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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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BN § 210 Förvaltningschefens Information

Byggnadsnämndens beslut

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Förvaltningschef Johan Åberg informerar om följande punkter:
Nyanställde verksamhetsutvecklare Nathalie Ahlstedt Mantel presenteras.
Den 16 oktober träffade ordförande, vice ordförande tillsammans med
förvaltningschef och ekonomichef revisorer från PWC.
Den 16 september var delar av förvaltningen inbjudna till CSK-seminarium. Syftet
var uppföljning av samverkansavtal.
Bisysslor kommer från och med nu presenteras tillsammans med övriga
delegationsbeslut vid varje sammanträdestillfälle.
Regionsstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att slå
samman Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden till en gemensam
nämnd.
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BN § 211

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. Bland annat kommer
nyanställda verksamhetsutvecklare Nathalie ta ett större ansvar för det fortsatta
arbetet. Möte är genomfört med regionens dataskyddsombud för att reda ut några
oklarheter angående incidenthantering.
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BN § 212

Statistik 2018

BN 2018/53

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av statistik för perioden 2018-09-012018-09-30.
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 information om inkommande- och slutdatum för
varje ärende går att utläsa från statistiken.
Byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram och presentera en process
som visualiserar hur förvaltningen tar fram de statistiska underlagen samt hur
statistiken kommer att presenteras framgent.

Sammanfattning

Statistik för perioden 2018-09-01 - 2018-09-30 har sänts ut i kallelsen.
Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av statistik för perioden 2018-09-01 2018-09-30.
Fredrik Gradelius (C) yrkar 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 information om
inkommande- och slutdatum för varje ärende går att utläsa från statistiken.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden ger
förvaltningen i uppdrag att ta fram och presentera en process som visualiserar hur
förvaltningen tar fram de statistiska underlagen samt hur statistiken kommer att
presenteras framgent.
Ordförande ställer proposition på Fredrik Gradelius (C) yrkande och finner att det
vinner bifall.
Ordförande ställer därefter proposition på eget yrkande och finner att det vinner
bifall.
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BN § 213

Kranmärkning

BN 2018/1240

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar, i enlighet med Regionfullmäktiges rekommendation, att
ansöka om kranmärkning av nämnden, nämndens verksamhetsområde och de
arbetsplatser och aktiviteter som förs i nämndens namn.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har sedan länge haft med kravet på att vatten som
serveras är lokalt kranvatten i den frivilliga miljödiplomeringen av Almedalsveckans
evenemang.
Att kranmärka Region Gotlands egna verksamheter, event och konferenser bör
kunna bli en naturlig del i att ställa sig bakom regionens egen dricksvattenproduktion
och delta i kommunikationen kring vattnet på Gotland. Det är viktigt med ökad
förståelse för värdet av rent och gott kranvatten. Ett led i det kan vara att servera
kranvatten på ett tilltalande sätt vid varje aktuellt tillfälle.
Regionfullmäktige beslutade 2018-05-14 (RF § 60) att alla nämnder rekommenderas
att införa kranmärkning av arbetsplatser och aktiviteter inom Region Gotlands
verksamheter.
Bedömning

Byggnadsnämnden ser positivt på Regionfullmäktiges beslut att kranmärka nämnden
och dess verksamhetsområde.
Konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget är tex barnperspektivet för ett
hållbart samhälle samt styrmodellens perspektiv och uppdelning i
verksamhet/samhälle.
Här ges möjlighet till synergieffekter där det som ger lägre kostnader också ger en
positiv miljöeffekt.
Kranmärkning innebär inte någon kostnadspåverkan utan ingår i ordinarie budget.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Johan Åberg, förvaltningschef. Byggnadsnämnden ansluter sig
till förvaltningens bedömning.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden beslutar, i
enlighet med Regionfullmäktiges rekommendation, att ansöka om kranmärkning av
nämnden, nämndens verksamhetsområde och de arbetsplatser och aktiviteter som
förs i nämndens namn.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det vinner bifall.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-27
RF § 60
Sökande
Regionfullmäktige
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BN § 214

Delårsrapport 2 2018

BN 2018/681

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden informerar Regionstyrelsen om att nämnden inte klarar sina
ekonomiska mål för 2018 och inte heller delar av sitt verksamhetsuppdrag.

Sammanfattning

Organisationsmodellen som enhet bygg införde okt-16 har stabiliserats och delvis
utvärderats. Organisationens arbetsmodell med sortering av ärendetyper och
fördelning av ärenden och resurser har succesivt förbättrat sin effektivitet men det är
nu dags att ta nästa steg i utvecklingen. Enhetens arbete och statistik har förbättrats
vilket påverkat ärendebalansen åt rätt håll.
En generell trend i samhällsbyggande är ett stort focus på Visby. Under 2018 satsade
Region Gotland stort på att tillskapa en fungerande exploateringsprocess för att
kunna hantera kommunala exploateringar i Visby. Ett exempel är det s.k. ” big 3”
som innefattar exploateringar inom Visborgsområdet, Inre hamnen och
Östercentrum.
Den 1/1 2019 införs en ny lagparagraf i plan- och bygglagen innebärande ett system
med avgiftsreducering. Systemet innebär att byggnadsnämnderna måste minska
avgifterna om handläggningstiderna drar ut så mycket på tiden att tidsfristerna inte
hålls. Avgiften ska reduceras med en femtedel varje vecka som tidsfristerna
överskrids. Syftet är att uppnå en effektiv byggprocess.
Ekonomisk uppföljning och prognos
Utfallet efter årets åtta första månader visar ett underskott på 3 008 tkr. Justering har
gjorts för upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader.
Budget jan
- aug, tkr
Intäkter

Utfall janaug, tkr

jan - aug, tkr

Budget
helår
2018

Prognos
helår
2018

Avvikelse

26 961

20 082

-6 879

40 440

31 152

Driftkostnader

- 39 639

- 35 768

3 871

59 455

52 890

Netto

- 12 678

- 15 686

- 3 008

- 19 015

- 21 738
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Bedömning

Prognosen för helåret är ett underskott på 2 723 tkr, vilket innebär att det skett
förändring utifrån den prognos som lämnades i delårsrapport 1 2018. Det
prognostiserade underskottet beror på att delar av nämndens verksamheter inte når
upp till de budgeterade intäkterna för perioden och det intäktstappet kommer inte att
hämtas upp under de återstående månaderna av året.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Martin Ekepil Ringelid, ekonomichef.
Anne Ståhl Mousa yrkar med instämmande av Fredrik Gradelius (C) att
Byggnadsnämnden ska informerar Regionstyrelsen om att nämnden inte klarar sina
ekonomiska mål för 2018 och inte heller delar av sitt verksamhetsuppdrag.
Ordförande ställer proposition på Anne Ståhl Mousas yrkande och finner att det
vinner bifall.
Skickas till
Regionstyrelsen (ref nr RS 2018/295)
LK ekonomi och styrning (ref nr RS 2018/295)
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BN § 215

Handlingsprogram utifrån ny lag avseende
avgiftsreducering inom PBL. - Uppföljning
uppdrag

BN 2018/1449

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner informationen.
Byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa hur remissprocessen
fungerar kopplat till den nya lagen avgiftsreducering inom PBL.

Sammanfattning

Byggnadsnämndens arbetsutskott (§ 172 )beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att
presentera ett nytt räkneexempel enligt sidan 12 Åtgärdsplanen. Ett räkneexempel
som stämmer mer med hur det faktiskt ser ut med aktuell statistik, samt en prognos
vad förvaltningen förväntar sig ekonomiskt och ärendemässigt under det kommande
året. Räkneexemplet ska presenteras för Byggnadsnämnden så snart som möjligt.
Bedömning

Remisshanteringen, problemet är att enheten behöver svar för att ta ärendet vidare.
Bättre bevakning krävs och även mer resurser inom andra enheter.
Här kommer enhet att förlora intäkter om det på grund av interna remisser gör så att
ett beslut inte kan fattas inom 10 veckor. Det skulle innebära ca 100 st ärenden (1/3
av 298 ) och det motsvarar cirka 2 mnkr i intäktstapp.
Kompletteringar, krävs bättre bevakning och enhet behöver korta ner svarstiderna
för kunderna. Om komplettering ej inkommer, avvisas ärendet , dvs beslut tas.
Detta påverkar inte ekonomin, om vi har gjort rätt i kommunikationen med kund.
Bägge ovanstående områden finns med i beslutat handlingsprogram inför lagändring
2019.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Martin Ekepil Ringelid, ekonomichef. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar på att Byggnadsnämnden godkänner
informationen samt att förvaltningen ges i uppdrag att redovisa hur remissprocessen
fungerar kopplat till den nya lagen avgiftsreducering inom PBL.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det vinner bifall.
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Beslutsunderlag

Bifogad Power Point visar ny statistik och uträkning. Dragning sker på BN Au samt
BN.
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BN § 216

Taxa inom Plan och Bygglagen ( PBL )

BN 2018/2200

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner ändringarna samt tillägg i taxan inom plan- och
bygglagen.
Ändringar under Tabell A, avser A5-A10. Ändrad kvm intervall.
Ändringar under Tabell A, avser A8-A10. Tid för teknisk granskning utökad med 0,5
timme.
Ändringar under Tabell A, avser A17-A19, Tid för arbetsplatsbesök utökad med 1
timme.
Tillägg under Tabell H, avser H.15. Hantering av fler anmälningsärenden i en och
samma ansökan.

