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Följande beslut har tagits av förvaltningen med delegation under april månad 2019:
Tillstånd att gräva i gata: 12 ärenden.
Uppehåll av kärl och säckavfall, beviljade: 68 ärenden.
Avtal om annan mottagare av fakturor för avgifter enligt avfallstaxa: 8 ärenden.
Anmälan av installerad fett- eller oljeavskiljare 1 ärende.
Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp: 1 ärende.
Ansökan om bildande av samfällighetsförening: 1 ärende.
Uppehåll i slamtömning: Beviljat: 1 ärende.
Beviljat gemensam avfallsbehållare: 3 ärenden.
Begagnande av offentlig plats för byggställning: 3 ärenden.
Begagnande av offentlig plats för Almedalsveckan: 16 ärenden.
Begagnande av offentlig plats övrigt: 10 ärenden.
Begagnande av offentlig plats foodtruck: 1 ärende.
Begagnande av offentlig plats affischering: 3 ärenden.
Begagnande av offentlig plats gatupratare: 3 ärenden.
Begagnande av offentlig plats: uteservering 22 ärenden.
Tillstånd för offentlig tillställning: 2 ärenden.
Tillstånd för offentlig sammankomst: 2 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende vatten: 51 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende avfall: 3 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende mark: 6 ärenden.
MBN Grannebrev: 15 ärenden.
Avgäldsreglering: 5 ärenden.
Fastighetsdeklaration: 9 ärenden.
Planbesked: 7 ärenden.
Servisanmälan: 3 ärenden.
Lokala trafikföreskrifter: 22 ärenden.
Nyttoparkeringskort:: 7 utfärdade.
HR ärenden angående personal: 18 ärenden.
Beslut enligt §9 färdtjänstlagen: 43 bifall.

Färdtjänst: bifall: 43 ärenden, 4 avslag.
Ledsagare färdtjänst: 33 bifall.
Ledsagare Riksfärdtjänst: 1 bifall.
PRH Förare: 18 bifall, 1 avslag.
PRH passagerare: 2 bifall, 5 avslag.
Sjukreseersättning egen bil 4 bifall, 14 avslag, ett delavslag.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/1376
3 maj 2019

Michael Modin

Tekniska nämnden

El upphandling
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att anbud från xxx (org-nummer)
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Region Gotlands upphandlade el-avtal för perioden 2017-2019-12-31 går mot
avtalstidens slut. Därav har Fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) påbörjat en ny
upphandling för avtalsperioden 2020-01-01—2023-12-31. Regionen har haft en årlig
förbrukning på ca:58 000 MWh/år, i elförbrukningen ingår gatubelysning samt
regionens fastigheter. Inför den nya avtalsperioden har den årliga förbrukningen
utökats med ca:20 000MWh, främst beroende på landansluten el i Visby hamn och
det nya bräckvattenverket i Kvarnåkershamn.
FFA har deltagit i en samordnad upphandling genomförd av Colligio AB av elenergi
för att säkerställa en stabil och optimal kostnadsnivå som möjligt för perioden 20202023.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut är att
elförsörjningens driftskostnader låses till ett fast pris under nästkommande
fyraårsperiod.
Till regionen har inkommit nio stycken anbud som alla uppfyller ställda krav i
upphandlingen. Utvärderingsprincip som valts är lägsta pris samt bra miljöval.
Barn- och genusperspektiv –Med

den framtida klimatpåverkan.

att RG väljer att köpa el enligt bra miljöval minskas

Landsbygdsperspektiv – Upphandlingen

Gotland.

berör fastigheter och belysning på hela

Det föreslagna anbudet bedöms vara mest
fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Ekonomisk konsekvensanalys –
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-03
Presentation på sammanträde

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Patrik Forsström, RSF Upphandling
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Ärendenummer Information
2019/46

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 29 april 2019

TNau/TN Maj 2019

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen Maj
2019
För Entreprenadprojekt > 68 pbb. samt, Enstaka konsultupphandlingar > 8 pbb. samt Konsultgrupp > 12pbb.
Ange datum för mötet då beslut skall tas och om det är TNAU eller TN som skall göra detta.

