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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag

2018-11-14

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-20

Anslaget får tas ned tidigast

2018-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift
Marie Engström
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BN § 235

Förvaltningschefens information

Byggnadsnämndens beslut

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Förvaltningschef Johan Åberg informerar om följande punkter:
BN 2018/1932 Visby Södertull 11 - Ifrågasatt olovlig åtgärd.
Skrivelse sänd till Regionstyrelsen med information att Byggnadsnämnden inte klarar
sina ekonomiska mål för 2018 och inte heller delar av sitt verksamhetsuppdrag.
BN 2018/1180 Krav på skadestånd för planstridig byggnation på grannfastigheten.
Svar avseende ”Kav på förhandling och skadestånd” har sänts.
Bo Eriksson, enhetschef bygg kommer avsluta sin anställning på
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Genomgång av medarbetarenkäten.
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BN § 236

Redovisning status GDPR - Information

BN 2018/839

Byggnadsnämndens beslut

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Förvaltningschef Johan Åberg informerar hur arbetet för att anpassa
Samhällsbyggnadsförvaltningen till GDPR fortlöper.
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BN § 237

Ny dataskyddsförordning (GDPR) Komplettering

BN 2018/725

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar att till förvaltningschef delegera rätten att anmäla
personuppgiftsincident med rätt till vidaredelegering.
Byggnadsnämnden beslutar att till förvaltningschef delegera rätten att lämna yttrande
till tillsynsmyndighet och förvaltningsrätt samt rätten att överklaga ärende rörande
personuppgiftsincident med rätt till vidaredelegering.

Sammanfattning

EU:s dataskyddsförordning eller GDPR (förkortning av engelskans General Data
Protection Regulation) började gälla 25 maj 2018. Förordningen ersatte
personuppgiftslagen (PuL).
Nämnden fattade 2018-04-18, § 83, ett antal beslut om hanteringen av
dataskyddsförordningen. Det har visat sig att besluten behöver kompletteras med
delegering för att hantera så kallade personuppgiftsincidenter enligt
dataskyddsförordningen.
Bedömning

Nämnden föreslås besluta om följande tillägg till delegationsordningen:
Ärende

Lagrum

Delegat

Beslut om anmälan av
personuppgiftsincident.

Artikel 33 GDPR

Förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera.

Yttrande till tillsynsmyndighet
och förvaltningsrätt samt att
överklaga ärende rörande
personuppgiftsincident.

Artikel 33 GDPR

Förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet fördras av Johan Åberg, förvaltningschef. Byggnadsnämnden ansluter sig till
förvaltningens bedömning.
Yrkande
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Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att byggnadsnämnden beslutar att till
förvaltningschef delegera rätten att anmäla personuppgiftsincident med rätt till
vidaredelegering. Samt att Byggnadsnämnden beslutar att till förvaltningschef
delegera rätten att lämna yttrande till tillsynsmyndighet och förvaltningsrätt samt
rätten att överklaga ärende rörande personuppgiftsincident med rätt till
vidaredelegering.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-25
Skickas till
Registrator-rs@gotland.se
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BN § 238

Statistik 2018

BN 2018/53

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av statistik för perioden 2018-10-01 2018-10-31

Sammanfattning

Statistik för perioden 2018-10-01 - 2018-10-31 har sänts ut i kallelsen.
Ärendets behandling under mötet

Fredrik Gradelius (C) efterfrågar ytterligare information i statistiken utifrån det
uppdrag Byggnadsnämnden gav förvaltningen på nämndsammanträdet 2018-10-17
§212. Uppdraget till förvaltningen var att Byggnadsnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att med start så snart som möjligt presentera den totala ärendebalansen.
Presentation bör ske så frekvent som möjligt gärna varje kvartal. Önskvärt att
informationen om inkommande- och slutdatum för varje ärende går att utläsa från
statistiken.
Bo Eriksson, enhetschef bygg svarar att det pågår ett arbete för att förbättra
framtagandet och presentationen av statistiken. Förväntas vara klart vid årsskiftet
2018/2019.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden godkänner
redovisningen av statistik för perioden 2018-10-01 - 2018-10-31.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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BN § 239

Utredning av nämndsammanslagning

BN 2018/2532

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden antar det yttrande som Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Socialdemokraterna skrivit som sitt eget och sänder yttrandet till Regionstyrelsen.
Reservation
Eva Ahlin (C), Börje Bendelin (C), Fredrik Gradelius (C), Ingela Gardelin (M), LarsErik Benneck (M) reserverar sig mot beslutet med nedan motivation: Se motivation
under punkten Ärendets behandling på mötet.