Sammanfattning

Regionfullmäktige antog ny taxemodell för Plan- och bygglagensområde i december
2016( RF §232) och som är gällande från och med 1 januari 2017. I samband med
framtaget av ny taxemodell som byggnadsnämnden genomförde har man i
konsekvensanalysen formulerat att den nya taxan skulle följas upp och utvärderas av
förvaltningen.
Förvaltningen redovisar i bilaga de ändringar / revideringar som förvaltningen ser
behöver genomföras. Beslutanderätten ligger inte hos byggnadsnämnden, vilket
medför att ärendet skall vidare till regionfullmäktige för beslut.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Martin Ekepil Ringelid, ekonomichef. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden godkänner de
ändringarna samt tillägg i taxan inom plan- och bygglagen enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

PBL Taxa

Skickas till
Regionstyrelsen
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BN § 217

Internkontrollplan 2018

BN 2018/2199

Byggnadsnämndens beslut

Intern kontrollplan 2018 för byggnadsnämnden godkänns.

Sammanfattning

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde. Bifogad plan för intern kontroll 2018 inom
byggnadsnämndens ansvarsområde.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Martin Ekepil Ringelid, ekonomichef. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden godkänner
Intern kontrollplan 2018.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Intern kontrollplan för byggnadsnämnden 2018.
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BN § 218

MHN Remiss - Kretsloppsstrategi för vatten
& avlopp

BN 2018/762

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden antar förvaltningens förslag som sitt eget.
Byggnadsnämnden uppmanar berörda enheter att delta aktivt i kommande arbete
med Kretsloppsstrategins implementering.
Byggnadsnämnden önskar tillägga att en förutsättning för att avlopp och slam från
Reningsverk skall kunna användas på åkermark är att det inte innehåller skadliga
ämnen. I den kommande handlingsplanen bör det tydligt framkomma hur detta skall
ske. Inget avloppsvatten eller slam ska spridas på åkermark innan detta an garanteras.
En del av detta ”hur” kan vara krav på dubbla avloppsrör eller annat enligt checklista
som ändrar Byggnadsnämndens arbete.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Remissförslag till Kretsloppsstrategi för vatten & avlopp är ett strategidokument och
en viljeriktning för Region Gotland framtaget av Teknikförvaltningen (TKF) och
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) i syfte att i möjliggöra för resurseffektiva
kretslopp för avloppshantering. Dokumentet avser vara ett styrande underlag i
byggnation av framtida vatten- och avloppssystem, både för kommunala och enskilda
anläggningar. Dokumentet utgår från lagkrav i Miljöbalken, lokala föreskrifter samt
nationella och regionala miljömål.
Regionfullmäktige gav 2013-12-16 Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i uppdrag att
tillsammans med berörda facknämnder utarbeta en kretsloppsstrategi för
avloppsvatten på Gotland, RF §174 RS 2013/125. Kretsloppsstrategin har tagits fram
av en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från berörda enheter på SBF och
TKF. Strategin ska i första hand rikta sig till regionala tjänstepersoner som
vägledning och hjälpmedel men berör därmed också alla andra aktörer som hanterar
dessa frågor t.ex. fastighetsägare, lantbrukare eller exploatörer m.fl. Målsättningar och
strategier i dokumentet har delvis inarbetats i den VA-strategi som antagits av
Regionfullmäktige (RF 2017-12-18 §232) samt i VA-plan för Region Gotland 2030,
vilken förväntas antas av RF under hösten 2018.

Byggnadsnämnden gavs 2018-04-03 tillfälle av Miljö- och Hälsoskyddsnämnden att
yttra sig över strategin innan tillställande till Regionfullmäktige. Miljö- och
Hälsoskyddsnämnden har efter att ha konstaterat att något svar ej inkommit, förlängt
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svarstiden för att ånyo ge Byggnadsnämnden möjlighet att inkomma med synpunkter
på förslaget.
Kretsloppsstrategi för vatten & avlopp
En hållbar VA-hantering handlar om att säkerställa skyddet för både miljö och
människors hälsa. En hållbar VA-hantering handlar också om att möjliggöra för ett
rationellt utnyttjande av den potential för återförande och utnyttjande av resurser
som finns i avloppsfraktioner, t.ex. i fråga om näringsämnen och förnyelsebar energi.
Det kan genomföras genom detaljplanering, VA-planering, i planeringsunderlag i
övrigt, vid tillståndsgivning för byggande och anläggande av avlopp samt vid frågor
om hantering av avloppsslam. Strategin gäller främst vid om- och nybyggnation och
är idag inte avsedd att ställa ytterligare krav på befintliga väl fungerande
avloppsanläggningar.
Dokumentet rör främst tre stycken tekniska kretslopp (bild 1.) närvarande i vattenoch avloppshanteringen. Tekniska kretslopp är människans försök att efterlikna
naturens egna kretslopp, vilka i princip är helt slutna. Målsättningen i ett tekniskt
kretslopp är därför att få ner mängden avfall till ett minimum. Detta medför att avfall
ska betraktas som en resurs och i möjligaste mål användas som en sådan.
Kretslopp för näringsämnen
Näringsämnen från avloppsvatten bör återföras som gödselmedel till produktiv
åkermark. Hållbara kretslopp av näringsämnen kan inte uppnås om avloppet tillförs
olämpliga ämnen eller om slammet från reningsverk hindras från att återföras till
produktiv mark.

Kretslopp för vatten
Grund- eller ytvatten används till dricksvatten och förbrukning som då förorenas och
blir till avloppsvatten. Detta leds till reningsverk och släpps idag ut som renat
avloppsvatten. Om utsläppet sker på lämpligt sätt på land genom t.ex. infiltrering
sluts kretsloppet.

Kretslopp för energi
Solens energi lagras i växter som blir mat åt människor och djur. Maten konsumeras
och den kvarvarande energin hamnar i avloppsvattnet bundet i organiskt material
som kan utvinnas i form av biogas. Även värme kan utvinnas ur avloppsvatten men
så länge VA-verksamheten är beroende av ändliga resurser, såsom fossila bränslen,
ingår den inte i ett hållbart kretslopp.
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Kretsloppsstrategin utgår från de lagstadgade principerna kring kretslopp vilka
återfinns i miljöbalkens portalparagraf 1 § och vars tankar utvecklas i
miljömålspropositionen (prop. 1997/98:145). I korthet ska en hållbar utveckling
främjas. Utvecklingen ska präglas av insikten om att naturen har ett skyddsvärde och
att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett förvaltarskap
som även innefattar behoven för kommande generationer.

