VA-yttrande

Inkom
2018-08-20
2016-01-27
2018-05-22
2018-05-22
2018-05-22
2018-07-11

Handlingsnr
1
71
70
71
83

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Sökande
Underrättelse sänds för kännedom till kända sakägare enligt lista
Sökande
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BN § 202

FÅRÖ SIMUNDS 1:59 - Återkommande
säsongslov fr o m 1 maj t o m 30 september
för ändrad användning från
ekonomibyggnad till
cykelverkstad/cykeluthyrning (Sudersand)

BN 2017/1226

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beviljar bygglov, i form av återkommande säsongslov för ändrad
användning av ekonomibyggnad till cykelverkstads och cykeluthyrning fr o m 1 maj t
o m 30 september, med stöd av 9 kap 9 § och 31 c §§ plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.

Avgift

Bygglovsavgift

8 740 kronor

Startbeskedsavgift

1 380 kronor

Totalt

10 120 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se kallelse.
Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovbeslutet upphör att gälla.
Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked (10
kap 4 § PBL).
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
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På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är markerade
på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas på telefon 010-223 90 00.
I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd från
en väg m.m.
Utstakning krävs inte i ärendet.
Sammanfattning

Åtgärden avser återkommande säsongslov för ändrad användning av
ekonomibyggnad till cykelverkstads och cykeluthyrning fr o m 1 maj t o m 30
september. Ansökan inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-05-04.
Anmälan om olovlig åtgärd på fastigheten Fårö Simunds 1:59 gällande ändrad
användning från ekonomibyggnad till cykelverkstad samt cykeluthyrning inkom till
samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-05-04 ärendenummer BN 2015/1182.
I maj 2015 gjordes en anmälan om olovlig verksamhet på fastigheten Fårö Simunds
1:59 då ekonomibyggnaden tagits i bruk som cykelverkstad och cykeluthyrning utan
bygglov.
Grannfastigheterna Fårö Simunds 1:58 och Fårö Simunds 1:65 har inkommit med
synpunkter i ärendet. Även Fårö Hembygdsförening har yttrat sig i ärendet utan att
ha blivit delgivna.
Fastigheten har planbestämmelsen B - betecknat område som endast får användas
för bostadsändamål.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den sökta verksamheten är en avvikelse
från detaljplanen, och att avvikelsen inte är liten i den bemärkelsen som avses i 9 kap
31 b§ PBL, men att åtgärden uppfyller kraven i kap 9 31 c § PBL, dvs att
genomförandetiden för detaljplanen har gått ut och åtgärden bedöms vara ett
komplement till bostadsändamålet och kan därför anses förenlig med planens syfte i
det befintliga bostadsområdet.
Bedömning