Sammanfattning

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-10-31 §225 att ärende ”Utredning
av sammanslagning” ska finnas med som en egen punkt på kommande
nämndsammanträde så att nämnden kan lämna ett yttrande i ärendet vilket ska
sändas till Regionstyrelsen.
Majoriteten i Byggnadsnämnden: S, MP och V framför härmed formella
invändningar mot hur uppdraget med avsikt att slå samman Byggnadsnämnden (BN)
och Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) processats utan tydligt definierat syfte
och i stor hast av alliansminoriteten i Regionstyrelsen.
Genom att helt utelämna att höra de politiska nämnderna har RS visat på brister i sitt
ansvar gentemot de demokratiskt utsedda nämnderna och ytterst Gotlands
befolkning. De demokratiska värdena har därmed inte kunnat belysas av de som har
störst kännedom, varför vi genom detta yttrande vill klargöra vår ståndpunkt i
ärendet.
BN och MHN hanterar två olika lagstiftningar med samma dignitet. Plan- och
bygglagen PBL är i grunden en exploateringslag och Miljöbalken MB en skyddslag,
och dessa står ibland emot varandra. När en nämnd slås samman av dessa riskerar
miljöfrågorna att få stryka på foten. Lagstiftningarna är var för sig mycket
komplicerade och det innebär att ledamöterna i nämnden får svårt att hantera
komplexa ärenden med stor spännvidd. Jävsförhållandet mellan lagstiftningarna och
myndighetsutövningen är också en svår fråga att lösa.
BN har alltid ett antal komplicerade ärenden av stor vikt vid sina sammanträden som
gäller detaljplaner, översiktsplaner, planprogram, bygglov och tillsyn, och det är just
de svåra ärendena och avslagen som kommer till nämnden. Många ärenden gör det
också svårt att hantera ett nämndsammanträde och presskonferens över en dag.
Ur en demokratisk aspekt är vikten av rättssäkra och väl avvägda beslut också av vikt.
Vid en sammanslagning av nämnderna samlas mer makt till färre politiker.
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Det gynnar inte demokratin och kommer sannolikt att innebära ett demokratiskt
underskott och i praktiken några få yrkespolitiker.
Som företrädare för gotlänningarna och allmänintressen ska vi politiker slå vakt om
en långsiktigt balanserad tillväxt där vi tar hänsyn till generationerna som kommer
efter oss. Det är politikens yttersta ansvar och kräver en balans mellan de olika
ansvarsområdena under MB respektive PBL. Miljöfrågorna blir också allt viktigare
och vid en sammanslagning av nämnderna riskerar dessa att prioriteras ned.
Vi hade också hellre sett att nämnderna och förvaltningen fått tid att fokusera på de
redan pågående handlingsplanerna utifrån de minskade ekonomiska ramarna än att
lägga tid och resurser på processen med en nämndsammanslagning.
Gotland har speciella förutsättningar vilket gör bygg- och miljöärenden komplexa. Vi
har:
-Naturvärden som få andra kommuner.
-Kulturvärden både på landsbygd och i Visby som få andra kommuner.
-Få detaljplaner. Men också Sveriges mest komplicerade detaljplan i Visby innerstad.
-Stor del strandskydd.
-Komplexa VA-förutsättningar med vår geologiska- och hydrogeologiska särart samt
eftersatt VA-planering som gör det tidskrävande att utreda bygg och miljöärenden. I
kombination med att vi har 14000 enskilda avlopp är det utmanande.
-Ostrukturerad bebyggelse med extremt mycket fritidshus utanför planlagt område.
-Vi har högt byggtryck och höga fastighetsvärden, vilket gör att sökanden ibland
driver ärenden väldigt långt vilket i sig gör ärenden tidskrävande och svåra att
hantera.
-Vi en av landets med attraktiva sommarkommuner med allt vad det för med sig i
form av verksamheter, dessutom en relativt stor kommun geografiskt med ca 58 000
innevånare samt ett stort antal delårsboende vilket i sig alstrar mycket ärenden.
Allt detta är intressen som ibland står emot varandra och skapar tryck på politiker.
Jämförelser med de flesta andra kommuner som har en gemensam nämnd för MB
och PBL blir därför haltande.
En samordning över nämndgränserna kräver utvecklade, förbättrade och mer
effektiva processer och handläggning av ärenden utifrån ett helhetsperspektiv för
kunden. Detta är dock inte avhängigt av en nämndsammanslagning, utan är fullt
möjligt att genomföra inom befintlig struktur, vilket också är ett av
Samhällsbyggnadsförvaltningens prioriterade förbättringsområden. Vi varnar för ett
organisatoriskt kaos då vi bedömer att vare sig förvaltning eller politik är förberedd
på en sammanslagning. Inte minst som att ny lagstiftning träder i kraft vid årsskiftet.
Beredningen har gått för snabbt.
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Att ha insatta politiker som förstår frågornas komplexitet och ibland
motsatsförhållande är en förutsättning för att förvaltningen ska kunna arbeta och få
rätt resurser, även för nämndens arbete. Att skapa ett attraktivt Gotland för
framtiden där vi behåller värden samtidigt som vi exploaterar och utvecklar är
krävande. En sammanslagen nämnd bedömer vi inte vara ett steg i rätt riktning med
de stora utmaningar vi har.
Vi avstyrker med anledning av ovanstående en sammanslagning av BN och MHN.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet i Byggnadsnämnden
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ulla Pettersson (S) yrkar med medhåll från Karl-Allan Nordblom (MP)
att Byggnadsnämnden antar det yttrande som Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Socialdemokraterna skrivit som sitt eget och sänder yttrandet till Regionstyrelsen.
Eva Ahlin (C) yrkar att nämnden tar emot informationen och yttrandet inte sänds till
Regionstyrelsen i nämndens namn.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) ställer proposition på de två förslagen och
finner att Ulla Pettersson (S) yrkande vinner bifall. Votering begärs. I omröstningen
gäller ja-röst för Ulla Pettersson (S) förslag och nej-röst för Eva Ahlin (C) förslag.
Omröstningen ger 6 ja-röster: Kjell-Åke Wahlström (S), Sven-Åke Malmberg (S),
Ulla Pettersson (S), Wolfgang Brunner (MP), Tore Tillander (V), Karl-Allan
Nordblom (MP) samt 5-nej röster: Eva Ahlin (C), Börje Bendelin (C) Fredrik
Gradelius (C), Ingela Gardelin (M), Lars-Erik Benneck (M)
Motivering för reservation.
Centerpartiet och Moderaterna delar inte nämndens majoritets bild av effekterna av
samgåendet mellan Byggnadsnämnd och Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Vi
reserverar oss mot beslutet att skicka majoritetens skrivelse som ett yttrande från
nämnden.
Ett samgående av byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden till en
miljö- och byggnämnd bidrar till enkelhet och tydlighet i ett kundperspektiv. Vid det
här samgåendet, som vi i Alliansen kommit överens med Socialdemokraterna om,
utökas nämnden till tretton ledamöter för att säkerställa att kompetens inom
politiken finns med från båda tidigare nämnderna, och en möjlighet till många olika
kompetenser hos de individer som ingår i nämnden. Denna kompetens kompletteras
givetvis med utbildning i början av mandatperioden.
Det har många fördelar att en och samma nämnd får det politiska ansvaret att i sina
beslut göra nödvändiga avvägningar mellan de olika lagstiftningarna Miljöbalken och
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Plan- och bygglagen. I dag hanteras många ärenden i båda nämnderna. Att en nämnd
fattar besluten ger bättre helhetssyn och tydlighet, effektivitet och rättssäkerhet – det
bv gynnar alla gotlänningar och andra som vill bygga på ön. Nämndens majoritet
nämner i sin skrivelse ”jävsförhållandet mellan lagstiftningarna och
myndighetsutövningen”, och något sådant jävsförhållande känner inte vi till, och inte
heller Region Gotlands jurist. Nämndens majoritet kunde inte heller redogöra för vad
det är för ett jävsförhållande de menar. Ibland får BN vänta på remisser från MHN.
Det slipper vi med en gemensam nämnd.
Vi ser också stora fördelar med att miljöfrågorna kommer in tidigt i framtagandet av
planer. Gotland har unika förutsättningar med vår genomsläppliga berggrund, och
tillsammans vill vi hitta möjligheter och lösningar som är bra för Gotland långsiktigt.
En gemensam nämnd innebär också en viss rationalisering av förvaltningsledningens
arbete genom endast en nämnd och därmed en budget och en verksamhetsplan,
delårsrapport med mera. Från fackens sida har man bland annat lyft oro för att det
går för snabbt och det har vi full förståelse för. Denna fråga har diskuterats inom
politiken tidigare men vi har då inte ansett att förändringar ska ske mitt i en
mandatperiod. Därför går det nu relativt snabbt för att kunna göra förändringen vid
årsskiftet och vid inledningen av en ny mandatperiod. Vi känner oss trygga med det
arbete som nu sker inom förvaltningen för att omhänderta en ny
nämndsorganisation. Från politikens håll kommer vi fortsatt ha förståelse för att det
kommer ta tid från övrigt arbete i början. Oron som infann sig hos delar av
personalen har lyssnats till och tagits väl hand om. Vi uppfattar att fackförbunden i
övrigt liksom vi ser ljust på hur samgåendet kommer se ut framåt.
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BN § 240

Internbudget 2019

BN 2018/2489

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner internbudgeten för 2019.