Bild 1. Kretslopp för vatten, näringsämnen och energi
En kretsloppsanpassning av avloppssystemet på Gotland har flera aspekter att ta
hänsyn till, inte minst den ansträngda vattensituationen och det fluktuerande antalet
invånare men också klimatförändringar, näringsläckage (som leder till övergödning),
miljögifter (från mänsklig konsumtion) m.m.
Kretsloppsstrategin för vatten & avlopp listar fem stycken målsättningar som ska
styra den framtida hanteringen av avloppsvatten på Gotland
Kretsloppsprincipen ska vara en naturlig del i planeringsarbetet vid all exploatering
på Gotland.
Renare kretslopp. Flöden från vatten och avlopp ska hållas fria från oönskade ämnen
och hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt.
Näringsämnen ska bevaras i kretslopp. Så mycket som möjligt av all växtnäring från
normala hushållsavlopp ska återföras till produktiv mark på Gotland.
Bevara den naturliga vattenbalansen. Den naturliga grundvattennivån ska inte mer än
nödvändigt påverkas i samband med exploatering och ny bebyggelse.
Den kommunala VA-verksamheten på Gotland ska vara självförsörjande på
egenproducerad förnybar energi.
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De fem målen har brutits ner i sju stycken strategier och riktlinjer.
S 1. Anläggningar bör utformas och placeras så att kretsloppsystem underlättas och
transporter minimeras
S 2. Näringsämnen i avloppsvatten och slam ska ses som en resurs och återföras till
produktiv mark
S 3. Renat avloppsvatten ska ses som en resurs och om möjligt behållas på land
S 4. Kretsloppen ska vara långsiktigt hållbara
S 5. Hushållning med resurser
S 6. Avloppslösningar ska vara robusta, lättskötta och arbetsmiljövänliga
S 7. Möjlighet till egenproducerad, förnybar energi ska beaktas på alla VAanläggningar.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att remissförslaget till Kretsloppsstrategi för
vatten & avlopp utgör ett positivt initiativ som belyser vikten av ett cirkulärt
förhållande till resursuttag och påföljande avfall. Det är en hållbarhetsaspekt som
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sällan tydligt lyfts fram i planeringsunderlag. Det finns delar i dokumentets olika
strategier som helt eller delvis berör byggnadsnämndens ansvarsområden och som
behöver förtydligas och/eller utredas utifrån ansvar och efterlevnad i en
handlingsplan men på det hela är kretsloppsstrategin ett genomarbetat dokument.
Många aspekter i kretsloppsstrategin har redan inarbetats i den kommande VAplanen t.ex. hantering kring enskilda avlopp och dagvatten. De otydligheter som
framkommer i kretsloppsstrategin besvaras delvis i VA-planen. Sannolikt kommer
även den reviderade översiktsplanen att ta ett helhetsgrepp kring såväl kretslopp som
därtill knutna hållbarhetsaspekter rörande t.ex. grundvatten, biologisk mångfald och
energi.
Det är i planläggning och lovgivning/förhandsbesked som både rådgivning och
kravsättning för kretsloppsanpassade avloppssystem redan idag används. Detta kan
och bör utvecklas ytterligare genom t.ex. markreservat och reserverade ytor för
diverse tekniska anläggningar. Den stora merparten av dokumentets handgripliga
åtgärder bygger dock på eventuella exploatörers frivillighet. För byggnadsnämndens
verksamheter innebär därför arbetet med kretsloppsfrågor, som de anges i strategin,
ett behov av utvecklat samarbete över enhets- och förvaltningsgränser genom
framtagande av checklistor, mallar m.m. Det rör i förlängningen också behovet av ett
politiskt mandat att ”gå före” den allmänna omställningstakten. Miljöaspekter som
t.ex. genomförande av kretsloppsstrategins åtgärder bör ges högre prioritet i
förhandlingsprocesser, avtal och uppföljning vid t.ex. planläggning och försäljning av
regional mark. Det i sin tur ställer krav på ökat samarbete och samsyn mellan flera
olika förvaltningsnivåer. Det är i planläggning och vid tillståndsgivning som krav kan
ställas på anläggande av lokala kretsloppssystem genom lokala dagvattenlösningar,
dubbla rör för avloppsseparering m.m. Det är dock i civilrättsliga avtal som
efterlevnaden av dessa krav måste följas upp.
Det finns idag befintliga system för de kommunala avloppen som utgår från att de
olika avloppsfraktionerna blandas vilket medför att de senare blir omöjliga att
separera. Att åtgärda detta innebär ett stort arbete och är en kostsam omställning
både i tid och pengar men med stora vinster i slutändan. Det kräver dock ett
helhetsgrepp där VA-frågan och kretsloppsfilosofin måste prioriteras vid stora
nyetableringar t.ex. Visborgsområdet.
Det är dock i den redan befintligt bebyggda miljön, som också har den största
påverkan, som de flesta frågorna kvarstår kring hur kretsloppsfilosofin kan
implementeras. Vilka krav kan ställas, vems är ansvaret och hur fördelas
kostnader/vinster?. Eftersom strategin endast gäller för om- och nybyggnad av VAanläggningar kvarstår detta att besvara.
I kapitel 5 – Genomförande anges ett förslag om en enhetsöverskridande grupp där
enhetschef för Miljö- och Hälsoskydd är sammankallande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den på enhet Plan nybildade
Hållbarhetsgruppen, bestående av representanter från detaljplan, översiktsplan
tillsammans med regionekolog, ska ingå i denna grupp. För bästa helhetssyn bör
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kretsloppsgruppen helt eller delvis dessutom ingå i den konstellation som i VAplanen föreslås förvalta regionens dagvatten- och VA-plan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, genom Hållbarhetsgruppen, håller med om att
målsättningen är att kretsloppsprincipen ska vara en naturlig del i planeringsarbetet.
Denna målsättning måste från politiskt håll utgöra en prioriterad del av hela
samhällsbyggnadsprocessen, i enlighet med de regionala styrmål som anger Region
Gotland som en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.
Merparten av de regionala inriktningsbeslut som tas ska därför vara behäftade med
en intern resurssättning. Det krävs också en extern kravsättning som i vissa fall
sannolikt kan te sig obekväm gentemot egna och utomstående verksamhetsutövare
och enskilda fastighetsägare, vars verksamheter idag utgår från status quo.
Kretsloppsstrategin anger att det eventuellt redan idag finns lagstöd för en striktare
bedömning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen om att kretsloppsanpassa
även det befintliga VA-systemet t.ex. vid lovgivning för ombyggnation och
stambyten i det befintliga fastighetsbeståndet. Detta bör utredas vidare med
fördjupning i vad gällande lagstiftning möjliggör och eventuellt även prövas
efterhand lovansökningar för dessa åtgärder inkommer. Utredningen bör även
kopplas till framtagande av en handlingsplan.
Källsorterande uppsamlande system kan också bidra till att möjliggöra byggnation på
platser som ur VA-hänsyn inte annars skulle vara lämpliga. Detta medför nya
frågeställningar om markens lämplighet utifrån övriga värden som natur- eller kultur
samt hur dessa värden kan skyddas/utvecklas. En handlingsplan bör därför även
innehålla exemplifieringar av olika lämpliga principlösningar som passar gotländska
förutsättningar.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Christian Björkman, fysisk planerare. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning men önskar göra ett till.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden antar
förvaltningens förslag som sitt eget samt uppmanar berörda enheter att delta aktivt i
kommande arbete med Kretsloppsstrategins implementering.
Karin Gardell (MP) yrkar att följande tillägg ska göras till ovan yrkande. En
förutsättning för att avlopp och slam från reningsverk skall kunna användas på
åkermark är att det inte innehåller skadliga ämnen. I den kommande handlingsplanen
bör det tydligt framkomma hur detta skall ske. Inget avloppsvatten eller slam ska
spridas på åkermark innan detta kan garanteras. En del av detta ”hur” kan vara krav
på dubbla avloppsrör eller annat enligt checklista som ändrar Byggnadsnämndens
arbete.
Ordförande ställer samlad proposition på båda yrkandena och finner att de vinner
bifall.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
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Tjänsteskrivelse, 2018-10-03
Kretsloppsstrategi för vatten & avlopp, daterad 2018-03-27
Sökande
Miljö och hälsoskyddsnämnden
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BN § 219

RS Remiss - Regional vattenförsörjningsplan
Gotland - Information

BN 2018/732

Byggnadsnämndens beslut

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Regional vattenförsörjningsplan är ett länsövergripande styrdokument som har
utarbetats av Länsstyrelsen Gotland i samarbete med Region Gotland. Dokumentet –
som utgör en del i arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten (Europaparlamentets och
Rådets Direktiv 2000/60/EG, syftar till att säkra en långsiktig tillgång till
vattenresurser för dricksvattenresurser i ett perspektiv som sträcker sig över flera
generationer. Att ta fram en regional vattenförsörjningsplan finns som en utpekad
åtgärd för länsstyrelserna i flera åtgärdsprogram t.ex. handlingsplanen för
klimatanpassning, dricksvattenutredningen och i miljömålsarbetet. Planen avser också
förutom att ta ett samlat grepp över Gotlands vattenförsörjning, visa hur
klimatförändringarna kan påverka vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv
samt peka ut de för länet viktigaste vattenresurserna och bristområdena. Vidare ska
planen stärka länets förmåga att hantera krissituationer kopplade till hot mot
dricksvattenförsörjningen.
I arbetsprocessen har tjänstepersoner på regional förvaltningsledningsnivå deltagit i
projektets styrgrupp tillsammans med representanter och processledare från
Länsstyrelsen. En projektgrupp bestående av regionala och statliga tjänstepersoner
har utgjort arbetsbasen för planens innehåll.
I dagsläget är Gotlands vattenförsörjning mycket sårbar, vilket gäller både kvalitet
och kvantitet samt allmän och enskild vattenförsörjning. På Gotland finns också
olika typer av näringar, där jordbruket, sten- och livsmedelsindustrin tillsammans
med besöksnäringen är de viktigaste. Samtliga näringar är beroende av tillräckligt
mycket vatten av god kvalitet. Många har ett enskilt vatten, och är således själva
ansvariga för sin vattenförsörjning. För jordbrukets del behövs också en stor andel
bevattningsvatten. Sett i ett långsiktigt perspektiv behöver näringarna på ett annat
sätt än idag arbeta med att trygga sin långsiktiga vattenförsörjning. Dessutom
behöver naturen vatten för att hålla vattenberoende ekosystem och arter. Redan idag
finns tydlig konkurrens om vatten i vissa områden.