Åtgärden avser säsongslov för ändrad användning från ekonomibyggnad till
cykelverkstad samt cykeluthyrning inom detaljplanelagt område på fastighet med
planbestämmelsen - B - betecknat område som endast får användas för
bostadsändamål.
Den planerade åtgärden innebär således en avvikelse från detaljplanens
bestämmelser.
Av 9 kap 31 c § PBL framgår att efter det att genomförandetiden för en detaljplan
har gått ut får bygglov medges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om
åtgärden
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1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov
eller ett allmänt intresse, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ansökta verksamheten är av
säsongskaraktär och av en typ och omfattning som kan ses som ett komplement till
det befintliga bostadsändamålet i området.
Kringliggande område karaktäriseras i hög grad av säsonger där cykelåkande är en
viktig samhällsfunktion för både turister, boende och näringslivet på Fårö.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att åtgärden avser en sådan typ av
verksamhet som kan gynna både ett i området angeläget gemensamt intresse och
även ett allmänt intresse.
Verksamheten är i hög grad säsongsbetonad då öppettiderna är begränsade till
sommarsäsongen 1a maj t om 30 september årligen.
Även om byggnaden användes som bostad skulle den utgör en viss
omgivningspåverkan detsamma gäller för en cykelverkstad. Ekonomibyggnadens
ursprungliga syfte är att fungera som en brukningslokal på Fårö Simunds 1:59 som
från början är en jordbruksfastighet. I det syfte som byggnaden uppförts bedöms en
verkstad och förråd som en lämplig användning.
En förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas i byggnaden är att riktlinjer
för verksamhetsbuller följs och att åtgärden inte i övrigt innebär en betydande
olägenhet för grannar. Grannarna på fastigheten Fårö Simunds 1:65 har yttrat sig
negativt om verksamhetens buller som kommer från cykeluthyrningens kompressor.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning, med stöd av miljö- och
hälsoskyddsnämndens yttrande, är att det är möjligt för cykeluthyrningen och
cykelverkstaden att följa Region Gotlands bullerriktvärden.
En förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas är att biltrafik från och till
den aktuella fastigheten anordnas utan att det innebär en olägenhet för grannar.
Bedömningen är att det finns goda förutsättningar att undvika sådana betydande
olägenheter.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att brandkraven går att uppfyllas men
ett tekniskt samråd ska hållas för att säkerställa lokalens brandklassning och vilka
eventuella åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa brandkraven.
Vad gäller synpunkter om inaktuella kartor gör samhällsbyggnadsförvaltningen
bedömningen, med hänvisning till bifogad situationsplan och kartor, att det tydligt
går att utläsa vilken del av byggnaden som åtgärden avser att ändra och att ett beslut
grundat på bifogade kartor kan tas.
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Bedömningen är att den samfällda vägen får nyttjas av de som har del i
samfälligheten. Om den ansökta verksamheten kan medges bygglov på en fastighet
som har del i samfälligheten är bedömningen att verksamhetens kunder inte kan
nekas att använda den gemensamma vägmarken för att ta sig till och från den aktuella
fastigheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det finns tillräckligt med yta för
parkering på den egna fastigheten samt att det går att ordna angöring till fastigheten
på ett sätt som inte kan anses utgöra någon olägenhet för berörda grannar.

Bedömningen är att den ökade trafiken förvisso kan medföra att mer dam dras upp
från grusvägen, men att detta inte kan anses vara en sådan betydande olägenhet som
förhindrar att lov kan ges. Av MÖD P 6062 framgår att ”Det ska vara fråga om
väsentliga olägenheter innan de bedöms som betydande och därmed utgör hinder för
bygglov.”

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den sökta verksamheten är en avvikelse
från detaljplanen, och att avvikelsen inte är liten i den bemärkelsen som avses i 9 kap
31 b § PBL, men att åtgärden uppfyller kraven i kap 9 31 c § PBL, dvs att
genomförandetiden för detaljplanen har gått ut och åtgärden bedöms vara förenlig
med detaljplanens syfte och utgör ett lämpligt komplement till den användning som
har bestämts i detaljplanen.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheten Fårö Simunds 1:12,
Fårö Simunds 1:51, Fårö Simunds 1:56, Fårö Simunds 1:58, fastigheten Fårö
Simunds 1:60, Fårö Simunds 1:65 och fastigheten Fårö Simunds 1:5 bedömts vara
berörda.
Synpunkter har inkommit från ägare av fastigheten Fårö Simunds 1:58 och Fårö
Simunds 1:65. Fårö Hembygdsförening har lämnat synpunkter utan att ha blivit
delgivna.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande.
Sökande har inte inkommit med svarsskrivelse.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Agnes Ekbom Aldrin, bygglovarkitekt. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden beviljar
bygglov, i form av återkommande säsongslov för ändrad användning av
ekonomibyggnad till cykelverkstads och cykeluthyrning fr o m 1 maj t o m 30
september, med stöd av 9 kap 9 § och 31 c §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Översiktskarta
Avstyckningskarta
Situationsplan
Parkeringsplan
Planritning
Teknisk beskrivning
Foton befintligt
Yttrande MHN 1
Yttrande MHN 2
Synpunkter Simunds 1:58
Synpunkter Simunds 1:65
Synpunkter Simunds 1:65
Synpunkter Simunds 1:65
Synpunkter Simunds 1:65
Synpunkter Simunds 1:65
Synpunkter FåröHembygdsförening
Svarsskrivelse