Rev

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

FFU ut

Beslut i TN
eller TNau

Tid för beslut

Ä

Gråbo skolan ombyggnad
kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Apri/Maj
2019

TN

Maj/Juni 2019

Ä

TerraNova skolan ombyggnad kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Apri/Maj
2019

TN

Maj/Juni 2019

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Ramavtal

TKF

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

Okt
2019

TNau

Nov/Dec 2019

Slite deponi utbyggnad

Entreprenad

TKF

Aug
2019

TN/RF

Höst 2019

Visby ÅVC ombyggnad

Entreprenad

TKF

Vår
2019

TN

Höst 2019

Exploatering Park A7området

Entreprenad

TKF

Höst
2019

TNau

Dec 2019

Ä

Parkering, Gata / Väg
samt VA i KV Knekten

Entreprenad

TKF

April
2019

TNau el TN

Aug 2019

Ä

Besiktningsmän
Entreprenadbesiktningar

Ramavtal

TKF

Sommar
2019

TNau el TN

Höst
2019

Lickershamn VR

Entreprenad

TKF

April
2019

TNau

Juni 2019

Kulturskolan Ankaret 5

Entreprenad

TKF

Feb
2019

TNau

Maj 2019

Hemsebadet

Entreprenad

TKF

Aug
2019

TN

Oktober 2019

Lakvattenhantering SBR
Visby deponi

Entreprenad

TKF

Maj
2019

Kvarteret Brodösen

Entreprenad

TKF

Juni/Juli
2019

VA-utbyggnad Västerhejde / Hallbros

Entreprenad

TKF

VA-utbyggnad Othem –
Slite

Entreprenad

TKF

Ramavtal projektledare
bygg

Ä

Ä

Juni 2019
TN

Sep/Okt 2019

April
2019

TNau

Juni 2019

April
2019

TNau/TN

Juni 2019
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Infodring av VA-ledningar

Entreprenad

TKF

April
2019

TNau

Juni 2019

(X = Nytt ärende. Ä = Ändring i befintligt)

Säkerhet / variation i
tidsangivelse
Säker (inom månad)
Ungefärlig (inom
kvartal)
Osäker (mer än kvartal)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/1184
8 maj 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Intern kontrollplan 2019
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner den interna kontrollplanen 2019.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade år 2012 att införa ett internt kontrollsystem. Den interna
kontrollen ska följas upp årligen och förvaltningens utvärdering av den interna kontrollen ska
avrapporteras i en särskild rapport till nämnden som biläggs årsredovisningen. Rapporten ska
redovisa resultatet av genomförandet av den interna kontrollplanen. Om brister i den interna
kontrollen upptäckts skall åtgärder till förbättring föreslås.
Förslaget till intern kontrollplan baseras på en riskbedömning som gjorts av
ledningsgruppen.
Enligt Regionens riktlinjer har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande följa upp det
interna kontrollarbetet inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna ska varje år anta en
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Rutin
Leverantörsbetalningar

Försäljningsrutiner
Upphandling
Investeringsverksamhet
Debiteringsrutiner
Mekverkstaden
Gränsdragning
investering driftkostnad

Kontrollmål
Att leverantörsfakturor avseende
fastighetsförvaltning utgörs av Efaktura. Nya regler gäller from 1
april.
Att det finns ändamålsenliga
försäljningsrutiner vid
återvinningscentralerna.
Att det finns en ändamålsenlig
upphandlingsorganisation vid
upphandling av kollektivtrafik.
Att det görs löpande riskanalyser
vid större investeringsprojekt.
Att debiteringsrutinerna fungerar
ändamålsenligt vid
Mekverkstaden.
Att korrekt klassificering görs utav
ekonomiska händelser vad gäller
investeringar.