Klimatförändringarna kommer leda till ytterligare ökade påfrestningar för Gotlands
vattenförsörjning. Längre torrperioder sommartid väntas, samtidigt som det
förutspås komma mer nederbörd under vinterhalvåret. Den ökade temperaturen
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medför ökad avdunstning vilket i sin tur medför längre vegetationsperiod och
därmed mindre grundvattenbildning. Eftersom grundvatten redan idag bedöms vara
en begränsad resurs på Gotland så kommer klimatförändringen öka hotet mot
Gotlands vattenförsörjning.
Det kommer att krävas mycket stora insatser av både Region Gotland, länsstyrelsen
samt enskilda för att trygga den långsiktiga vattenförsörjningen. Sammantaget finns
det troligen inte en enkel lösning på Gotlands vattenproblematik, utan ett antal
lösningar och åtgärder behöver lyftas och arbetas vidare med. Planen redovisar
därför ett antal identifierade behov och åtgärder Åtgärderna kan behöva genomföras
på nationell, regional eller lokal nivå, troligen i ett samspel och på olika sätt. Planen
identifierar endast behovet av åtgärder, och inte finansieringen av dem.
Ska Gotland klara av dagens och kommande utmaningar med vattenförsörjningen
kommer det krävas ett gemensamt ansvar på alla nivåer i samhället. Det kommer att
krävas stora insatser av både Region Gotland, Länsstyrelsen, företagare, enskilda
samt nationella myndigheter för att trygga den långsiktiga vattenförsörjningen på
Gotland. Vidare är en politisk förankring avgörande för att den regionala
vattenförsörjningsplanen ska få genomslag regionalt. Det är därför önskvärt att
Region Gotland, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket,
SGU samt SMHI ställer sig bakom planens inriktning, behov och kan godkänna de
myndighetsspecifika åtgärdsförslagen som presenteras i planen.
Byggnadsnämnden beredes 2018-03-27 tillfälle av Länsstyrelsen att senast 2018-08-13
lämna synpunkter på förslaget för beslut i Regionsstyrelsen. Av olika anledningar
utsågs aldrig någon handläggare för ärendet och svarstiden är nu utgången.
Regionstyrelsen beslutade 2018-08-30 att presidiet får i uppdrag att till Länsstyrelsen i
Gotlands län lämna reviderat upprättat förslag till yttrande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utanför den ordinarie remissgången ombetts att
senast 2018-09-17 lämna synpunkter på dokumentets innehåll.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2018-09-17 lämnat följande synpunkter till
ansvarig processledare för dokumentet.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förlag till Regional vattenförsörjningsplan
för Gotlands län är ett genomarbetat dokument med en övergripande men tydlig och
koncis bild av såväl förutsättningar som de utmaningar ön har att möta rörande
vattenförsörjning, grundvattnets kvalitét och kvantitet m.m.
Ett förändrat klimat är i vetenskaplig konsensus redan en realitet, vilket ytterligare
förstärker behovet av att de åtgärder som föreslås i dokumentet snarast genomförs
på alla nivåer, såväl nationellt som lokalt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga
synpunkter på de redan formulerade förslagen i planen utan menar snarare att dessa
efter genomförande bör följas av ytterligare åtgärder. Vilka behov och åtgärder som
uppstår lär sannolikt visa sig efterhand. Att nuvarande ansvarsområden mellan
respektive myndighet reds ut i dokumentet bedöms positivt. Att utveckla
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kontaktytorna mellan region, länsstyrelse och andra myndigheter bör vara en
utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
Eftersom åtgärdsförslagen delvis saknar detaljering, förslag på finansiering och
redogörelse för andra presumtiva hot mot genomförande – delvis ett resultat av
vatten som ett särintresse med antingen tekniska eller ekologiska förtecken snarare än
en grundläggande del i en långsiktigt hållbar samhällsplanering, anser
Samhällsbyggnadsförvaltningen att det är viktigt att vattenförsörjningsplanen blir ett
levande dokument, som ges ökad status vid prövning mellan olika statliga intressen.
Intressen vilka i sin tur har bäring på förutsättningarna för det kommunala ansvaret
att säkra en ändamålsenlig mark- och vattenanvändning.
Att i första hand arbeta med att få fram mer sötvatten som vattenförsörjning
tillsammans med vikten av relevanta vattenskyddsområden och föreskrifter utav
Gotlands grund- och ytvattentillgångar, ur både kvalitet- och kvantitetshänseende
bedöms av Samhällsbyggnadsförvaltningen ligga i linje med förslagen i den snart
antagna VA-plan för Region Gotland 2030.
För Region Gotland och Samhällbyggnadsförvaltningens blir därför det fortlöpande
genomförande av åtgärderna i VA-plan för Region Gotland 2030 av största vikt. VAplanen är framtagen parallellt med den Regionala vattenförsörjningsplanen och delar
därmed i stort samma problem-, mål- och åtgärdsbeskrivning. Byggnadsnämnden
föreslog 2018-09-12 § 180, att VA-planen på grund av sitt regionövergripande syfte
och kostnadskrävande åtgärder, antas av Regionfullmäktige framför Tekniska
nämnden. VA-planen presenterar nedbrutna delmål, åtgärder och översiktliga
kostnadsberäkningar med en högre detaljeringsgrad än vad som ges i den regionala
vattenförsörjningsplanen.
Båda dokumenten delar ett övergripande syfte att ge vattenfrågorna genomslag i
översiktsplaneringen så att frågorna om vattenförsörjning kan förankras, synliggöras
och prioriteras jämfört med andra intressen. Samhällsförvaltningen vill återigen
betona sin syn på att detsamma bör gälla statusen för den regionala
vattenförsörjningsplanen vid prövningar mellan olika statliga intressen för att
tydliggöra grundsynen på vattenfrågans dignitet vid målkonflikter och finansiering av
föreslagna åtgärder i dokumentet.
När VA-plan för Region Gotland 2030 antas kommer den regionala
vattenförsörjningsplanen – ur ett kommunalt perspektiv – sannolikt utgöra ett
sekundärt planeringsunderlag i det dagliga arbetet med samhälls- och
infrastrukturplanering, miljö och hälsoskydd och annan ärendehandläggning. Den
regionala vattenförsörjningsplanen kommer dock vara ett mycket viktigt dokument i
samarbetet med Länsstyrelsen och andra myndigheter, inte minst i fråga om
grundvattnets roll som utgångspunkt för utpekade statliga intressen som berör
Gotland, samt för statlig finansiering för många av de identifierade åtgärder som inte
direkt faller under det kommunala ansvaret. Planen ska, och har också redan fungerat
som ett stöd i framtagandet av den nya regionala VA-planen samt den kommande
Kretsloppsstrategi för Region Gotland.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Christian Björkman, fysisk planerare.

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-09-17
Regional vattenförsörjningsplan (länsstyrelsens dnr 537-573-16), 2018-03-27
Skickas till
Länsstyrelsen Gotlands län, Visborgsallén 4, 62185 Visby
Sökande
Länsstyrelsen Gotlands län, Visborgsallén 4, 62185 Visby

27 (61)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-17

BN § 220

DISA - Information

Byggnadsnämndens beslut

Informationen godkänns.

Sammanfattning

DiSa - Digital samhällsbyggnad.
DiSa - målen: Bättre service och snabbare beslut. Ökad transparens och
tillgänglighet. Hållbar samhällsutveckling.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Märta Sýren, projektledare DiSa.
Beslutsunderlag

Presentation på sammanträdet

28 (61)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-17

BN § 221

Industrimarksinventering Roma, Hemse och
Slite - Information

Byggnadsnämndens beslut

Informationen godkänns.
Byggnadsnämnden besluter sända inventeringen till Regionstyrelsen med förfrågan
att göra ett start-PM för berörd mark.

Sammanfattning

Presentation av industrimarksinventering i Roma, Hemse och Slite.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anders Rahnberg, enhetschef plan.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att informationen godkänns samt att
inventeringen sänds till Regionstyrelsen med förfrågan att göra ett start-PM för
berörd mark.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Presentation på nämndsammanträdet.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-17

BN § 222

GOTHEM S:40 Adress- och namnärende
Tummungsvägen

BN 2018/2189

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden fastslår vägnamnet Gothem Tummungsvägen.
Tillverkning och uppsättning av vägnamnskyltar och kostnaden för detta ska
ombesörjas av fastighetsägare eller samfällighetsförening.
Samhällsbyggnadsförvaltningen adressätter området med adressplatser och
underrättar berörda fastighetsägare och instanser om beslutet.

Bedömning

Med anledning av upprättad detaljplan för del av Gothem Tummungs 1:44 med syfte
att möjliggöra bostadsbebyggelse uppkommer behovet av ett vägnamn inom
detaljplanen.
Det föreslagna namnet har funnits med i plankartan genom hela planprocessen och
inga synpunkter har inkommit.
Regionen är inte huvudman för allmän plats. Vägunderhållet ska skötas genom
gemensamhetsanläggning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att vägnamnet kan fastställas.
Tummungs
I ”Ett sanningens ögonblick bakom Gotlands storgårdar”, en kandidatuppsats i
arkeologi av Richard Starå, nämns gårdsnamnet Tummungs som ett av de äldsta
gårdsnamnen i Gothem socken och ett av de namn som kan ge tecken på en
storgårdsfunktion.
Många av de äldre namnen hänvisar ofta till familjens styrka, ägodelar eller tro, till
exempel Tummungs.

Tummungs härstammar troligen från gudanamnet ”Tor”. Namnet ”Tor” hänvisar
sannolikt till den mäktiga guden Tor i asatron.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-17

Utsnitt från storskifteskarta från 1765

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anders Rahnberg, enhetschef Plan. Byggnadsnämnden ansluter
sig till förvaltningens bedömning.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden fastställer
vägnamnet Gothem Tummungsvägen.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det vinner bifall.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-17

BN § 223

VÄSKINDE LILLA MICKELGÅRDS 1:5, 1:26
och 1:27 - Begäran om planbesked

BN 2018/1595

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden är inte beredd att upprätta detaljplan för berörd fastighet i
enlighet med 5 kap 2 § Plan och Bygglagen (SFS 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 3 juli 2018 med
önskan om att planlägga fastigheterna Väskinde Lilla Mickelgårds 1:5, 1:26, 1:27 för
bostadsbebyggelse. I bifogad skiss föreslås tillskapa 9 tomter för enbostadshus, och/eller radhus. Fastigheterna utgörs av åker åkermark idag och ligger ca 300 meter
nordöst om Väskinde skola, längs väg 652. Området utgör ca 2,9 hektar.
Planförhållanden
Översiktsplan ByggGotland 2025, antagen av KF 2010-06-14 § 79.
Gällande riktlinje lyder att en restriktiv hållning ska råda vid bedömning av
lämplighet för ”ny bebyggelse, både bostäder och verksamheter, som riskerar att
påverka jordbrukets, vindkraften och turismnäringens intressen”, ”bebyggelse på god
åkermark bör undvikas” och ”i det öppna kultur- och jordbrukslandskapet bör ny
bebyggelse undvikas”.
Fastigheterna omfattas ej av detaljplan.
Riksintressen
Rörligt friluftsliv MB 4:2
Försvarsmakten, influensområde luftrum
Försvarsmakten, stoppområde för höga objekt
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-17

Omfattas av åkermark – jordbruksblock 2016, kategori gård/miljö.