Sammanfattning

Byggnadsnämndens ekonomiska nettoram fastställdes av regionstyrelsen i september
till totalt 15 077 tkr för 2019. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ett förslag till
fördelning av ramen i nedanstående tabell. Internbudgetens ramfördelning redovisas
per ansvar.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till fördelning av ramen utgår från kända
förändringar och förutsättningar inför 2019. I nedanstående tabell redovisas
ramfördelningen 2018, föreslagen ny ram 2019 samt förändringen i ram mellan 2018
och 2019.
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Byggnadsnämndens verksamheter
Byggnadsnämnden, ZZ1401

Ram 2018,
tkr

Översiktsplan, ZZ1431

Detaljplan, ZZ1453

947

0

0

0

0

5 623

4 987

-636

1 598

1 398

-200

5 042

4 595

-447

0

0

0

1 212

1 212

0

413

413

0

240

140

-100

Enhet Bygg, ZZ1562

Bygglov, ZZ1563

Bygginspektion, ZZ1564

Energirådgivning, ZZ1565

Förändring jmf med 2018 års
ram, tkr

947

Enhet Stadsarkitekt, ZZ1454

Geografisk Information, ZZ1416

Ny ram
2019, tkr

Tillägg löner

985

Satsning bristyrken och jämställdhet

400

Totalt

15 275

15 077

Kommentar
Satsning år 2019 på bristyrken och jämställdhet, det sker inom yrkeskategorierna,
bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer, GIS ingenjörer, mätningsingenjörer och
kartingenjörer.
Förvaltningens bedömning är att de ekonomiska ramarna per verksamhet är
ändamålsenligt upprättade och ger rätt förutsättningar för verksamhetens bedrivande.
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Förvaltningsledning har inför fördelning av ram 2019 gått igenom verksamheternas
olika förutsättningar för att möta emot besparingsbetinget.
Enhet Geografisk information har inför 2018 förändrat sin fakturerings rutin till
efterfakturering, detta har under 2018 inneburit minskade intäkter under den
övergångsperiod som år 2018 inneburit. Trots detta har enheten en prognos som
visar emot ett noll resultat ev. litet överskott för år 2018. Utifrån detta har
förvaltningen bedömt det som att enheten under 2019 har möjlighet att klara av att
bedriva sin verksamhet med minskad ram.
Ett arbete pågår emellan förvaltningar inom Region Gotland, där förvaltningarna
tillsammans ser över hela exploateringsprocessen när det gäller beställningar samt
tillförande av medel från exploateringsbudgetar. Därmed säkerställer enhet detaljplan
sina intäkter. Resurser från både enhet översiktsplan samt detaljplan kommer under
2019 och framåt ingå i olika projekt som innebär att delar av enheternas kostnader
för personalresurser kommer bli lägre.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Martin Ekepil Ringelid, ekonomichef. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden godkänner
internbudgeten för 2019.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Skickas till
Regionstyrelsen
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Sammanträdesdatum 2018-11-14

BN § 241

Nyttjande av eget kapital Sociotopkartering och grönplan

BN 2018/2639

Byggnadsnämndens beslut

Enhet Plan beviljas 650 000 kr från eget kapital (byggbonus 2017) för att ta fram
sociotopkartering för Visby tätort, uppdatera och komplettera övriga tätorter samt
utveckla demokrati och medborgardialog enligt förslag i tjänsteskrivelsen.
Enhet Plan beviljas 430 000 kr från eget kapital (byggbonus 2017) för att ta fram en
grönstrategi och grönplan som ett underlag till den nya översiktsplanen i enlighet
med förslag i tjänsteskrivelsen. LONA-bidrag kommer även att sökas för projektet.

Sammanfattning

Region Gotland står inför en revidering av översiktsplanen Bygg Gotland 2025, i
samband med det arbetet kommer även de fördjupade översiktsplanerna ses över. I
Bygg Gotland finns en riktlinje om att sociotopkarteringar ska användas som
planeringsunderlag. Flera av tätorterna är sedan dess karterade men Visby återstår.
De tidigare karteringarna behöver också uppdateras och kompletteras.
Grönstrategi och grönplan har också identifierats som viktiga planeringsunderlag att
ta fram till den nya Översiktsplanen. De skulle utgöra en grund för den fysiska
planeringen men också ett stöd för prioritering och verksamhetsplanering i berörda
förvaltningar, kanske framförallt för driften av grönområden som ligger under
Tekniska förvaltningen. Underlaget kommer att innehålla viktiga ställningstaganden
och kunskaper för att nå nationellt beslutade miljö- och friluftsmål samt
internationella åtaganden. Projektet skickas in som en LONA-ansökan (statsbidrag
för lokala naturvårdsprojekt) till Länsstyrelsen och det finns då en chans att regionen
får 50% finansiering för projektet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Evelina Lindgren, regionekolog samt Jenny Sandberg,
samhällsplanerare. Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Enhet Plan beviljas 650 000 kr från
eget kapital (byggbonus 2017) för att ta fram sociotopkartering för Visby tätort,
uppdatera och komplettera övriga tätorter samt utveckla demokrati och
medborgardialog enligt förslag i tjänsteskrivelsen.
Samt att Enhet Plan beviljas 430 000 kr från eget kapital (byggbonus 2017) för att ta
fram en grönstrategi och grönplan som ett underlag till den nya översiktsplanen i
enlighet med förslag i tjänsteskrivelsen. LONA-bidrag kommer även att sökas för
projektet.
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Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Skickas till
Enhet Plan
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BN § 242

Planprogram Klintehamn - Information

Byggnadsnämndens beslut

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Presentation av planprogram Klintehamn 2030.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Frida Brunner, projektledare, Jenny Sandberg, samhällsplanerare,
Christian Björkman, fysisk planerare, Annie Lovén, planarkitekt.

Beslutsunderlag

Presentation på sammanträdet.
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BN § 243

Delegationsordning Byggnadsnämnden Information

BN 2015/50

Byggnadsnämndens beslut

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Nya regler för tidsfrister och reducering av avgifter i samband med handläggning av
lov- och anmälanärenden.
Vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan om lov och förhandsbesked.
Den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids.
Möjligheterna att överklaga nämndens beslut om tidsfrister.
Undantag
Hur lång tid är tio veckors handläggningstid?
Utökad delegation för BNAU och Förvaltningen
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Gunnar Gustafsson, bitr. stadsarkitekt.
Mötet ajourneras för lunch klockan 12:08. Mötet återupptas klockan 13:00.
Beslutsunderlag

Presentation på sammanträdet.
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BN § 244

Remiss. Strategi för förebyggande och
motarbetande av mäns våld mot kvinnor

BN 2018/2180

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden lämnar svar på remiss enligt förvaltningens förslag med gjorda
justeringar.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 30 augusti 2018 (RS 2017/897) att remittera Förslag
Strategi för förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor till samtliga
nämnder samt Gotlandshem AB.
I remissvaret önskas särskilt svar på följande frågor:
1. Vilka av era verksamheter berörs av föreslagen strategi?
2. Vilka konsekvenser skulle implementering av föreslagen strategi få för era berörda
verksamheter?
3. Annat som är viktigt att lyfta fram?
Bedömning