Inkom
Handlingsnr
2018-09-05
2017-10-05 8
2017-05-04 2
2017-10-05 9
2017-10-30 14
2018-08-27 74
2017-10-30 13
2017-11-13 16
2017-10-05 12
2018-07-05 48
2018-08-29 76
2018-07-12 59
2018-05-14 22
2018-06-25 36
2018-07-13 61
2018-07-16 62
2018-07-17 63
2018-05-07 21
2018-06-16 29

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Sökande
Annan part
Personer som lämnat synpunkter
Kända sakägare

Sökande
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BN § 203

TOFTA SALLMUNDS 1:8, 1:9 Förhandsbesked
för nybyggnad av 3 st bostadshus

BN 2016/9400

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ planoch bygglagen (2010:900), PBL, att åtgärden inte kan tillåtas.

Avgift

Avgift för avslag

24030 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för 3 bostadshus på Tofta Sallmunds 1:8, 1:9.
Fastigheten ingår i ett sammanhängande område av brukningsvärd jordbruksmark.
Den aktuella fastigheten ingår i ett jordbruksblock som uppbär jordbruksstöd och
har en planerad växtföljd. 2014 var åkern lagd i träda och 2017 odlades det korn på
åkern.
Enligt 3 kap 4 § miljöbalken är jord- och skogsbruk av nationell betydelse och
brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och att detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt.
Två domar från mark- och miljööverdomstolen, MÖD P 4087-15 och MÖD P 484816, har medfört en betydande skärpning i bedömningen av vad som är brukningsvärd
jordbruksmark. Av domarna framgår att åkermark och kultiverad betesmark som har
förbättrats genom röjning, eller tidigare varit åker och som utnyttjats som bete ska
räknas som jordbruksmark. Vidare framgår även att det krävs att ett väsentligt
samhällsintresse tillgodoses som inte kan tillgodoses någon annanstans, om
brukningsvärd jordbruksmark ska kunna tas i anspråk för bebyggelse.
I översiktsplanen framhålls värdet av att bevara jordbruksmark och det öppna
odlingslandskapet. Ny bebyggelse i det öppna kultur- och jordbrukslandskapet bör
undvikas.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har kommunicerat sin bedömning till sökande.
Sökande har inkommit med svarsyttrande angående jordbruksmarken ” Detaljplanen
vi har presenterat innebär att vi kommer etablera bebyggelse i anslutning till redan
befintlig bebyggelse.
- Den i åkersammanhang lilla jordplätt som vi ansökt om att ta i anspråk för
exploatering är avgränsad av en allmän väg som leder till skjutfältet.
- Tomtmarken jag vill bygga på är omgärdad av en tätvuxen träallé i öster, den norra
gnisvärdsvägen i söder, en allmän väg - flankerad med tätt planterade träd, mot väster
och bebyggelse med fastboende grannar i norr. Jag anser därför att tomtplätten
därför är att betrakta som tomtområde som bebyggs i ett redan
bebyggt område med fastboende.”
Försvarsmakten har i yttrande ställt sig negativa till ansökan om förhandsbesked på
den sökta platsen utifrån den bullerutredning som pågår.
Yttrandet har kommunicerats med sökande som inkommit med en skrivelse där de
anför att släkten har mer eller mindre varit bosatt på gården sedan 1900-talets början
och sökandes mor och morföräldrar har bott på gården. De har inte störts av
försvaret tidigare och menar på att det inte kommer att bli någon olägenhet för dem
nu heller.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att platsen inte är lämplig för
byggnation. Positivt förhandsbesked kan ej ges.
Sökande har i yttrande ställt en rad frågor vilka har besvarats av
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Bedömning

Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap 4 §
Miljöbalken. Fritidsbebyggelse inom dessa områden får endast tillkomma som en
komplettering till befintlig bebyggelse.
Föreslagen åtgärd gället 3 bostadshus som ligger längs med befintlig väg och har
bebyggelse åt väster.
Föreslagen åtgärd kan ses som en komplettering till befintlig bebyggelse.
Fastigheten omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken.
Föreslagen åtgärd bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset.
Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § Miljöbalken.
Föreslagen åtgärd bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset.
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Fastigheten omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9§ Miljöbalken.
Försvarsmakten har hörts i ärendet. Av Försvarsmaktens yttrande framgår att ”den i
ärendet aktuella fastigheten ligger idag inte inom influensområdet för buller från
skjutfältet.”, samt
”Meddelar MPD (Miljöprövningsdelegationen) tillstånd enligt Försvarsmaktens
ansökan kan den planerade nya bostadsbebyggelsen innebära att Försvarsmaktens
nyttjande av skjutfältet påtagligt försvåras eller helt omöjliggörs.”
Yttrandet är baserat på den bullerutredning som ingår i den
miljökonsekvensbeskrivning (FM 2016-4026:33) som tillhör Försvarsmaktens
ansökan om miljötillstånd. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att ”Söder om
skjutfältet kommer påverkan kunna öka relativt i förhållande till befintligt tillstånd.
Detta på grund av att skjutning med skarp ammunition tillkommer, verksamheten
innebär att viss ljudutbredning över riktvärdena breder ut sig utanför
Försvarsmaktens skjutfält.”
Sökande har inkommit med ett svarsyttrande på Försvarsmaktens yttrande, där det
framförs att det i dagsläget redan finns flera fastigheter med både permanentbostäder
med små barn och fritidsbostäder närmare skjutfältet än den plats förhandsbeskedet
avser.
Försvarsmakten hänvisar till en pågående ansökan om att få ta ett utökat område vid
skjutfältet i anspråk. Om Försvarsmaktens ansökan avslås kommer fastigheten inte
att utsättas för mer buller från skjutfältet än vad den i dagsläget gör. Skulle
Försvarsmaktens ansökan beviljas går det dock inte utesluta att bullret från skjutfältet
kan komma att öka på fastigheten.
Då inget utökat tillstånd i dagsläget finns bör bedömningen om platsens lämplighet
göras utifrån Försvarsmaktens nuvarande miljötillstånd. Enligt detta görs
bedömningen att platsen ur bullersynpunkt är lämplig för bebyggelse.
Fastigheten ingår i ett sammanhängande område av brukningsvärd jordbruksmark.
Enligt 3 kap 4 § miljöbalken är jord- och skogsbruk av nationell betydelse och
brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och att detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt.
Två domar från mark- och miljööverdomstolen, MÖD P 4087-15 och MÖD P 484816, har medfört en betydande skärpning i bedömningen av vad som är brukningsvärd
jordbruksmark. Av domarna framgår att åkermark och kultiverad betesmark som har
förbättrats genom röjning, eller tidigare varit åker och som utnyttjats som bete ska
räknas som jordbruksmark. Vidare framgår även att det krävs att ett väsentligt
samhällsintresse tillgodoses som inte kan tillgodoses någon annanstans, om
brukningsvärd jordbruksmark ska kunna tas i anspråk för bebyggelse.
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I översiktsplanen framhålls värdet av att bevara jordbruksmark och det öppna
odlingslandskapet. Ny bebyggelse i det öppna kultur- och jordbrukslandskapet bör
undvikas.
Marken på fastigheten är av god beskaffenhet för odling och anses vara
brukningsvärd. Den aktuella fastigheten ingår i ett jordbruksblock som uppbär
jordbruksstöd och har en planerad växtföljd.
Sökande har inkommit med svarsyttrande angående jordbruksmarken ” Detaljplanen
vi har presenterat innebär att vi kommer etablera bebyggelse i anslutning till redan
befintlig bebyggelse.
- Den i åkersammanhang lilla jordplätt som vi ansökt om att ta i anspråk för
exploatering är avgränsad av en allmän väg som leder till skjutfältet.
- Tomtmarken jag vill bygga på är omgärdad av en tätvuxen träallé i öster, den norra
gnisvärdsvägen i söder, en allmän väg - flankerad med tätt planterade träd, mot väster
och bebyggelse med fastboende grannar i norr. Jag anser därför att tomtplätten
därför är att betrakta som tomtområde som bebyggs i ett redan
bebyggt område med fastboende.”
Med stöd av definitionen av vad som är jordbruksmark är bedömningen att den mark
som enligt ansökan avses bebyggas faller in under begreppet jordbruksmark.
Bedömningen är att den aktuella jordbruksmarkens brukningsvärde är hög och att
den aktuella fastigheten ingår i ett större sammanhållet område av jordbruksmark.
Sammantaget är bedömningen att den aktuella marken är att anse som brukningsvärd
jordbruksmark. Den föreslagna placeringen av byggnaderna bedöms inte vara lämplig
utifrån detta.
Odlingsbar mark kan bli en bristvara i framtiden och ny bebyggelse på god åkermark
bör undvikas.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att platsen inte är lämplig för
byggnation. Positivt förhandsbesked kan ej ges.

Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden meddelar som
förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att
åtgärden inte kan tillåtas.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
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Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Karta
Situationsplan
VA-förutsättningar
Remissvar försvaret
Skrivelse från sökande

Inkom
2018-09-04
2016-09-04
2017-06-26
2018-08-09
2017-06-26
2018-02-28
2018-03-18

Handlingsnr
1
7
30
8
16
19

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till

Försvarsmakten. Anders Ferdinandsson. 10785 Stockholm.
Sökande
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BN § 204

VISBY NUNNAN 1- Underhåll - Ändring av
entrédörr till restaurang (Bageriet) Information

BN 2018/635

Ärendet utgår på sökandes begäran.
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BN § 205

FÅRÖ SIMUNDS 1:59 - Ifrågasatt olovlig
åtgärd, påbörjad åtgärd utan startbesked

BN 2015/1182

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden påför
(pers.nr
en byggsanktionsavgift om 22 579 kr med stöd av 11 kap 51 §
(2010:900) plan- och bygglagen, PBL.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft med stöd av 11 kap 61 § PBL.

Avgift

Byggsanktionsavgift

22 579 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med 9 kap. plan- och byggförordningen (2013:308),
PBF.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Om det utförda inte tas bort och verksamheten upphör inom föreskriven tid ska
byggnadsnämnden ta ut en ny byggsanktionsavgift med dubblerat belopp enligt 9
kap. 2 § PBF.
Om bygglov beviljas för åtgärden kommer detta ärende avslutas i och med
uttagandet av denna byggsanktionsavgift.
Byggsanktionsavgiften ska betalas senast 60 dagar efter det att beslutet vunnit laga
kraft.
Detta beslut delges med förenklad delgivning.
Sammanfattning

Detta beslut är ett led i byggnadsnämndens skyldighet att pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller beslut om en påföljd enligt 11 kap 5 § PBL.
Ärendet avser ianspråktagande av en ekonomibyggnad för
cykeluthyrningsverksamhet utan erforderligt bygglov och startbesked för ändrad
användning. Byggnadsnämnden ska därför ta ut en byggsanktionsavgift.
Förvaltningen bedömer att det inte finns skäl att avstå från att ta ut avgiften eller att
det finns anledning att sätta ned avgiften.
Bedömning

Överträdelsen och när den utfördes
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Enligt 9 kap 2 § 3 a pt PBL krävs det bygglov för att helt eller delvis ianspråkta en
byggnad för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast använts för
eller enligt senaste beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda
användningen kommit till stånd.
Den aktuella byggnaden utgör en lada, det finns inget bygglov för den eftersom den
sannolikt uppförts som ekonomibyggnad för jordbruksverksamhet tillhörande
ursprungsfastigheten Fårö Simunds 1:45 (se handling nr 36). Användning av ladan
för kommersiell cykeluthyrningsverksamhet bedöms vara en sådan väsentlig annan
användning att bygglov krävs. Baserat på de uppgifter som anmälaren inkommit med
uppskattar samhällsbyggnadsförvaltningen att verksamheten pågått sedan 2015. Det
fanns inget bygglov när användningen påbörjades och följaktligen saknades även
erforderligt startbesked enligt 10 kap 3 § PBL.