Remisser och grannar
Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och hälsoskydd: Det kan inte anses lämpligt
att göra om brukningsvärd jordbruksmark till tomtmark. Enligt miljöbalken bör detta
endast ske om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. I detta fall
ligger marken mitt i ett jordbrukslandskap vilket kan leda till att användningen av
omgivande mark begränsas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Räddningstjänsten: Utrustning för utrymning och
brandsläckning ska inte behöva bäras mer än 50 meter från uppställningsplats för
brandfordon.

Försvarsmakten: Ingen erinran

Teknikförvaltningen, enhet beredning och exploatering: Området kan anslutas till
kommunalt vatten och avlopp. Dagvatten omhändertas lokalt med fördröjning.
Trafikverket: Trafikverket region Stockholm yttrar sig i egenskap av ansvarig för
trafikslagsövergripande och långsiktig planering av det samlade transportsystemet i
regionen samt som väghållare för väg 652. Trafikverket vill framföra följande.
Området är tänkt att trafikförsörjas med direkt utfart till väg 652. Förutsättningarna
för att ansluta föreslagna småhus till det allmänna vägnätet med fordonstrafik
bedöms som goda. Trafikverket vill erinra om att ny utfart till allmän väg kräver
tillstånd av väghållningsmyndigheten. Väganslutningen skall uppfylla kraven i VGU,
varför utfartens utformning behöver studeras vidare. Avståndet mellan väg 652 och
föreslagen bebyggelse är endast några få meter. Med tanke på trafikintensiteten och
tillåten högsta fordonshastighet 70 km/h bör en trafikbullerutredning upprättas inför
fortsatt planering. Som underlag för beräkning ska basprognos för år 2040 användas.
Dessutom ska de avståndskrav som Trafikverket har uppfyllas för framtida
bebyggelse. Mellan beläggningskant och kvartersgräns ska 8 m uppfyllas och mellan
kvartersgräns och byggnad ytterligare 3 m. Närheten till skola/förskola samt till
busshållplats gör att det kan behövas en gångbana längs väg 652 eller andra åtgärder
för att trygga miljön för oskyddade trafikanter och med hänsyn till önskemålet om ett
minskat bilberoende. Trafikverket anser att Region Gotland, vid planbesked, ska ta
hänsyn till den kommande bebyggelsens tillgång till kollektivtrafik och närhet till
busshållplatser, i enlighet med förslag till regional framkomlighetsstrategi för
Gotland.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-17

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 kulturjordbrukslandskapet bör undvikas. Fastigheterna består idag av brukad åkermark.
Enligt 3 kap. 4 § Miljöbalken (MB) får brukningsvärd jordbruksmark bara tas i
anspråk för bebyggelse eller anläggningar ”endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen” och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Med brukningsvärd jordbruksmark avses mark som med hänsyn till läge,
beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion. Med
jordbruksmark avses mark som används, eller nyligen använts för jordbruk, främst
åker- och betesmark, men även ängsmark.
Bedömningen av vad som utgör god åkermark är inte specifikt definierat i
översiktsplanen men tolkas för Gotlands del, i ett nationellt sammanhang, som all
brukningsvärd jordbruksmark inom områden med klassningen 3 till 5 i det nationella
klassningssystemet. Enligt denna tolkning medförs att all åkermark på de centrala
delarna av Gotland utgör god åkermark. Jordbruksmark inom områden som omfattas
av klassificeringen 3 till 5 bedöms således vara av nationellt intresse och har därmed
visst legalt skydd enligt 3 kap 4 § Miljöbalken.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att den föreslagna åtgärden utgör ett
väsentligt samhällsintresse, och föreslår därför byggnadsnämnden att ej ge ett positivt
planbesked.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stina Wester, fysisk planerar. Byggnadsnämnden ansluter sig till
förvaltningens bedömning.
Ordförande 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 (SFS 2010:900).
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-10-03
Ansökan, 2018-07-03
Sökande
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-17

BN § 224

VISBY KV LJUSET OCH LYKTAN Upprättande
av detaljplan - Samråd

BN 2012/2585

Byggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat 2018-10-03,
enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen.
Byggnadsnämnden saknar och efterfrågar direktiv avseende konkretisering av
hållbarhetskriterier som skulle tas fram av Regionstyrelseförvaltningen enligt uppdrag
i Regionstyrelsen november 2017. I vidareberedning av detaljplanen mellan samråd
och granskning måste visas hur konkretiserade hållbarhetsmål för Projektet Visborg
som nu är under framtagande förhåller sig och tydligare kan arbetas in i detaljplanen.
Reservation
Kerstin Löfgren Dahlström (C), Fredrik Gradelius (C), Ingela Gardelin (M), LarsErik Benneck (M), Börje Bendelin (C) reserverar sig mot beslutet med följande
motivering: De intentioner som strukturplan Visborg gör gällande avseende trafik
och hållbarhet återfinns inte i detaljplanen, vi anser att förvaltningen borde arbeta
vidare innan detaljplanen går vidare på samråd för att inte riskera att ändringarna blir
så påtagliga att detaljplanen måste ut på ett nytt samråd. Detta skulle då medföra att
processen förlängs vilket vore olyckligt.
Sammanfattning

Planarbetet kring kv Ljuset har pågått en lång tid i olika former. Bland annat lyftes kv
Skenet ut från planarbetet med kv Ljuset & Skenet. Detaljplanen för kv Skenet
antogs 2014-02-20. Önskemål inkom om att lägga till kv Lyktan (söder om kv Ljuset)
till planarbetet med kv Ljuset och ett nytt plankostnadsavtal tecknades 2013-12-17.
Enligt § 9 i plankostnadsavtalet ska ett nytt avtal tecknas om detaljplanearbetet inte
har påbörjats inom 2 år.
Byggnadsnämnden gav 2017-02-08 § 10 samhällsbyggnadsförvaltningen ett förnyat
och utökat uppdrag för en planläggning i enlighet med strukturplan Visborg. Ett
planförslag, daterat 2018-10-03, framtaget i dialog med exploatören finns nu
framtaget.
Planförhållanden
Området är inte detaljplanelagt. I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet –
Hela Visby, antagen av KF 2009-12-14, föreslås blandad användning. I strukturplan
Visborg, godkänd av RF 2016-04-25, har användningen preciserats och kv Ljuset
planeras för flerbostads- och stadsradhus och kv Lyktan för centrumändamål.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-17

Miljökonsekvensbeskrivning
De nu kända förhållandena om området innebär, enligt region Gotlands bedömning,
inte en risk för påverkan på miljö, hälsa m fl faktorer av sådan omfattning att en
miljöbedömning ska krävas. Länsstyrelsen instämmer i yttrande 2017-04-14 att en
miljökonsekvensbeskrivning inte krävs.
Planuppdrag
Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2017-02-08 § 10, med beslut om
planuppdrag. Ett plankostnadsavtal tecknades i maj 2017.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201810-03 och rekommenderar byggnadsnämnden att besluta om samråd.
Syftet med planläggningen är att möjliggöra en utveckling av aktuella fastigheter som
en del av den nya stadsdelen Visborg. Utvecklingen ska ske i enlighet med
intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet (Hela Visby) och
strukturplan Visborg.
Planförslaget föreslår bostadskvarter med en blandning av flerbostadshus och
radhus. Här ska också finnas inslag av byggrätter för mer publik
verksamhet/centrumändamål för stadsdelens behov. Förslaget möjliggör byggande
av ca 400 bostäder samt lokaler för centrumverksamheter och förskola.
Som en del av kärnan i Regementsområdet och det första större bostadsområdet är
det angeläget att utbyggnaden håller en hög kvalitet och följer framtagna
gestaltningsprinciper. Regementsområdet har en tydlig karaktär som är värd att
bibehållas vilket innebär att rutnätsindelningen och tallarna ska prägla kvarteren. De
uppvuxna tallarna är ett tydligt stadsbyggnadselement som ska framhävas i
gestaltningen och bevaras i den utsträckning det är möjligt. Detta innebär att
fasadhöjder mm ska relatera till tallarnas höjd och husens volymer får inte uppfattas
som allt för dominerande. Några av de befintliga byggnaderna är särskilt
karaktärsskapande och ska i möjligaste mån bevaras, främst exteriört.
Mot den mer trafikerade Vädursgatan föreslås lamellhus som får en sk ”tyst sida”
mot bostadsgårdarna. För att bebyggelsen ej ska upplevas för kompakt och monoton
är det här särskilt viktigt med en varierad byggnads- och nockhöjd.
Gemensamhetsytor ska finnas för att bl a lösa angöring, parkering och fördröjning av
dagvatten. Planen möjliggör en etappvis utbyggnad.
Planen hanteras enligt PBL 2010:900 eftersom förvaltningen bedömer att
detaljplanen är av en sådan art att den ska hanteras med utökat förfarande.
Regionfullmäktige antar detaljplanen enligt reglemente för byggnadsnämnden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Eva Werkelin, planarkitekt.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-17