Förvaltningen anser att det nationella jämställdhetsmålet om att mäns våld mot kvinnor
ska upphöra är viktig och att en strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot
kvinnor tas fram för Region Gotland. En ökad kunskap hos medarbetare och
beslutsfattare skapar förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete.
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter berörs inte i samma omfattning som
t.ex. skola, vård och omsorg. Däremot möter våra handläggare och inspektörer
människor i det dagliga arbetet i tex tillsynsarbetet. Byggnadsnämnden kan också
bidra till tryggare miljöer i samband med framtagande av översikts- och detaljplaner.
Strategins målsättningar berör även internt inom förvaltningen.
Att ha kunskap om hur man upptäcker, agerar och vem man kan kontaktar vid
misstanke att något inte är som det ska är något som behöver utvecklas. Detta
kommer att hanteras och förtydligas i kommande verksamhetsplanering.
De av strategins målsättningar som främst berör nämndens verksamhetsområde är:
3.2.1 Upptäckt av våldsutsatthet
3.3.1 Kunskap och metodutveckling
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom föreslagen Strategi för att förebygga och
motverka mäns våld mot kvinnor.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Johan Åberg, förvaltningschef.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden lämnar svar på
remiss enligt förvaltningens förslag med gjorda justeringar.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor

Datum
2018-10-23
2018-08-30

Skickas till
Registratorrs@gotland.se
Sökande
Regionstyrelsen
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BN § 245

Motion. Gångväg och cykelväg längs med f.d.
banvallen på Sudret

BN 2018/2113

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden föreslår att ärendet bör hanteras av tekniska nämnden för vidare
hantering av frågan på vilket sätt Region Gotland kan bidra med att möjliggöra en
gång- och cykelled längs f.d. banvallen på Sudret.

Sammanfattning

Bibbi Olsson (C) har inkommit med en motion (daterad 18-02-26) med rubriken
Använda banvallen som cykelväg på Sudret. Byggnadsnämnden har fått motionen för
hörande i nämnden.
Med anledning av att Region Gotland nu etablerar en ny avloppsledning från
Burgsvik och norrut längs den gamla banvallen ser motionären det som ett tillfälle att
även etablera en gång- och cykelled längs med samma sträcka. Föreningen
”Banvallens vänner” har engagerat sig i frågan och önskar att strandskyddet anpassas
längs med en sträcka på 2.5 km.
Bibbi Olsson lyfter i motionen fram en skrivelse från FÖP Storsudret och Burgsvik
2025:
”Cykeln har med sina många och självklara fördelar en given plats i ett långsiktigt
hållbart transportsystem, den kräver litet utrymme, den är energisnål, bullrar inte och
medför inga luftföroreningar. Dessutom har den som transportmedel betydande
positiva effekter på folkhälsan.”
Bibbi Olsson yrkar därför att
• Region Gotland bidrar till att möjliggöra cykelväg längs med banvallen.
Byggnadsnämnden har tidigare behandlat en motion rörande tillskapandet av en
gång- och cykelled längs med banvallen mellan Fide och Burgsvik (BN § 183 18-0912) och där avslagit motionen med hänvisning till att strandskyddsfrågan inte bör
vara något problem för ett förverkligande av leden. Enhet Plan gör bedömningen att
tillskapandet av en gång- och cykelled längs denna sträcka är i samklang med
strandskyddets syfte att tillgängliggöra allmänhetens tillträde till strandområdet.
Länsstyrelsen bör därför kunna besluta om eventuell dispens från strandskyddet för
detta ändamål.
Enhet Plan föreslår att ärendet bör hanteras av tekniska nämnden för vidare
hantering av frågan på vilket sätt Region Gotland kan bidra med att möjliggöra detta.
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Bedömning

Enhet Plans bedömning:
Ärendet bör hanteras av tekniska nämnden för vidare hantering av frågan på vilket
sätt Region Gotland kan bidra med att möjliggöra detta. Strandskyddsfrågan borde
inte vara något problem för att förverkliga en cykel- och vandringsled. En prövning
av strandskyddsdispens görs av Länsstyrelsen på Gotland.
Byggnadsnämnden har tidigare behandlat en motion rörande tillskapandet av en
gång- och cykelled längs med banvallen mellan Fide och Burgsvik (BN § 183 18-0912) och där avslagit motionen med hänvisning till att strandskyddsfrågan inte bör
vara något problem för ett förverkligande av leden. Enhet Plan gör bedömningen att
tillskapandet av en gång- och cykelled längs denna sträcka är i samklang med
strandskyddets syfte att tillgängliggöra allmänhetens tillträde till strandområdet.
Länsstyrelsen bör därför kunna besluta om eventuell dispens från strandskyddet för
detta ändamål.
Förslaget att tillgängliggöra den f.d. banvallen är i linje med den fördjupade
översiktsplanen för Storsudret och Burgsviks syfte, och
samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på initiativet.
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 föreslår
att ärendet bör hanteras av tekniska nämnden för vidare hantering av frågan på vilket
sätt Region Gotland kan bidra med att möjliggöra en gång- och cykelled längs f.d.
banvallen på Sudret.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-18
Motion. Gångväg och cykelväg längs med f.d banvallen på Sudret.
m.fl.
Beslut BN §183 2018-09-12.
Sökande
Regionfullmäktige
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BN § 246

VISBY TELEFONEN 4 - Upprättande av
detaljplan - Samråd

BN 2017/1532

Byggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat 2018-10-31,
enligt 5 kapitlet 11§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Sammanfattning

Syftet med planändringen, i förhållande till tidigare detaljplan och
tilläggsbestämmelser antagna 2016 respektive 2013, är att nu tillåta dagligvaru/livsmedelshandel.
Planbestämmelserna är också anpassade till Boverkets nationella standard för
planbestämmelser och är en anpassning av detaljplanen till nya förhållanden. För
fastigheten Visby Telefonen 4 (befintliga Flexhuset) innebär det att markanvändning
J1 – industriändamål och storskalig handel, K - kontor, hotell, konferenslokaler samt
S - service typ café och lunchrestaurang ersätts med markanvändningen Centrum,
som är en samlingsanvändning som är lämplig att använda där syftet är att det ska
finnas en blandning av verksamheter. I centrumändamål ingår en rad olika
verksamheter, till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek,
teater, museum, banker, apotek, hantverk och annan service. I användningen ingår
även föreningslokaler, samlingslokaler, hotell, vandrarhem och lättare former av
vård och hälsovård som tex vårdcentral.
Begäran om planbesked inkom 2017-06-02 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet
Plan, med önskan om ändring av gällande detaljplan för fastigheten Visby Telefonen
4. Begäran rör önskan om tillägg i befintlig detaljplan i syfte att möjliggöra för
dagligvaruhandel och livsmedelsförsäljning.
På fastigheten Visby Telefonen 4 huserar emellertid redan idag verksamheter, kontor
och träningsanläggning varför Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att
med en adekvat rening av inomhusluften genom filter eller dylikt, tillsammans med
avståndet till utsläppskällan (Visby Telefonen 5), så bör det kunna vara möjligt med
dagligvaruhandel och livsmedelsförsäljning på fastigheten.
Bedömning

Syftet med planläggningen är att inom befintlig byggnad på fastigheten Telefonen 4
tillåta markanvändningen dagligvaruhandel/livsmedelshandel. Planbestämmelserna är
också anpassade till Boverkets nationella standard för planbestämmelser.
Byggnadsnämnden föreslås ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda
med planförslaget.
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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 Samhällsbyggnadsförvaltningen ska
samråda med planförslaget.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-10-17
Plankarta, daterad 2018-10-31
Planbeskrivning, daterad 2018-10-31
Sökande
Gotland Investment AB, Jonathan Carlzon, Stenkumlaväg 4, 62146 VISBY