Byggsanktionsavgift
Enligt 11 kap 51 § PBL, ska byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §,
om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§. Regeringen
har med stöd av 16 kap. 12 § PBL meddelat föreskrifter om byggsanktionsavgifter i 9
kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
Enligt PBF ska byggsanktionsavgift åläggas den som trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL
påbörjar en åtgärd som kräver lov innan byggnadsnämnden har lämnat startbesked.
Enligt 11 kap. 53, 55—56 §§ behöver en byggsanktionsavgift inte tas ut trots att en
överträdelse skett i vissa situationer. Att överträdelsen inte skett uppsåtligen saknar
betydelse vid denna bedömning. Förvaltningen bedömer att det inte råder några
omständigheter i ärendet som medför att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut.

Byggsanktionsavgiftens storlek
Enligt 9 kap. 1 § PBF ska byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med det
belopp som anges i 9 kap. PBF. Sanktionsarean har bestämts med stöd av ritningar
avseende den aktuella åtgärden (se handling nr 35) och avgiften grundas på 2018 års
prisbasbelopp, dvs 45 500 kr.
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får byggsanktionsavgiften i ett enskilt fall sättas ned om
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av
andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Förvaltningen bedömer att avgiften
står i rimlig proportion till överträdelsen och avgiften sätts därför inte ned.
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har inkommit med ett yttrande efter att ha tagit del av förslag till beslut
i detta ärende. Han menar att åtgärden bör vara preskriberad då ekonomibyggnaden
fungerat som verkstad och cykelförvaring samt för diverse maskiner till den
intilliggande campingen sedan 1970-talet (se handling nr 57).
Att använda en ekonomibyggnad för förvaring och verkstad kan anses vara förenligt
med det som byggnaden uppförts för. Det ärendet dock gäller är ändrad användning
av ekonomibyggnad till kommersiell cykeluthyrningsverksamhet och den
verksamheten bedömer förvaltningen vara en sådan väsentlig annan användning att
bygglov krävs. Det finns inget som tyder på att cykeluthyrningsverksamheten pågått
så länge att ärendet ska preskriberas och avskrivas. Förvaltningen står därför kvar vid
sin bedömning att åtgärden är påbörjad innan bygglov och startbesked beviljats och
att byggsanktionsavgift därför ska tas ut. Det har heller inte framkommit några nya
uppgifter som föranleder att byggsanktionsavgiften ska sättas ned.

Rättelse för att slippa byggsanktionsavgift
Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning
vid ett sammanträde med byggnadsnämnden.
I det här ärendet går det inte att göra rättelse eftersom åtgärden inte riktigt kan
återställas jämförelsevis som med en nybyggd byggnad som kan rivas bort.

Vem som ska betala byggsanktionsavgiften
Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när
överträdelsen begicks var ägare till fastigheten eller byggnadsverket, den som begick
överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att
ägde fastigheten när överträdelsen begicks. Hon ska därför betala
byggsanktionsavgiften.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna Hallin, bygglovhandläggare. Byggnadsnämnden ansluter
sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden påför
(pers.nr
en byggsanktionsavgift om
22 579 kr med stöd av 11 kap 51 § (2010:900) plan- och bygglagen, PBL.
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Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft med stöd av 11 kap 61 § PBL.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Anmälan med bilagor
För kännedom till fastighetsägare
Protokoll från tillsynsbesök med bilder
Planritning
Fastighetsrapport
Beräkningsunderlag BSA
Svar/synpunkter från fastighetsägare
Tjänsteskrivelse

Inkommen/upprättad
2015-05-04
2016-06-20
2016-12-07
2018-03-21
2018-03-21
2018-05-25
2018-06-16
2018-06-18

Handlingsnr
1-7
12
20-21
35
36
52
57
58

Bilagor
Bilaga 1 – Information om förenklad delgivning
Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser
Skickas till
Förenklad delgivning
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BN § 206

KRÄKLINGBO HISTILLES 2:2 - Ifrågasatt
olovlig åtgärd, påbörjad åtgärd utan
startbesked

BN 2018/1091

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden påför
och
en byggsanktionsavgift om 5 715 kr och avslutar därmed ärendet.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft.