Sammanträdet ajourneras för lunch klockan 12:45. Sammanträdet
återupptas klockan 13:15.
Sammanträdet ajourneras igen för överläggningar klockan 13:18. Sammanträdet
återupptas klockan 13:24.
Fredrik Gradelius (C) yrkar att Byggnadsnämnden återremitterar ärendet.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ska
samråda med planförslaget, daterat 2018-10-03, enligt 5 kapitlet plan- och
bygglagen. Dock saknar och efterfrågar Byggnadsnämnden direktiv avseende
konkretisering som skulle tas fram av Regionstyrelseförvaltningen enligt uppdrag i
Regionstyrelsen november 2017. I vidareberedning av detaljplanen mellan samråd
och granskning måste det visas hur konkretiserade hållbarhetsmål för Projektet
Visborg som nu är under framtagande förhåller sig och tydligare kan arbetas in i
detaljplanen.
Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner att eget förslag vinner
bifall. Votering begärs. I omröstning gäller ja-röst för Karl-Allan Nordbloms (MP)
förslag och nej-röst för Fredrik Gradelius (C) förslag. Omröstningen ger 6 ja-röster:
Anne Ståhl Mousa (S), Ulla Pettersson (S), Tony Ekman (S), Karin Gardell (MP),
Tore Tillander (V), Karl-Allan Nordblom (MP). samt 5 nej-röster: Kerstin Löfgren
Dahlström (C), Fredrik Gradelius (C), Ingela Gardelin (M), Lars-Erik Benneck (M),
Börje Bendelin (C).
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-10-03
Planförslag (karta & beskrivning), daterat 2018-10-03
Skickas till
Peab Sverige AB, Skarphållsgatan 10. 621 41 Visby
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Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-17

BN § 225

NÄR GANGVIDE 1:4 - Nybyggnad av
uthyrningsstugor, tidsbegränsat bygglov till
och med 2028-10-17

BN 2017/3175

Ärendet utgår på sökandes begäran.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-17

BN § 226

VISBY TELEFONEN 5 - Uppförande av 3 st
skyltar (pyloner)

BN 2017/2850

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beviljar bygglov i den delen som avser de skyltar som i ärendet
benämns ”Nissanskylten” respektive ”Renaultskylten”. Dessa skyltar bedöms
uppfylla samtliga krav i 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Byggnadsnämnden beviljar även lov för ansökan om bygglov i den delen som avser
den skylt som i ärendet benämns ”Volvoskylten” Den planerade skylten strider mot
detaljplanen. Dock anser Byggnadsnämnden i detta unika fall att platsen för skyltens
placering naturligt anknyter till industrimarken och inte primärt uppfattas som
parkmark.

Avgift

Avgift för avslag

5 670 kronor

Bygglovagift

2 836 kronor

Summa

8 506 kronor

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

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser att uppföra 3 stycken pylonskyltar för bilmärkena Volvo, Nissan och
Renault. Volvoskylten avser att uppföras på fastigheten Visby Skarphäll 5 och
resterande två pylonskyltar, Nissan- och Renault, avser att uppföras på Visby
Telefonen 5.
Volvo-skylten placeras på parkmark. Uppförandet av denna skylt är planstridigt då
parkmark inte är avsedd att bebyggas.
Uppförandet av Nissan- och Renaultskylten är planenligt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att pylonskylten som avses uppföras
på fastigheten Visby Skarphäll 1:1 avviker mot detaljplanens syfte och
Byggnadsnämnden förordar avslag.
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Bedömningen gällande de två resterande pylonskyltarna är att bygglov kan medges då
åtgärderna är förenliga med detaljplanens syfte och uppfyller gällande lagkrav.
Det finns ett tillsynsärende (BN 2017/3110) registrerat på fastigheten som gäller
Volvo-skylten, vilken redan är uppförd. Tillsynsärendet är inte avslutat än.
Bedömning

Förvaltningens bedömning.
Bedömning är att bygglov kan ges för de två pylonskyltar (”Nissanskylten” och
”Renaultskylten”) som avses uppföras på fastigheten Visby Telefonen 5 då åtgärden
är planenlig och uppfyller gällande lagkrav.
Vad gäller uppförandet av pylonskylten på fastigheten Visby Skarphäll 1:1
(”Volvoskylten”) är samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att åtgärden är
planstridig. Syftet med parkområdet i den aktuella detaljplanen är att utgöra en grön
buffert mellan industriområdet och den aktuella vägen, inte att utgöra ett område att
uppföra reklamskyltar inom. Bedömningen är att om detta tillåts kan det på sikt
komma att upplevas som en utvidgning av industriområdet, vilket inte bedöms vara
avsikten med det aktuella parkområdet. Region Gotland saknar en riktlinje/policy för
skyltlov på parkmark/allmän platsmark som skulle kunna sätta in den aktuella
avvikelsen i ett större sammanhang. Bedömningen är att den omständigheten kan
bidra till att avvikelsen inte kan anses vara en sådan liten avvikelse, som i PBLs
mening, medger att lov kan ges. Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att ansökt
åtgärd vad gäller uppförandet av ”Volvoskylten” bör avslås.
Sammanfattningsvis gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att bygglov
kan ges för ”Nissanskylten” och ”Renaultskylten” på Visby telefonen 5, medan
uppförandet av ”Volvoskylten” på fastigheten Visby Skarphäll 1:1 bör avslås.

Byggnadsnämndens bedömning.
Byggnadsnämnden ansluter sig inte till förvaltningens bedömning.
Byggnadsnämnden anser att i detta unika fall att platsen för skyltens placering
naturligt anknyter till industrimarken och inte primärt uppfattas som parkmark,
därmed kan bygglov beviljas.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Charlott Stjernholm, bygglovhandläggare. Byggnadsnämnden
ansluter sig inte till förvaltningens bedömning.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden beviljar bygglov
i den delen som avser de skyltar som i ärendet benämns ”Nissanskylten” respektive
”Renaultskylten”. Dessa skyltar bedöms uppfylla samtliga krav i 9 kap 30 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
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Byggnadsnämnden beviljar även lov för ansökan om bygglov i den delen som avser
den skylt som i ärendet benämns ”Volvoskylten” Den planerade skylten strider mot
detaljplanen. Dock anser Byggnadsnämnden i detta unika fall att platsen för skyltens
placering naturligt anknyter till industrimarken och inte primärt uppfattas som
parkmark.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Fasadritning Volvoskylt
Fasadritning Nissan
Fasadritning Renault
Bilaga från sökande

Inkom
2018-09-25
2017-11-17
2018-01-11
2018-01-11
2018-01-11
2018-03-29
2018-08-14

Handlingsnr
1
10
11
12
14
24

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
Sökanden och fastighetsägaren (om annan än sökanden)
Kända sakägare delges beslutet för kännedom enligt lista.
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar (www.poit.se)
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BN § 227

FÅRÖ ÖDEHOBURGA 1:46 - Förhandsbesked
för nybyggnad av bostadshus

BN 2017/507

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.
Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Det inlämnade förslaget för vatten och avlopp uppfyller inte regionens
grundläggande krav. Den tänkta placeringen av förhandsbeskedet strider mot den
fördjupade översiktsplanen för Fårö. Platsen är utpekad som
betesmark/jordbruksmark.
Samhällsbyggnadsförvaltnings samlade bedömning är att ett positivt förhandsbesked
inte kan ges då de grundläggande förutsättningarna inte går att uppfyllas på platsen.

Bedömning

Av den fördjupade översiktsplanen för Fårö framgår att den sökta platsen ligger
inom ”kärnområde” för upplevelse, bevarande och skydd för pågående
markanvändning. Med ”kärnområde” avses: ”Områden med höga och känsliga natur, kultur- och landskapsbildsvärden. Inom dessa områden bör tillkommande
bebyggelse prövas restriktivt. Inom idag obebyggda områden bör ny bebyggelse helt
undvikas.”. Det innebär att dessa områden till stora delar bedöms ha dessa kvaliteter.
Vidare framgår av den fördjupade översiktsplanen att vid lokalisering av nya bostäder
och övrig bebyggelse ska en mer samlad bebyggelsestruktur eftersträvas.
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Den aktuella platsen ligger inom område av riksintresse för naturvården och område
av riksintresse för rörligt friluftsliv. Av riksintressebeskrivningen framgår att om de
värden som bär upp riksintresset ska bibehållas bör pågående markanvändning med
bete på stora delar av området behållas samt att de områden som idag är fria från
bebyggelse undantas från ny bebyggelse.

Av Kulturmiljöprogram för Gotland framgår att den aktuella platsen ligger inom ett
område som är utpekat som värdefullt odlingslandskap. Platsen gränsar till
riksintresset för kulturmiljövården, Lansa- Marpes, som utgörs av kulturhistoriskt
värdefullt, fårbetat hedmarkslandskap.