26 (55)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-11-14

BN § 247

FÅRÖ LAUTER 1:10 - Upprättande av
detaljplan - Granskning - Information

BN 2015/994

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen kan gå till granskning
med förslag till detaljplan för del av Fårö Lauter 1:10, daterat 2018-11-14, i enlighet
med kap 5 §§ 18-21 Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900). Beslut enligt reglemente RF
2015-03-30 § 143.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att tillskapa tre kompletterande
fastigheter för bostadsändamål i skogsmiljö i den södra delen av fastigheten Fårö
Lauter 1:10. Samtidigt regleras omgivande skogsmark som naturmark, totalt cirka 1,6
hektar (ha).
Förslaget innebär att de tre nya tomtplatserna, om minst 2000 m² vardera, placeras
kring existerande gläntor i anslutning till befintlig skogsväg, vilken nyttjats för
skogsbruk. Angöring sker via den anlagda väg, som servar utbyggt reningsverk.
Bebyggelsen ska utformas låg och vara anpassad i form och kulör så att den
underordnas sig det omgivande skogs- och hedlandskapet och inte stör
landskapsbilden.
Anslutande naturmark regleras som en visuell ene- och skogsbuffert mot det öppna
hedlandskapet i öster. För all mark inom detaljplanen gäller att marklov erfordras för
trädfällning om trädets stamdiameter överstiger 300 mm.
Förslag till detaljplan daterat 2017-06-07 har varit utsänt för samråd under perioden
2017-08-15 – 2017-09-11 enligt 5:e kapitlet, 20 §, plan- och bygglagen (SFS
2010:900). Inkomna yttranden finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och de åtgärder som föranlett ändringar planförslaget
redovisats i en samrådsredogörelse tillhörande granskningshandlingarna.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201811-14. Gjorda ändringar följer syftet med planläggningen 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
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Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden beslutar att
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan gå till granskning med förslag till detaljplan för
del av Fårö Lauter 1:10, daterat 2018-11-14, i enlighet med kap 5 §§ 18-21 Plan- och
Bygglagen (SFS 2010:900). Beslut enligt reglemente RF 2015-03-30 § 143.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Wolfgang Brunner (MP) lämnar sammanträdet Tony Ekman (S) träder in i hans
ställe.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-10-31
Plan- och genomförandebeskrivning BNau 2018-10-31 - Granskningshandling
Plankarta BNau 2018-10-31 – Granskningshandling
Samrådsredogörelse BNau 2018-10-31
Skickas till
Sökande
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BN § 248

OTHEM SLITE 4:11 - Nybyggnad av badhotell
med lägenheter

BN 2018/1575

Ärendet återkallat på sökandes begäran.
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BN § 249

VAMLINGBO GERVALDS 1:59 - Nybyggnad
av fritidshus

BN 2017/2857

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden delegerar åt bygglovhandläggarna Ingela Reutervik eller Aina
Österdahl att besluta i ärendet när godkänd vattenredovisning presenterats av
sökanden.

Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Vamlingbo Gervalds 1:59.
På fastigheten där byggnaden ska uppföras finns ett äldre bostadshus med lada och
uthus. Ett fritidshus finns i direkt anslutning till gården. Den nya byggnaden avses
placeras i den del av fastigheten som idag är en stor trädgård.
Platsen ligger inom ett område med riksintressen beträffande både natur- och
kulturvärden.
Regionantikvarien har avstyrkt åtgärden och anser att det bör råda stor restriktivitet
med att bygga fritidshus i området. Fastigheten och läsbarheten skulle påverkas
negativt av exploateringen.
Sökanden menar att husets placering är noga utvalt med tanke på gårdsmiljön och
fastighetens förutsättningar. Bebyggelsen på den tänkta platsen har ingen negativ
inverkan på landskapet eller dess utnyttjande i övrigt.
VA-granskaren har meddelat att innan ärendet kan tillstyrkas ur VA-synpunkt ska en
redovisning av vattenkapacitet och kvalitet uppvisas. Detta innebär bl a en
fackmannamässig 3-veckors provpumpning. Avloppsfrågan bedöms som utredd då
avloppstillstånd finns.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens handläggare har besökt platsen i maj 2018
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden inte påtagligt skulle skada det
värdefulla kulturlandskapet och landskapsbilden trots att platsen har mycket höga
natur- och kulturvärden. Ett nyuppfört fritidshus finns intill gården. Ytterligare
komplettering kan godtas med en placering i linje med de båda hus som finns idag.
Den skulle därmed utgöra en naturlig avrundning av bebyggelsen på gården. Att
senare utöka bebyggelsen med ytterligare byggnader bedöms inte vara möjligt med
tanke på natur och kulturvärdena på platsen.
Åtgärden kan till vissa delar anses förenlig med den fördjupade översiktsplanen
eftersom byggnaden placeras på redan ianspråktagen tomt och inte placeras i ett
oexploaterat öppet landskap.
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Däremot strider åtgärden mot den riktlinje som säger att enskilt liggande gårdar även
framgent bör kunna uppfattas som enstaka gårdar och inte kompletteras med
ytterligare huvudbyggnader. I detta fall har den äldre bebyggelsen redan tidigare
kompletterats med ett fritidshus.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden inte påtagligt skulle skada
riksintressena genom att marken redan är ianspråktagen för boende och att
byggnaden inte kommer att placeras utanför den trädgård som redan finns.
Åtgärden kan anses vara en sådan komplettering som avses i 4 kap 4 § miljöbalken.
Byggnadsnämnden bedömer att den kan räknas som en förtätning av befintlig
bebyggelse och naturlig avrundning.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Inga negativa synpunkter har
inkommit.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ingela Reutervik, bygglovhandläggare. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar Byggnadsnämnden delegerar åt
bygglovhandläggarna Ingela Reutervik eller Aina Österdahl att besluta i ärendet när
godkänd vattenredovisning presenterats av sökanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Fasadritning
Planritning
Sektionsritning
Anmälan kontrollansvarig
Remissyttrande regionantikvarien
Sökandens yttrande
Sökanden ang va-komplettering
VA yttrande

Inkom
2018-10-18
2017-11-17
2018-07-05
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-17
2017-12-19
2017-12-29
2018-07-27
2018-10-18

Handlingsnr
1
29
8
8
8
2
14
6
32
33

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
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Kända sakägare
Staten Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

*

Sökande
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Sammanträdesdatum 2018-11-14

BN § 250

VISBY SÄLGEN 8 Tillbyggnad av
flerbostadshus och anordnande av
parkeringsplatser

BN 2018/564

Byggnadsnämndens beslut

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

Avgift

Bygglovsavgift

29 295 kronor

Totalt

29 295 kronor

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

Anvisning: Särskilda förbehåll och instruktioner.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag: Göran Andersson, Adelsgatan 5, 621 57 Visby
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.
Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.
Sammanfattning