Kontrollmetod
50 st stickprovskontroller av
leverantörsfakturor.
25 st stickprovskontroller av
kundfakturaunderlag.
Genomgång av
upphandlingsorganisationen för
upphandling av kollektivtrafik.
Genomgång av riskanalyser för 25 st
investeringsprojekt.
Kontroll av 25 st arbetsorder blivit
debiterade kund.
25 st stickprovskontroller av större
leverantörsfakturor på driften. 25 st
stickprovskontroller av gjorda
aktiveringar.
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Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att planen kommer att genomföras under
september-oktober 2019. Resultatet redovisas för nämnden i november månad och bifogas
även årsredovisningen. Syftet med den interna kontrollplanen är att pröva den interna
kontrollen samt att säkra att rutiner fungerar på ett ändamålsenligt sätt.
Barn- och genusperspektiv – Det
Landsbygdsperspektiv – Det

får inga konsekvenser.

får inga konsekvenser.

Ekonomisk konsekvensanalys – Den

interna kontrollen bidrar till god kontroll.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-08
Riskbedömning av teknikförvaltningens verksamhet från januari 2019.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/6
16 maj 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Månadsrapport april 2019
Förslag till beslut

•

Att månadsrapporten för april godkänns.

Sammanfattning

Teknikförvaltningens nettodriftkostnader uppgår för perioden till -44 738 tkr (31 921 tkr), vilket är en positiv budgetavvikelse med 150 tkr (9 964 tkr). Den
ekonomiska prognosen för 2019 visar på ett budgetunderskott med -6 000 tkr.
Förklaringen till det prognostiserade budgetunderskottet är kostnadsavvikelser inom
Kollektivtrafiken.
Intäkternas utfall för perioden uppgår till totalt 337 055 tkr (347 240 tkr). Jämfört
med föregående år har intäkterna sjunkit med ca 10,1 mnkr, vilket i huvudsak
förklaras av minskade intäkter inom fastighetsförvaltningen. Internhyrorna har
minskat med ca 12,0 mnkr jämfört med samma period föregående år. Upplupna
intäkter har inkluderats med totalt 22 611 tkr, vilket i huvudsak hänförs till
verksamheterna VA- och avfall.
De totala driftkostnaderna för perioden uppgår till -381 793 tkr (-379 161 tkr), vilket
är i enlighet med kostnadsbudgeten.
Utfall för kostnader och intäkter tom april månad jämfört med periodens budget
åskådliggörs i nedanstående tabell.
Text

Periodens Budget
2019, tkr

Intäkter
Driftkostnader
Netto

337 869
-382 757
-44 888

Periodens Utfall
2019, tkr

337 055
-381 793
-44 738

Skillnad,
tkr

-814
964
150

Den ekonomiska ramen för Teknikförvaltningen uppgår till 134 425 tkr. För den
tillfälliga gångbron vid kryssningskajen har tilläggsanslag beviljats med 1 850 tkr
vilket ingår i ramen.
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I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens nettokostnader för perioden
januari-april 2019 uppdelat på verksamheterna ledning, skattefinansierat,
avgiftsfinansierat samt fastighetsförvaltningens verksamhet.
Uppdrag

Ledning och TN
Projektledning
Skattefinansierat
Avgiftsfinansierat
Fastighetsförvaltni
ng intäktsfinans
Total