En förutsättning för att säkerställa de utpekade värdena är att ny bebyggelse ska
prövas ”restriktivt”. Med ”restriktivt” menas att om bygglov ska kunna medges inom
”kärnområde” ska platsen ligga till så att den inte kan anses påverka de värden som
motiverar det utpekade ”kärnområdet” negativt, med avseende på påverkan på naturoch kulturvärden, landskapsbild, bebyggelsestruktur och andra skyddsvärda värden.

Bedömningen är att den för ärendet aktuella platsen ligger inom samma landskapstyp
som det intilliggande riksintresseområdet för kulturmiljövården. Den föreslagna
platsen ligger i ett för bebyggelse icke ianspråktaget landskap, i huvudsak obebyggt.
Platsen är utpekad som betesmark/jordbruksmark. På platsen bedrivs idag ingen
odling men förmodligen bete då det är ung växtlighet på marken. Bedömningen är att
en etablering av ny bostadsbebyggelse på den aktuella platsen dels skulle ha en
negativ inverkan på kulturvärdena och landskapsbilden, dels motverka en mer samlad
bebyggelsestruktur samt påverka de anförda riksintressena. Bedömningen är att den
föreslagna exploateringen inte kan anses vara förenlig med de riktlinjer som anges i
den fördjupade översiktsplanen.

Bedömning om möjlighet att utföra enskild vatten och avloppsanläggning är i ärendet
grundad på att infiltration av minst BDT-vatten kan utföras. Två st provgropar har
besiktats inom fastigheten. På platsen ligger i princip endast ett tunnt jordtäcke direkt
på berget. Sökanden har även redovisat två gropar på grannfastigheten, Fårö Marpes
1:17. Enligt entreprenörens dokumentation via bilder och telefonsamtal består
jordarten av grovt grus till 0,6-1 m djup. De redovisade infiltrationsplatserna bedöms
som olämpliga ur avloppssynpunkt då jordarten är alldeles för grov för att vara
lämplig att infiltrera i, även om själva bädden förstärks. I SGU:s sårbarhetskarta är
platsen upptagen i högsta sårbarhetsklass. Marken i området består av alvarmark.
Bedömningen är att platsen inte har naturliga förutsättningar för att anordna avlopp.
Vidare bör alvarmark allmänt sett hållas fri från bebyggelse och annan exploatering.
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Sökanden har i granskningsyttrande delgetts bedömningen avseende möjlighet att
ordna avlopp på den aktuella platsen och samtidigt uppmanats att inkomma med
alternativa lösningar. Sökanden har inte inkommit med några alternativa
avloppslösningar.

Någon vattenredovisning, innebärande provpumpning, har inte begärts då
avloppsfrågan tillsammans med övriga prövningsgrunder ändå bedömts vara
tillräckliga för att avgöra ärendet.

Den sammanfattande bedömningen är att den aktuella platsen inte kan anses utgöra
en undantagsplats inom det utpekade ”kärnområdet”, där ny bebyggelse kan komma
ifråga. Den aktuella platsen bedöms ha de värden och kvaliteter som utgör grunden
för det utpekade ”kärnområdet” och att uppförande av ett bostadshus på den
aktuella platsen innebär skada på dessa värden. Detta inkluderar påtaglig skada på
riksintresse för naturvården och kulturmiljövården. Den planerade åtgärden är med
andra ord inte förenlig med den gällande fördjupade översiktsplanen. Bedömningen
är vidare att platsen saknar naturliga förutsättningar för att anordna avlopp.

Bedömningen är att den föreslagna platsen inte är lämplig för det planerade
bostadshuset och ska därför inte tillåtas.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Gunnar Gustafsson, bitr. stadsarkitekt. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
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 eget yrkande och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Karta
VA-förutsättningar

Inkom
2018-10-10
2017-02-21
2018-02-22
2017-02-21

Handlingsnr
1
18
2
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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
Se bilaga Kända sakägare

Sökande
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BN § 228

VISBY PRESSEN 3 - Marklov för trädfällning

BN 2018/1092

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden avslår ansökan om marklov med stöd av 9 kap 35 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

Avgift för avslag

0 kronor

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

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan om marklov för trädfällning på fastigheten Visby Pressen 3 inkom till
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-05-08. Päronträdet som ansökan avser att fälla
har en stam som överstiger 70 cm i omkrets 1 meter över marknivån.
Åtgärden går under den utökade bygglovsplikten i Visby innerstad. I detaljplanen står
det att marklovplikten införts för fällning av större stammade karaktärsträd med
hänsyn till vad som sägs om de gröna stadsrummen i byggnadsordningen.
I byggnadsordningen står det att träd på tomtmark är av stor betydelse för
helhetsmiljön då det finns få träd på gatumark. Fruktträd vanliga, som äpple och
päron, björk. Valnöt, mullbär och robinia är karaktärsträd som är viktiga att bevara ur
ett historiskt perspektiv. Med åren har vegetationen minskat. Träd på tomtmark har
successivt fått ge vika då man föredragit ljus eller havsutsikt. Även gatumarkens träd
har i stort sett försvunnit då äldre träd inte har ersatts av nyplanteringar. Visbys
karaktärsträd är viktiga att bevara och ska vid behov återplanteras.
Av ansökan framgår det att det att sökande vill fälla päronträdet på grund av att det
är för stort och att föreningen vill göra i ordning innergården. Fallfrukten kommer i
mängder och ställer till det i hängrännor samt riskerar att träffa någon när päronen
faller ner på gården.
Enligt ansökan finns det inga intentioner att återplantera ett nytt träd på tomten.
Av byggnadsordningen framgår det att karaktärsträd ska ersättas.
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Av stadsträdgårdsmästarens yttrande framgår det att det befintliga päronträdet inte
bedöms vara sjukt eller ha några skador vid okulär besiktning och att det är av största
vikt att träd inte tas ned utan en akut anledning i Visby innerstad.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att ett för stort päronträd med mycket
fallfrukt inte är tillräckligt goda skäl för att bevilja ansökan.
Med stöd av stadsträdgårdsmästarens yttrande avstryks ansökan om marklov för
trädfällning på Visby pressen 3.

Bedömning

Av ansökan framgår det att marklov för trädfällning söks då föreningen vill göra i
ordning trädgården och anser att päronträdet har blivit för stort. Fallfrukten ställer till
det i hängrännor samt riskerar att träffa någon päronen faller ner.
Päronträdet som ansökan avser har en stam som överstiger 70 cm i omkrets 1 m
över marknivån.
Åtgärden går under den utökade bygglovsplikten i Visby innerstad. Av den utökade
bygglovsplikten framgår att det att marklovplikten införts för fällning av valnöts-,
mullbärs- och robiniaträd samt andra träd med större omkrets större än 70 cm mätt 1
meter ovan marknivå.
I detaljplanen står det att marklovplikten införts för fällning av större stammade
karaktärsträd med hänsyn till vad som sägs om de gröna stadsrummen i
byggnadsordningen.
I byggnadsordningen står det att träd på tomtmark är av stor betydelse för
helhetsmiljön då det finns få träd på gatumark. Fruktträd vanliga, som äpple och
päron, björk. Valnöt, mullbär och robinia är karaktärsträd som är viktiga att bevara ur
ett historiskt perspektiv. Med åren har vegetationen minskat. Träd på tomtmark har
successivt fått ge vika då man föredragit ljus eller havsutsikt. Även gatumarkens träd
har i stort sett försvunnit då äldre träd inte har ersatts av nyplanteringar. Visbys
karaktärsträd är viktiga att bevara och ska vid behov återplanteras.
Av ansökan framgår det att det att sökande vill fälla päronträdet på grund av att det
för stort och att föreningen vill göra i ordning innergården. Fallfrukten kommer i
mängder och ställer till det i hängrännor samt riskerar att träffa någon när päronen
faller ner på gården.
Av Byggnadsordningen för Visby Innerstad framgår att karaktärsträd ska ersättas.
Av stadsträdgårdsmästarens yttrande framgår det att trädet inte bedöms vara sjukt
eller ha några skador vid okulär besiktning som genomfördes av driftsavdelningen.
Det står beskrivet i Byggnadsordningen för Visby innerstad att ”...träden på
tomtmark har stor betydelse för helhetsmiljön.” I Visby innerstad är fruktträd
vanliga, som äpple och päron, björk. Valnöt, mullbär och robinia är karaktärsträd
som är viktiga att bevara ur ett historiskt perspektiv.” Därav är det av största vikt att
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träd inte tas ned utan en akut anledning i innerstan. Om marklov av någon anledning
ändå skulle godkännas skulle jag hävda att det är viktigt att ett träd återplanteras på
platsen.
Regionantikvarien har beretts tillfälle att yttra sig. Regionantikvarien meddelar att det
inte finns någon anledning att bevilja ansökan om marklov och påpekar att det inte
finns någon återplanteringsplan.
Efter stadsträdgårdsmästarens yttrande skickades följande granskningsyttrande till
sökande:
” Marklov för trädfällning på Visby Pressen 3 avstryks med stöd av
stadsträdgårdsmästarens yttrande. Träd i innerstaden är av stor betydelse för
helhetsmiljön och vi bedömer att det inte finns tillräckligt goda skäl att bevilja
ansökan.”
Sökande har inte inkommit med något svar på samhällsbyggnadsförvaltningens
granskningsyttrande och därmed avgörs ansökan i befintligt skick.
Ett päronträd är per automatik inte är ett karaktärsträd som kräver marklovplikt i
Visby innerstad. För att ett päronträd ska uppnå kravet för marklovplikt krävs det att
stammen har en omkrets som överstiger 70 cm. Skulle ett nytt päronträd
återplanteras på tomten finns det inget skydd mot att trädet tas bort i efterhand
eftersom trädets stam med största sannolikhet inte överstiger 70 cm i omkrets och
därmed inte uppfyller kraven för marklovplikt.
Marklov för trädfällning på Visby Pressen 3 avstryks med stöd av
stadsträdgårdsmästarens yttrande som menar på att träd i innerstaden är av stor
betydelse för helhetsmiljön och att det är av största vikt att träd inte tas ned utan akut
anledning.
Om nämnden skulle besluta om att bevilja ansökan om marklovplikt ska sökande
inkomma med en återplanteringsplan.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att det inte finns tillräckligt goda skäl att
bevilja ansökan och att åtgärden strider mot detaljplanens syfte och
byggnadsordningens riktlinjer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer, med hänvisning till punkt 1 kap 35 § PBL,
att bygglov inte kan lämnas.