Avgift

Byggsanktionsavgift

5 715 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med 9 kap. plan- och byggförordningen (2013:308),
PBF.
Faktura skickas separat.
Upplysning

I och med detta beslut är ärendet avslutat och byggnadsnämndens skyldighet att
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd
enligt 11 kap. 5 § PBL uppfyllt.

Byggsanktionsavgiften ska betalas senast 60 dagar efter det att beslutet vunnit laga
kraft.

De betalningsskyldiga ansvarar solidariskt för betalningen enligt 11 kap 60 § PBL.
Det innebär att Byggnadsnämnden kan utkräva hela beloppet av vem som helst av de
betalningsskyldiga.

Detta beslut delges med förenklad delgivning enligt sändlista.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen mottog information 2018-05-08 om att det på
fastigheten pågick arbete med att riva en befintlig byggnad och att en ny byggnad
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skulle uppföras. Vid besök på plats kunde konstateras att en del av byggnaden har
rivits (se handlingsnr. 11). Fastighetsägaren meddelade att byggnaden kommer att
byggas till med ca 5 m2. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att
det för tillbyggnaden inte krävs bygglov, men att åtgärden innebär att konstruktionen
för byggnadens bärande delar berörs och därför är anmälningspliktigt. En
byggsanktionsavgift ska därför tas ut för påbörjad åtgärd utan startbesked om 5 715
kronor.
Detta beslut är ett led i byggnadsnämndens skyldighet att pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller beslut om en påföljd enligt 11 kap 5 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.

Bedömning

Överträdelsen och när den utfördes
Förvaltningen har kunnat konstatera att byggnadsarbetet påbörjats under våren 2018.

Enligt 9 kap 6 § 1 pt PBL krävs det trots 2 § inte bygglov för en liten tillbyggnad av
ett en- och tvåbostadshus utanför ett område med detaljplan om åtgärden inte vidtas
närmare gräns än 4,5 meter. Förvaltningen har gjort bedömningen att tillbyggnaden
är en sådan liten tillbyggnad som åsyftas i ovanstående paragraf.
Enligt 6 kap 5 § 3 pt PBF krävs det dock anmälan vid en ändring av en byggnad om
ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs.
Fastighetsägarna har i det här fallet inte skickat in en anmälan innan
byggnadsåtgärderna påbörjades och följaktligen påbörjat åtgärderna utan startbesked.

Byggsanktionsavgift
Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska byggnadsnämnden ta ut
en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 16 kap. 12 §, om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i
16 kap. 2–10 §§. Regeringen har med stöd av 16 kap. 12 § PBL meddelat föreskrifter
om byggsanktionsavgifter i 9 kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
Enligt PBF ska byggsanktionsavgift åläggas den som trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL
påbörjar en åtgärd som kräver lov innan byggnadsnämnden har lämnat startbesked.
Fastighetsägarna
och
har i det här fallet inte
skickat in någon anmälan innan byggnadsåtgärderna påbörjades och följaktligen
påbörjat lovpliktig åtgärd utan startbesked. Anmälan har dock skickats in och
startbesked har utfärdats för åtgärden i efterhand.
108 (113)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-12

och
har tagit del av förslag till beslut och
beretts tillfälle att yttra sig enligt 11 kap 58 § PBL.
Enligt 11 kap. 53, 55—56 §§ behöver en byggsanktionsavgift inte tas ut trots att en
överträdelse skett i vissa situationer. Att överträdelsen inte skett uppsåtligen saknar
betydelse vid denna bedömning. Förvaltningen bedömer att det inte råder några
omständigheter i ärendet som medför att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut.