Periodbudget
Intäkter, tkr

Periodbudget
kostnader, tkr

6 298
8 454
58 663
108 834
155 619

-6479
-9 070
-102 031
-108 846
-156 331

337 869

-382 757

Utfall
Intäkter, tkr

Utfall
Kostnader, tkr

Avvikelse,

6 021
8 422
53 836
97 999
170 777

-6 354
-8 626
-99 073
-96 251
-171 489

-153
412
-1 868
1 760
0

337 055

-381 793

150

tkr

Inom den skattefinansierade verksamheten redovisas en negativ avvikelse med -2 021
tkr. Den negativa avvikelsen beror i huvudsak på underskott inom kollektivtrafiken
som prognostiserar ett underskott med -8 100 tkr. För busstrafiken prognostiseras
budgetunderskott med – 4 300 tkr och för samhällsbetalda resor med – 3 800 tkr.
Åtgärdsförslag har presenterats för tekniska nämnden.
Inom den avgiftsfinansierade verksamheten redovisas en positiv avvikelse med 1 450
tkr, varav 1 300 tkr hänförs till VA-verksamheten. För hamnverksamheten
prognostiseras ett överskott med 2 800 tkr. För kryssningskajsverksamheten
prognostiseras ett underskott med -2 700 tkr. För avfallsverksamheten är prognosen
enligt budget.
Den ekonomiska prognosen efter fyra månader visar på ett negativt utfall med
-6 000 tkr. I nedanstående tabell redovisas prognoser för helårsavvikelser uppdelat
per verksamhet.
Uppdrag

Ledning och TN
Projektledning
Skattefinansierat
Avgiftsfinansierat
Fastighetsförvaltning intäktsfinansierad
Total

Prognos avvikelse, tkr

1 150
0
-8 600
1 450
0
-6 000
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Avsättning för deponier
Den totala avsättningen för efterbehandling av gamla deponier uppgick vid årsskiftet
till 30 062 tkr. De totala kostnaderna för efterbehandling av deponier uppgick i april
till 3 204 tkr.
Någon ytterligare avsättning för Slite deponi bedöms inte behöva göras under året.
För övriga 30 deponier på Gotland kommer beräkningar att tas fram för respektive
deponi och redovisas när de är klara. Under hösten 2019 kommer en avstämning av
kalkyler att göras.
Personalkostnader
Personalkostnaderna för perioden uppgår till -59 251 tkr (-53 675 tkr) vilket är inom
ramen för budgeten som uppgår till -65 251 tkr. Antalet medarbetare uppgick i mars
2019 till 318 medarbetare. Antalet tillsvidareanställda var 300 och visstidsanställda 18
medarbetare. Ökningen av antal tillsvidareanställda medarbetare är till stor del att
hänföra till nyanställningar i samband med exploateringsprojekten och att det är
lättare att rekrytera till våra vakanser då löneläget för svårrekryterade yrkesgrupper
förbättrats. Även antalet visstidsanställda har ökat, vilket kan hänföras till samma
orsaker som ovan samt att någon enhet av utbildningsskäl har tidigarelagt rekrytering
av semestervikarier.
I nedanstående tabell redovisas antalet medarbetare i mars 2019 jämfört med i mars
2018.
Antal medarbetare

Mars
2018

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt antal

Mars
2019
284
15
299

Differens
300
18
318

+16
+3
+19

I nedanstående tabell redovisas antalet årsarbetare i mars 2019 jämfört med i mars
2018.
Antal årsarbetare
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt antal

Mars
2018

Mars
2019
283,8
15
298,8

298
19
317

Antal årsarbetare 2019 är nästintill samma antal som antal medarbetare.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda är 99,68 %.

Underskott för kryssningskajen
Kryssningskajen är en egen affärsverksamhet som 2019 beräknas gå med ett
underskott med -2 700 tkr. Det årliga resultatet ska balanseras mot eget kapital. Det
innebär att kapitalet kommer att vara negativt fram tills avskrivningarna minskat så
pass att hyresintäkten kommer att matcha och överstiga den.
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Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att ekonomin är i balans inom de taxefinansierade
verksamheterna. Inom de skattefinansierade verksamheterna är det ekonomisk
obalans vilket i huvudsak förklaras av kollektivtrafiken.
Målsättningen för Teknikförvaltningen är att budgeten skall hållas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-16
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/587
30 april 2019

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Ändrat investeringsbehov Hemsebadet
Förslag till beslut

•
•
•

Tekniska nämnden rekommenderar att renoveringen av Hemsebadet även
omfattar installation av rostfri plåtbassäng.
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med
totalt 5 000 000 kronor för renovering av Hemsebadet.
Driftkostnadskonsekvenser med 325 000 kronor avseende ökade
kapitalkostnader finansieras via internhyran (20 års avskrivningstid, 1,5 %
internränta).