Ansökan avser tillbyggnad av flerbostadshus med 5 lägenheter och en ombyggnad av
en redan befintlig lägenhet samt anordnande av parkeringar.
För området gäller detaljplan med planbeteckning: 0980K-A1/1934, Antagen: 193403-29.
Den planerade tillbyggnaden innebär avvikelse från detaljplanens bestämmelser.
Förslaget innebär att tillåten byggnadsarea överskrids med 4,8 kvadratmeter (2%).
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att avvikelsen är liten och förenlig med
planens syfte.
Bedömning

Den planerade tillbyggnaden innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelser.
Tillåten byggnadsarea överskrids med 4,8 kvadratmeter (2%).
Vad gäller grannarnas synpunkter om ökad insyn är förvaltningens bedömning att i
och med att fastigheten är belägen i sådant tätt bebyggt område så är viss insyn
vanligt förkommande och kan därför inte utgör en sådan olägenhet att bygglov bör
nekas.
Byggnaden i sig förhåller sig till gräns i enlighet med detaljplanen och då uteplatser i
sig ej är bygglovspliktiga är detta ingen avvikelse från detaljplanen.
Beträffande parkeringsplatserna bedöms att de inte medför någon avsevärd olägenhet
för grannar. Placeringen intill fastighetsgräns bedöms inte som en planavvikelse.
Beträffande synpunkter från boende i Visby Sälgen 7 rörande insyn gör
Samhällsbyggnadsförvaltningen följande bedömning. Den planerade tillbyggnaden
kommer att innebära en ökad insyn från sälgen 8. Bedömningen är dock att den
överbyggnad som den planerade tillbyggnaden innebär endast marginellt påverkar
graden av insyn och eventuell olägenhet på Sälgen 7.
Bedömningen är att ben aktuella byggrätten ger möjlighet att göra en helt planenlig
tillbyggnad med en snarlik utformning. Frågan är då om den planerade tillbyggnaden
ändå hade inneburit en betydande olägenhet om den hade varit planenlig.
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I ett avgörande från mark- och miljööverdomstolen, MÖD P 6062, resonerar
domstolen kring begreppet betydande olägenhet, på följande sätt. Enligt 2 kap. 9 §
PBL ska byggnader placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning
inte medför betydande olägenheter för omgivningen. Vid bedömningen av vad som i
det enskilda fallet är att betrakta som betydande olägenhet måste även beaktas
områdets karaktär och förhållandena på orten. Det ska vara fråga om väsentliga
olägenheter innan de bedöms som betydande och därmed utgör hinder för bygglov.
Det går inte att ifrågasätta att grannarna på Sälgen 7 kommer att uppleva en viss ökad
insyn och därmed uppleva detta negativt, d.v.s. som någon grad av olägenhet.
Bedömningen är att området karaktär av tätort med relativt tät bebyggelse gör att en
viss grad av insyn måste accepteras. Bedömningen är vidare att den aktuella
detaljplanen i huvudsak tillåter den planerade tillbyggnaden. Bedömningen är att den
grad av olägenhet som den föreslagna tillbyggnaden kan tänkas innebära, med
avseende på insyn, inte kan anses var så väsentlig att den går över gränsen till att
kunna anses vara betydande.
Bedömningen är att avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. Bedömningen
är att avvikelsen inte utgör hinder för att bygglov kan lämnas. Bedömningen gällande
insyn är att den inte kan ansens medföra en betydande olägenhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den planerade byggnaden även i övrigt uppfyller PBLs
krav. Bygglov bör därför lämnas.
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 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 vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Nybyggnadskarta B
Situationsplan
Markplaneringsritning
Fasadritning norr
Fasadritning öster
Fasadritning väster
Fasader söder
Källarvåning
Planritning bottenvåning
Planritning våning 1
Planritning våning 2

Inkom
2018-11-07
2018-03-09
2018.04-11
2018-08-31
2018-11-05
2018-08-31
2018-08-31
2018-08-31
2018-08-31
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10

Handlingsnr
#1
#22
#38
#72
#50
#45
#47
#46
#57
#58
#59
#60
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Sektionsritning A-A
2018-08-31 #44
Sektionsritning B-B
2018-08-31 #53
Takplansritning
2018-08-31 #43
3D- illustration
2018-08-31 #48
Anmälan kontrollansvarig
2018-04-11 #26
Brandteknisk utlåtande
2018-03-09 #19
Yttranden från Sälgen 7
2018-10-30 #67
Yttrande, Teknikförvaltningen VA
Yttranden nedan är från det tidigare ärendet
Yttrande, Teknikförvaltningen Avfall
2017-10-03 #74
Yttrande, GEAB
2018-02-02 #75
Sökandes bemötande av granneyttrande har ännu inte inkommit
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 § 251

HAMRA LINHATTE 1:7 - Nybyggnad av
bostadshus

BN 2017/2689

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

9923 kr

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

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för uppförande av ett bostadshus på fastigheten Hamra
Linhatte 1:7. Platsen som avses bebyggas ligger i en mindre skogsdunge, omgiven av
odlad mark, där ett aktivt jordbruk bedrivs. Enstaka fritidshus finns i området.
Byggnadsnämnden gav på 1980-talet, positivt förhandsbesked för att placera ett hus
på södra delen av tomten.
Grannar har i yttrande anfört att konflikt med jordbruket kan komma att uppstå.
Den mark som på alla sidor omger den aktuella fastigheten brukar de i huvudsak för
foderproduktion. Erfarenhetsmässigt befarar de att en byggnation på den tänkta
”åkerholmen” kommer att medföra stora olägenheter för husägaren och därmed
skapa underlag för återkommande konflikter med deras produktion.
Sökanden har i svarsyttrande framfört att hennes lilla bostadshus inte står i konflikt
med det pågående jordbruket och att det ska placeras inne i växtligheten för att inte
störa eller bli störd.
Av riktlinjer som framtagits beträffande avstånd mellan jordbruksmark och boende
framgår att bostadshus inte bör placeras i direkt anslutning till åkermark samt att nya
vattentäkter bör ha ett skyddsavstånd om minst 50 meter mot åkermark.
I de grundläggande bebyggelseriktlinjerna i översiktsplanen, Bygg Gotland, samt i
den fördjupade översiktsplanen för Sudret, fastslås att vid lokaliseringsprövning av ny
bebyggelse, både bostäder och verksamheter, är jordbruket ett av de intressen som
särskilt ska beaktas.
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Fastigheten ligger inom område som i den fördjupade översiktsplanen anges som
övrig mark, område där pågående markanvändning behållas med enstaka möjlighet
till kompletteringar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att nybyggnad av ett bostadshus på
fastigheten inte är förenligt med riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen och att
åtgärden kommer att utgöra en betydande olägenhet när det gäller möjligheten att
bedriva ett effektivt jordbruk runt om fastigheten. De farhågor som grannarna har
ska beaktas. På fastigheten finns heller inte förutsättningar att uppnå ett
skyddsavstånd om minst 50 meter mellan vattentäkt och angränsande åkermark.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att markanvändningen på platsen ska behållas
och att ett bostadshus på platsen inte kan utgöra en komplettering till någon befintlig
bebyggelse.
Bedömning