Byggsanktionsavgiftens storlek
Enligt 9 kap. 1 § PBF ska byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med det
belopp som anges i 9 kap. PBF. Sanktionsarean har bestämts med stöd av ritningar
avseende den aktuella åtgärden (se handlingsnr. 13) och avgiften grundas på 2018 års
prisbasbelopp, dvs 45 500 kr.
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får byggsanktionsavgiften i ett enskilt fall sättas ned om
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av
andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Förvaltningen bedömer att avgiften
står i rimlig proportion till överträdelsen och avgiften sätts därför inte ned.

Rättelse för att slippa byggsanktionsavgift
Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning
vid ett sammanträde med byggnadsnämnden.
I det här ärendet går det inte att göra rättelse eftersom åtgärden inte riktigt kan
återställas jämförelsevis som med en nybyggd byggnad som kan rivas bort.

Vem som ska betala byggsanktionsavgiften
Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när
överträdelsen begicks var ägare till fastigheten eller byggnadsverket, den som begick
överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen.
Förvaltningen kan konstatera att
och
begick
överträdelsen, ägde fastigheten när överträdelsen begicks samt fick fördel av
överträdelsen när åtgärderna påbörjades.
och
ska därför betala hela byggsanktionsavgiften.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenterar av Anna Hallin, bygglovhandläggare. Byggnadsnämnden ansluter
sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden påför
och
en byggsanktionsavgift
om 5 715 kr och avslutar därmed ärendet.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Anmälan
Meddelande om tillsynsärende
Protokoll från tillsynsbesök 2018-06-08
Beräkningsunderlag BSA
Planritning
Tjänsteskrivelse Förslag till beslut

Inkommen/upprättad
2018-05-08
2018-05-08
2018-08-02
2018-08-02
2018-06-25
2018-08-02

Handlingsnr
1
2 och 3
11
12
13
14

Bilagor
Bilaga 1 – Information om förenklad delgivning
Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser
Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
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BN § 207

Delegationsbeslut 2018

BN 2018/814

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enighet med byggnadsnämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får byggnadsnämnden återta
lämnad delegering eller föregripa ett beslut ett enskilt ärende av den som fått
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Följande delegationsbeslut redovisas för perioden 20180601-20180831.
Lista med delegationsbeslut av byggenheten 467 stycken lovärenden.
Beslut 2018-08-13 arbetsutskott, BN 2018/1449 Handlingsplan utifrån ny lag
avseende avgiftsreducering inom PBL.
Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden har tagit del av delegeringsbesluten.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden godkänner
redovisningen av delegationsbeslut.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
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BN § 208

Diverse Skrivelse

Byggnadsnämndens beslut

Diverse skrivelser inkomna 2018-06-01 - 2018-08-31 läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har tagit del av diverse skrivelser inkomna 2018-06-01 - 2018-0831.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) föreslår att diverse skrivelser inkomna 201806-01 - 2018-08-31 läggs till handlingarna.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
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BN § 209

Övriga frågor

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner informationen.
Byggnadsnämnden beslutar godkänna av Mikael Westberg, bygglovarkitekt inlämnat
överklagande Eksta Stendala 1:1 BN 2018/1660 Lantmäteriet: Underrättelse om
avslutad förrättning samt blankett för godkännande (2018-07-11 ärendenummer
I17261).

Sammanfattning

Signallottan A7
Oppositionen frågar genom Fredrik Gradelius (C) om vi har möjlighet att styra
hyresrätt/bostadsrätt via plan? Ex Signallottan på A7
Anders Rahnberg, enhetschef plan informerar om rådande omständigheter.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden godkänner
informationen.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.

BN 2018/1660 angående avstyckning från fastigheten Gotland Eksta Stendala 1:1
Mikael Westerberg, bygglovarkitekt presenterar händelserna i ärendet.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden beslutar
godkänna av Mikael Westberg, bygglovarkitekt inlämnat överklagande Eksta Stendala
1:1 BN 2018/1660 Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning samt blankett
för godkännande (2018-07-11 ärendenummer I17261).
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
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