Sammanfattning

I ärende RS 2017/745, fick Regionstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att till
budgetberedningen 2018 återrapportera en plan gällande investeringsbehovet för
Hemsebadet. Planen innehöll förslag på hur Hemsebadet kan utvecklas samt
investeringsbehovet för upprustning måste göras för att Hemsebadet skall kunna
vara i drift ytterligare 10 år.
Teknikförvaltningen/Fastighetsförvaltningsavdelningen(FFA) redovisade i plan vilka
tekniska investeringar som behöver göras till budgetberedningen 2018, planen visade
behov av att byta ut vattenreningen, ny klortillverkning och ventilation. Allt detta för
att öka livslängden samt förbättrad arbetsmiljö. Detta till en bedömd
investeringsutgift på 15,5 miljoner kronor. Dessa åtgärder förlänger livslängden för
badet med 20-25 år. Förutom dessa investeringar behöver ett antal underhållsåtgärder
utföras på både bassäng och byggnadsstomme, vilka finansieras ifrån FFAs
investeringsbudget för fastighetsägaransvar/planerat underhåll samt från budget för
åtgärder för obligatoriska ventilationskontroller. I dessa investeringsmedel ingår även
byggherreomkostnader. Budgetberedningen beslutade att tilldela
Regionstyrelseförvaltningen/kultur och fritidsavdelningen(RSF/KFA) 15,5 miljoner
kronor för upprustning av Hemsebadet. Under höst 2018 påbörjades projektet med
att planera för upprustningen av Hemsebadet hos Projektavdelningen(PA). En
projektgrupp bildades bestående av representanter från RSF/KFA, PA och FFA.
Under projekteringsarbetet har frågan gällande långsiktigt lösning för renovering av
bassängen diskuterats med såväl badhusexpertis som andra kommuner. Tidigare
genomförda rapporter samt nya undersökningar och genomförd projektering visar att
inblandade parter ser stora risker med tänkt genomförande gällande
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ytskiktsrenoveringen. Detta med tanke på befintliga ytskikts beskaffenhet
(byggnadsår 1977) samt att installationen av den nya vattenreningen kommer kräva
omfattande ingrepp i bassängens ytskikt och konstruktion. Detta i sin tur innebär en
stor osäkerhetsfaktor gällande hur omfattande den slutliga ytskiktsrenoveringen av
bassängen blir och vilka övriga åtgärder som kan komma att krävas för att säkerställa
konstruktionen.
Detta leder fram till att vi föreslår en lösning där Hemsebadets stora bassäng får ett
nytt ytskikt i sin helhet bestående av rostfri plåt. Fördelen med föreslagen lösning är
att:
 Ett betydligt bättre sätt som säkerställer en långsiktig drift av
bassängen/anläggningen genom att installera ett ytskikt i sin helhet
bestående av rostfri plåt.
 Livslängden bedöms till minst 25 år vilket är lika med de tekniska
installationer som byts ut i samband med renoveringen.
 Betydligt större säkerhet i förväg kan planera den tid badet kommer tvingas
stänga för renoveringens genomförande.
 Enligt alla inblandade parter på ett bättre sätt redan i detta läge minska
riskerna för oförväntade kostnader.
Ärendebeskrivning