Enligt miljöbalken 3 kap, 4 § är jord och skogsbruket är inte bara av stor vikt för
Gotland utan är också av nationell betydelse. Vid planering av ny bebyggelse bör
man därför ta hänsyn till befintliga jordbruk så att dessa verksamheter inte begränsas.
I det aktuella fallet vill sökanden bygga ett nytt bostadshus på en fastighet som är ca
2000 kvadratmeter och är belägen emellan två åkrar som brukas för foderproduktion.
Åkrarna är en del av ett stort jordbruksblock med EU-stöd. På den aktuella
fastigheten som ska bebyggas finns däremot inget EU-stöd.
Grannarna som brukar jorden har haft negativa synpunkter och befarar att konflikter
kommer att uppstå. Grannarnas synpunkter har kommunicerats med sökanden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att nybyggnad av ett bostadshus på
fastigheten inte är förenligt med riktlinjerna i översiktsplanen och den fördjupade
översiktsplanen och att åtgärden kommer att utgöra en betydande olägenhet för
jordbruksnäringen i området.
Byggnadsnämnden har beslutat om riktlinjer för avstånd från djurhållning antagna
2016-06-07. I dessa finns även en riktlinje för skyddsavstånd samt närhet till
åkermark vid nybyggnation av bostadshus. Nya vattentäkter bör placeras minst 50
meter från åkermark och bostadshus bör inte placeras i direkt anslutning till
åkermark.
På fastigheten finns inte förutsättningar att uppnå ett skyddsavstånd om minst 50
meter mellan vattentäkt och angränsande åkermark.
I den fördjupade översiktsplanen anges att på den aktuella fastigheten ska pågående
markanvändning behållas med enstaka möjlighet till kompletteringar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att markanvändningen på platsen ska behållas
och att ett bostadshus på platsen inte kan utgöra en komplettering till någon befintlig
bebyggelse.
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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 avslår ansökan
om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Skrivelse fr sökanden
Situationsplan
Fasadritning
Planritning
Sektionsritning
Yttranden från berörda
Remissyttrande MHN

Inkom
2018-10-22
2017-10-31
2017-12-27
2018-02-07
2018-02-07
2018-02-07
2018-02-07
2018.-09-17
2018-09-03

Handlingsnr
1
9
14
15
15
15
21
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
Sökande
Personer som lämnat synpunkter
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Sökande
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BN § 252

VISBY MULLVADEN 41 - Ändrad användning
från kontor till skola - 5 års förlängning av
BN 2014/4876 (Montessori Friskola)

BN 2018/1563

Byggnadsnämndens beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, SFS
2010:900.
Bygglovet gäller till och med 2023-11-14.
När bygglovet upphört att gälla ska marken återställas i ursprungligt skick.
Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap 23 § plan- och
bygglagen. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen
fastställs och att arbetena får påbörjas. Byggnadsnämnden medger att åtgärden får tas
i bruk innan slutbesked lämnats.

Avgift

Bygglovsavgift
Startbeskedsavgift

4 489 kronor
709 kronor

Totalt

5 198 kronor

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

Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked lämnats.
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet
upphör att gälla.
Följande handlingar ska lämnas in till bygglovsenheten som underlag för slutbesked:
Verifierad kontrollplan, signerad och påskriven.
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.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran
förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år
endast om lovet är ett säsongslov.
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
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Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att det är publicerat i Post- och Inrikes
Tidningar.
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).”
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

Sökanden har sedan tidigare ett tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från
kontor till skola i en del av ett våningsplan i byggnaden Kasernen på fastigheten
Visby Mullvaden 41, samma byggnad där Skatteverket inryms. I samband med att det
tidsbegränsade bygglovet beviljades skapades en ny utrymningsväg samt
brandklassade väggar mot Skatteverkets lokaler.
Aktuell ansökan avser förlängning av det tidigare beviljade tidsbegränsade bygglovet
med ytterligare fem år eftersom det tillfälliga behovet av skollokaler kvarstår.
Sökanden uppger att de jobbar med att hitta en permanent lösning i närområdet,
vilket tar tid och skapar ett fortsatt tillfälligt behov. Behovet att nyttja de aktuella
lokalerna kommer att upphöra när de har hittat en permanent lösning.
Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse mot detaljplanen, då användningen
skola inte ryms inom användningsbestämmelsen C.
Förvaltningens sammantagna bedömning är att tidsbegränsat bygglov för den
föreslagna åtgärden kan beviljas med stöd av 9 kap 33 § plan och bygglagen.
Bedömning

En förutsättning för att tidsbegränsat bygglov ska kunna ges är att det saknas
möjlighet att bevilja ett permanent bygglov. Bedömningen är att den föreslagna
åtgärden innebär en sådan avvikelse mot detaljplanen som inte kan anses vara en
sådan liten avvikelse som avses i Plan- och bygglagen 9 kap 31b § och permanent
bygglov kan därmed inte lämnas.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de aktuella riksintressena på platsen inte
påverkas negativt av att det tidsbegränsade bygglovet förlängs.
Byggnaden Kasernen har ett kulturhistoriskt värde och har därmed fått en
bevarandebestämmelse i detaljplanen. Förvaltningens bedömning är att en
förlängning av det tidsbegränsade bygglovet inte påverkar byggnadens
kulturhistoriska värde.
Åtgärden avses pågå under en begränsad tid. Bedömningen är att den föreslagna
åtgärden kan anses vara en sådan tillfällig åtgärd och att åtgärden utgör sådant
tillfälligt behov som avses för att ett tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas.
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 Visby Artilleriet
1:6, Visby Artilleriet 1:38, Visby Artilleriet 1:41, Visby Mullvaden 9, Visby Mullvaden
11, Visby Mullvaden 16, Visby Mullvaden 39, Visby Mullvaden 41, Visby Mullvaden
42, Visby Mullvaden 49, Visby Mullvaden 50, Visby Solberga 1:19 samt Visby
Solberga 1:22 har bedömts vara berörda.
Inga negativa synpunkter har inkommit.
Förvaltningens sammantagna bedömning är att tidsbegränsat bygglov för den
föreslagna åtgärden kan beviljas med stöd av 9 kap 33 § plan och bygglagen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ansökan om förlängning av det
tidsbegränsade bygglovet beviljas.
Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Tidsbegränsat bygglov beviljas med
stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, SFS 2010:900.
Bygglovet gäller till och med 2023-11-14. När bygglovet upphört att gälla ska marken
återställas i ursprungligt skick.
Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap 23 § plan- och
bygglagen. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen
fastställs och att arbetena får påbörjas. Byggnadsnämnden medger att åtgärden får tas
i bruk innan slutbesked lämnats.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Kontrollplan

Inkom
2018-10-22
2018-06-27
2018-06-27

Handlingsnr
1
7
43 (55)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-11-14

Situationsplan
Fasad Ö
Plan 1 tr
Del av plan 1 tr
Granneyttrande
Anledning till tidsbegränsat bygglov

2018-06-27
2018-06-27
2018-06-27
2018-06-27
2018-10-15
2018-10-12

3
6
4
5
18
17

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
Montessori Friskola Gotland, Tina Örnberg, BOX 1274, 62123 VISBY
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BN § 253

VISBY PALISSADEN 7 - Ifrågasatt olovlig
åtgärd, installation av eldstad

BN 2018/2139

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden påför
och
en byggsanktionsavgift om 6825 kr och avslutar därmed ärendet.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft.