Synpunkter har inkommit från stadsträdgårdsmästaren och regionantikvarien.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande.
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Sökande har inte inkommit med svarsskrivelse.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Gunnar Gustafsson, bitr. stadsarkitekt. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden avslår ansökan
om marklov med stöd av 9 kap 35 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande på finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Foto stam
Översiktsbild
Kontrollplan
Stadsträdgårdsmästaren
Granskningsyttrande
Regionantikvaries yttrande

Inkom
2018-10-10
2018-05-08
2018-05-08
2018-05-08
2018-05-08
2018-05-08
2018-07-06
2018-07-06
2018-08-30

Handlingsnr
1
5
3
4
2
13
15
18

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
Sökande
BRF Visbyhus 27 c/o Riksbyggen, Söderväg 2 B, 62158 VISBY
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BN § 229

SANDA NYSTUGU 1:31 - Ifrågasatt olovlig
åtgärd

BN 2018/2055

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden påför Wisab Bygg AB orgnr 556453-6737 en byggsanktionsavgift
om 13491 kr och avslutar därmed ärendet.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft.

Avgift

Byggsanktionsavgift

13491 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

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 avser tillbyggnad av ett uthus med en takkupa om 7,42 m2 samt uppförandet
av en komplementbyggnad om 67,62 m2. Båda dessa åtgärder är utförda utan
startbesked. Förvaltningen föreslår därför att Byggnadsnämnden ska ta ut en
byggsanktionsavgift om 13491 kr.

Bedömning

Överträdelsen och när den utfördes
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Förvaltningen har kunnat konstatera att takkupan och komplementbyggnaden
uppfördes under 2017-2018.

Enligt 9 kap 2 § 2 pt. PBL krävs det bygglov för att uppföra en tillbyggnad
Enligt 9 kap 2 § 1 pt. PBL krävs det bygglov för att uppföra en nybyggnad

Fastighetsägarna har i det här fallet sökt och erhållit bygglov (se BN 2017/1535)
innan byggnadsåtgärderna påbörjades, men startbesked har inte utfärdats innan
åtgärderna påbörjats.

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.

Bygglov har beviljats (se BN 2017/1535), men åtgärderna har påbörjats innan
byggnadsnämnden lämnat startbesked.

Wisab Bygg 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
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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 7 och 8) 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 kan rättelse ske genom att åtgärden helt tas bort senast den 16-102018.

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

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Johan Åberg, förvaltningschef. Byggnadsnämnden ansluter sig
till förvaltningens bedömning.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden påför Wisab
Bygg AB en byggsanktionsavgift om 13491 kr och avslutar därmed ärendet.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att den vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Anmälan
Meddelande om tillsynsärende
Meddelande om tillsynsärende

Inkommen/upprättad
2018-09-06
2018-09-07
2018-09-17

Handlingsnr
1
2
3
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Ansökan
Fotobilaga
Protokoll slutsamråd
Plan, sektion, fasader uterum
Plan, sektion, fasader takkupa
Beräkningsunderlag BSA takkupa
Beräkningsunderlag BSA kompl.byggn.

2018-09-17
2018-09-17
2018-09-17
2018-09-17
2018-09-17
2018-09-18
2018-09-18

4
5
6
7
8
9
10

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
Wisab Bygg AB
Box 1316
621 24 Visby
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BN § 230

VISBY SLÄGGAN 1 - Ifrågasatt olovlig
åtgärd, påbörjad åtgärd utan startbesked

BN 2018/1251

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden påför Faktab S1 AB org.nr. 556720-4903 en byggsanktionsavgift
om 65 975 kronor och avslutar därmed ärendet.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Fredrik Gradelius (C) i ärendets hantering.

Avgift

Byggsanktionsavgift

65 975 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

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 avser en tillbyggnad om 110 kvm på fastigheten Visby Släggan 1 som
uppförts utan att startbesked erhållits. Förvaltningen föreslår därför att
Byggnadsnämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift om 65 975 kronor.
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Bedömning

Förvaltningen har kunnat konstatera att tillbyggnaden uppfördes under 2013-2014.
Enligt 9 kap 2 § 2 pt. PBL krävs det bygglov för att uppföra en tillbyggnad.
Fastighetsägaren har i det här fallet sökt och erhållit bygglov (se BN 2013/278) innan
byggnadsåtgärderna påbörjades, men startbesked har inte utfärdats innan åtgärden
påbörjats.
I bygglovsärende BN 2013/278 har två påminnelser skickats ut till fastighetsägaren
att startbesked saknas för åtgärden och fastighetsägaren uppmanas att ta kontakt med
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att boka möte till tekniskt samråd.
Fastighetsägaren tog kontakt med förvaltningen först under våren 2018 då de själva
uppmärksammade att tillbyggnaden uppförts utan startbesked.

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.
Bygglov har beviljats (se BN 2013/278), men åtgärderna har påbörjats innan
byggnadsnämnden lämnat startbesked.
Faktab S1 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
avseende den aktuella åtgärden (se handlingsnr 4) 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
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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 kan rättelse ske genom att åtgärden helt tas bort senast den 16
oktober 2018.

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 Faktab S1 AB begick överträdelsen, ägde fastigheten
när överträdelsen begicks samt fick fördel av överträdelsen när åtgärderna påbörjades
och när byggnadsverken togs i bruk. Faktab S1 AB ska därför betala hela
byggsanktionsavgiften.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet fördras Johan Åberg, förvaltningschef. Byggnadsnämnden ansluter sig till
förvaltningens bedömning.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden påför Faktab S1
AB en byggsanktionsavgift om 65 975 kronor och avslutar därmed ärendet.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Anmälan
Meddelande om tillsynsärende
Flygfoto 2012 och 2014
Plan- och sektionsritning tillbyggnad
Beräkningsunderlag BSA

Inkommen/upprättad
2018-05-28
2018-06-01
2018-06-12
2018-09-05
2018-09-17

Handlingsnr
1
2
3
4
5

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
Faktab S1 AB
Att: Markus Moisejeff
S:t Hansplan 1
621 56 Visby
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BN § 231

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 själva ta över ärendet och fatta beslut.
Följande delegationsbeslut redovisas för perioden 20180901-20180930.
Lista med delegationsbeslut av byggenheten 76 ärenden.
Lista med rapportering av bisysslor 14 ärenden för 2018.
Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden har tagit del av delegeringsbesluten.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden godkänner
redovisningen av delegationsbesluten.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det vinner bifall.
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BN § 232

Diverse skrivelser

Byggnadsnämndens beslut

Diverse skrivelser inkomna 2018-09-01 - 2018-09-30 läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har tagit del av diverse skrivelser inkomna 2018-09-01 - 2018-0930.
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) föreslår att diverse skrivelser inkomna 201809-01 - 2018-09-30 läggs till handlingarna.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det vinner bifall.
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BN § 233

Överklagade ärenden

Byggnadsnämndens beslut

Informationen godkänns.

Byggnadsnämnden överklagar av Länsstyrelsens beslut avseende marklov på
fastigheten Hamra Hulehällar 1:7
Byggnadsnämnden avstår ifrån att söka prövningstillstånd hos Mark- och
miljödomstolen i ärende BN 2016/433 Fårö Friggars 1:17

Sammanfattning

Biträdande stadsarkitekt Gunnar Gustafsson redovisar aktuella överklagade ärenden.
BN 2017/1536 Hamra Hulehällar 1:7 överklagande schaktning för pool.
Byggnadsnämnden överklagar av Länsstyrelsen beslut avseende marklov på
fastigheten Hamra Hulehällar 1:7, Dnr 403-2396-2018 (BN 2017/1536).
BN 2016/433 Fårö Friggars 1:17.
Med ändring av länsstyrelsens beslut upphäva Mark- och miljödomstolen
Byggnadsnämndens i Region Gotlands beslut den 12 maj 2017, BN 2016/433, om
positivt förhandsbesked. Förvaltningen föreslår att Byggnadsnämnden ska avstå ifrån
att söka prövningstillstånd hos Mark- och miljödomstolen.
Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning och godkänner
informationen
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BN § 234

Övriga frågor

Inga övriga frågor.
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