I arbetet med projektering och förberedelserna för att göra ett förfrågningsunderlag
har det gjorts omfattande analyser av simbassängens status, gällande både ytskikt och
betongkonstruktion. Vid studiebesök samt att man tagit del av erfarenheter från
liknade renoveringsprojekt av simhallar visar resultatet en stor osäkerhet avseende
livslängd för simbassängens ytskikt. Detta trots regelbundna kontroller och underhåll
så uppstår stora underhållsbehov. I CBI Betonginstitutet AB rapport 5P00736,
daterad 2016-03-17 avseende status av Hemsebadets betongkassun rekommenderar
CBI att betongkassunen ska besiktigas vart 3:e år då skador finns på kassunen. CBI
Betonginstitutet bedömer att den undersökta betongkonstruktionen är i behov av
lokala reparationer för att konstruktionen skall kunna behålla sin bärighet och
funktion. De allvarligaste betongskadorna som noterats i den undersökta
konstruktionen beror troligtvis på relativt långt gången armeringskorrosion, vilken
spjälkat loss täckande betongskikt. Med detta ovan beskrivna ser vi stora fördelar att
utöka projektet med att installera en stålbassäng i samband med de tidigare
inplanerade åtgärderna. Den största fördelen är att vattenreningen som har sina
anslutningar i bassängen inte behöver göras om i ett senare skede. En bedömd
investeringsutgift för en stålbassäng är ca 5 miljoner kronor.
För tydlighets skull påpekas att det är möjligt att genomföra renoveringsarbetet utan
att detta omfattas av en ny stålbassäng. Detta gör i så fall till den ursprungliga
kostnaden 15,5 miljoner kronor.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut är att det
finns stora synergieffekter att installera en stålbassäng i samband med den övriga
renoveringen. Teknikförvaltningen säkrar i och med detta driften av Hemsebadet
under lång tid.
Barn- och genusperspektiv - Att ha ett driftsäkert badhus i Hemse säkerställer att
man kan bedriva simundervisning.
Landsbygdsperspektiv – Säkerställer

ett driftsäkert badhus i Hemse.

Ekonomisk konsekvensanalys –

För Region Gotland innebär det ökade
kapitalkostnader för investeringen, den finansieras solidariskt av regionens
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verksamheter genom ett generellt pålägg på internhyran. Detta för att de planerade
åtgärderna är att se som planerat underhåll av Region Gotlands fastigheter.
Beslutsunderlag

Handlingar:
RS 2017/745
Tjänsteskrivelse 2019-04-30
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/132
7 maj 2019

Martin Ekepil Ringelid

Tekniska nämnden

Månadsrapport april 20149 Räddningstjänst
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner månadsrapport april

Sammanfattning

Månadsrapporten ska fokusera på analys av periodens justerade ekonomiska resultat
jämfört med periodiserad budget, personaluppföljning samt ekonomiskt
helårsresultat.
Periodens utfall är negativt med 407 000 kronor jämfört med budget.
Det har under perioden från delårsrapport 1 och till april inte hänt något speciellt
gällande förändringar avseende tillsvidareanställda, visstidsanställda samt antalet
årsarbetare. Ingen förändring i verksamhet under dessa fyra veckor som gör att det
sker någon förändring i prognosen för helåret.
Budget och utfall för periodens kostnader och intäkter åskådliggörs i nedanstående
tabell.

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget
januari april, tkr

Utfall
januari april, tkr

Avvikelse
januari april, tkr

438
- 17 822
-17 384

800
- 18 591
- 17 791

362
-769
-407

utfall 2018
januari april, tkr

710
-18 651
- 17 941

Budget
helår
2019

Prognos
helår
2019

1 313
1 313
-53 461 56 394
-52 148 - 55 081

Kommentar

Årsprognosen pekar emot ett underskott på 2 933 000 kronor. Då beslutat
handlingsprogram ligger kvar till det nya antas under 2020, kommer det precis som
tidigare år vara så att den ekonomiska ramen inte räcker till.
Ytterligare inför 2019 har även en lönesatsning utifrån kommunalsavtal gjorts på
brandmän med yrkesutbildning. Det innebär en löneökning med 11 400 kr per
månad exklusive PO-tillägg, vilket inte har kompenserats i den ekonomiska ramen.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Dick Svennefelt
Räddningschef

Skickas till
RS
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TN 2019/1196
25 april 2019

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Information angående trafikdispenser Almedalsveckan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna informationen angående trafikdispenser
under Almedalsveckan