Avgift

Byggsanktionsavgift

6825 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

Detta beslut är ett led i byggnadsnämndens skyldighet att pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kap 5 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet gäller att anmälningspliktig åtgärd avseende installation av eldstad och
rökkanal har utförts utan startbesked. Förvaltningen föreslår därför att
Byggnadsnämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift om 6825 kr.
Bedömning

Överträdelsen och när den utfördes
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Förvaltningen har kunnat konstatera att installationen utfördes under 2018.
Enligt 6 kap 5 § 4 pt PBF krävs det anmälan för att installera eller väsentligt ändra
eldstad och rökkanal.
Fastighetsägarna har i det här fallet inte inlämnat någon anmälan innan installationen
påbörjades och följaktligen påbörjat åtgärderna utan startbesked. En anmälan har i
efterhand inkommit men inget startbesked har givits.

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 anmälan innan byggnadsnämnden har lämnat
startbesked.
har i det här fallet inte lämnat in någon
anmälan innan installationen påbörjades och följaktligen påbörjat anmälningspliktiga
åtgärder utan startbesked.
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. Byggsanktionsavgiften för att påbörja installation
eller väsentlig ändring av eldstad innan startbesked givits är 0,1 prisbasbelopp och för
att påbörja installation eller väsentlig ändring av rökkanal innan startbesked givits är
0,005 prisbasbelopp. 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
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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 kan rättelse ske genom att åtgärden helt tas bort senast den 13-112018.

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
begick
överträdelsen, ägde fastigheten när överträdelsen begicks samt fick fördel av
överträdelsen när åtgärderna påbörjades och när installationen togs i bruk.
ska därför betala hela byggsanktionsavgiften.
Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden påför
en
byggsanktionsavgift om 6825 kr och avslutar därmed ärendet.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.

Beslutsunderlag

Handling
Anmälan
Protokoll på genomförd besiktning
Meddelande om tillsynsärende
Beräkningsunderlag BSA eldstad
Beräkningsunderlag BSA rökkanal

Inkommen/upprättad
2018-09-17
2018-08-28
2018-09-18
2018-10-03
2018-10-03

Handlingsnr
1
4
2 och 3
5
6

Bilagor
Bilaga 1 – Information om förenklad delgivning
Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser
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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
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BN § 254

VISBY SKARPHÄLL 1:1 - Ifrågasatt olovlig
åtgärd, uppförande av skylt utan
startbesked

BN 2017/3110

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden påför Wysby AB 5590146790 en byggsanktionsavgift om 20
476 kr och avslutar därmed ärendet.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft.

Avgift

Byggsanktionsavgift

20 476 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.
Detta beslut delges med förenklad delgivning enligt sändlista.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen mottog information 2017-12-18 om att
fastighetsägaren på Visby Telefonen 5, Wysby AB, låtit uppföra en skylt på
fastigheten Visby Skarphäll 1:1 tillhörande Region Gotland. Wysby AB har sökt lov
för åtgärden (Se BN 2017/2850) men denna ansökan har inkommit efter det att
skylten uppförts enligt uppgifter från handläggare i bygglovsärendet. Förvaltningen
gör bedömningen att överträdelsen är av mindre allvarlig art då handläggningstiden
har försenats från Byggnadsnämnden. Förvaltningen föreslår därför att
byggsanktionsavgiften ska sättas ner till hälften av det ursprungliga beloppet och
bestämmas till 10238 kr.
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Detta beslut är ett led i byggnadsnämndens skyldighet att pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kap 5 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Bedömning

Förvaltningens bedömning
Överträdelsen och när den utfördes
Förvaltningen har kunnat konstatera att byggnadsverket uppfördes under sommar
eller tidig höst 2017.
Enligt 6 kap 3 § i Plan- och byggförordningen (2011:338) krävs det bygglov för att
sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom områden som omfattas av en
detaljplan.
Byggnadsverkets ägare har i det här fallet sökt bygglov efter det att skylten
uppfördes.

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.
Wysby AB har sökt bygglov för åtgärden men detta har gjorts efter det att skylten
uppförts.
Wysby AB 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
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avseende den aktuella åtgärden (se handlingsnr 6) 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.
Av utredningen i ärendet framgår att handläggningen av bygglovsärendet har
försenats och att förseningen inte berott på sökanden. Förvaltningen finner därför att
det finns skäl att sätta ned avgiften till hälften. Byggsanktionsavgiften bestäms
därmed till 10238 kr.

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 kan rättelse ske genom att åtgärden helt tas bort senast den 13-112018.

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 Wysby AB begick överträdelsen samt fick fördel av
överträdelsen när åtgärderna påbörjades och när byggnadsverken togs i bruk. Wysby
AB ska därför betala hela byggsanktionsavgiften.

Byggnadsnämndens bedömning
Skylten uppfördes innan startbesked utfärdats, Byggnadsnämnden finner därför inte
att det finns skäl att sätta ned avgiften till hälften.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Alma Zenunovic, samhällsbyggnadsjurist. Byggnadsnämnden
ansluter sig inte till förvaltningens bedömning.
Mötet ajourneras för överläggningar klockan 14:01. Mötet återupptas klockan 14:05.
Yrkande
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Eva Ahlin (C) yrkar att Byggnadsnämnden påför Wysby AB 5590146790 en
byggsanktionsavgift om 20 476 kr istället för 10 238 kronor enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande ställer proposition på Eva Ahlin (C) yrkande och finner att det vinner
bifall.
Skylten uppfördes innan startbesked utfärdats, Byggnadsnämnden finner därför inte
att det finns skäl att sätta ned avgiften till hälften. Byggnadsnämnden ansluter sig inte
till förvaltningens bedömning.

Beslutsunderlag

Handling
Anmälan
Meddelande om tillsynsärende
Meddelande om tillsynsbesök
Protokoll från tillsynsbesök
Beräkningsunderlag BSA Telefonen 5

Inkommen/upprättad
2017-12-18
2018-01-19
2018-09-26
2018-10-11
2018-10-18

Handlingsnr
1
2
5
7
8

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
Wysby AB, Kung Hans Väg 3, 192 68 Sollentuna
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BN § 255

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 i ett enskilt ärende av den som fått
beslutanderätten genom att själva ta över ärendet och fatta beslut.
Följande delegationsbeslut redovisas för perioden 20181001-20181031.
Lista med delegationsbeslut av enheten bygg 214 stycken ärenden.
Inga nya bisysslor rapporterade.

Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden har tagit del av delegeringsbesluten.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden godkänner
redovisningen av delegeringsbesluten.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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BN § 256

Diverse skrivelser

Byggnadsnämndens beslut

Diverse skrivelser inkomna 2018-10-01 - 2018-10-31 läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har tagit del av diverse skrivelser inkomna 2018-10-01 - 2018-1031.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) föreslår att diverse skrivelser inkomna 201810-01 - 2018-10-31 läggs till handlingarna.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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BN § 257

Övriga frågor

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden utser Eva Ahlin (C) till ordinarie ledamot i arbetsutskottet.

Sammanfattning

Val av ledamot till arbetsutskottet.
Ny Ledamot i Byggnadsnämnden Eva Ahlin.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden utser Eva Ahlin
(C) till ordinarie ledamot i arbetsutskott.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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