Sammanfattning

Teknikförvaltningen kommer att tillämpa de kriterier för dispenser och behörig trafik
som beslutades av tekniska nämnden 2018 TN § 94 årligen under Almedalsveckan
tills tekniska nämnden beslutar annat.
Bedömning

Under Almedalsveckan ansvarar Region Gotland för värdskapet och
polismyndigheten för säkerhet och ordning. Tillgänglighet, framkomlighet och
säkerhet är i fokus. Förbud mot motortrafik är en del i detta. I februari 2018
beslutade tekniska nämnden vilka kriterier som skall gälla för dispens från
motorfordonsförbudet gällande leverans- och servicefordon. Det beslutades också
om vilka kategorier av fordon som är behöriga att köra i området utan att behöva
söka dispens.(TN 2018/361).
Teknikförvaltningen kommer att tillämpa de kriterier för dispenser och behörig trafik
som beslutades av tekniska nämnden 2018 TN 2018/361 årligen under
Almedalsveckan tills tekniska nämnden beslutar annat.
Beslutsunderlag

TN 2018/361 § 94
Tjänsteskrivelse 2019-04-25
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-03-28

TN § 94

Kriterier trafikdispens Almedalsveckan

TN 2018/361
TN AU § 81

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att tillämpa angivna
kriterier som underlag i bedömningen av ansökan om dispens från
motortrafikförbudet.

Sammanfattning

Tekniska nämnden ansvarar för trafik och tillgänglighet under Almedalsveckan.
Almedalsområdet ska hållas fri från motortrafik så långt det är möjligt. Förvaltningen
har, tillsammans med polismyndigheten, tagit fram kriterier som skall uppfyllas om
dispens från motortrafikförbudet ska kunna ges. Trafikförordningen reglerar
dispensförfarandet och Länsstyrelsen är besvärsinstans. Trafikregleringarna ska ses
som en del av säkerhetslösningen.
Bedömning

Motorfordonsförbudet är en viktig del i säkerhetsarbetet under årets Almedalsvecka.
Därför vill polismyndigheten minska trafiken i området så långt det är möjligt.
Trafiklösningen inklusive kriterierna för dispens från motortrafikförbudet har tagits
fram i samverkan mellan Polismyndigheten och Teknikförvaltningen. Det är mycket
viktigt att Tekniska nämnden fattar det formella beslutet om vilka kriterier som kan
medge dispens från motortrafikförbudet. I annat fall kan Länsstyrelsen inte ta
ställning i ärenden som kan bli överklagade.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att tillämpa angivna
kriterier som underlag i bedömningen av ansökan om dispens från
motortrafikförbudet.
Skickas till
Polismyndigheten
Almedalsprojektet

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/361
19 februari 2018

Anna Vigström

Tekniska nämnden

Kriterier trafikdispens Almedalsveckan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att tillämpa angivna
kriterier som underlag i bedömningen av ansökan om dispens från
motortrafikförbudet.

Sammanfattning

Tekniska nämnden ansvarar för trafik och tillgänglighet under Almedalsveckan.
Almedalsområdet ska hållas fri från motortrafik så långt det är möjligt. Förvaltningen
har, tillsammans med polismyndigheten, tagit fram kriterier som skall uppfyllas om
dispens från motortrafikförbudet ska kunna ges. Trafikförordningen reglerar
dispensförfarandet och Länsstyrelsen är besvärsinstans. Trafikregleringarna ska ses
som en del av säkerhetslösningen.
Ärendebeskrivning

Under Almedalsveckan ansvarar Region Gotland för värdskapet och
polismyndigheten för säkerhet och ordning. Tillgänglighet, framkomlighet och
säkerhet är i fokus. Motortrafikförbudet är en del av detta.
Motortrafikförbud gäller under perioden 2018-07-01 – 2018-07-08. Beslutet om att
tillstyrka eller avstyrka dispens från motortrafikförbudet är ett delegationsärende.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen som är besvärsinstans.
Dispens kan medges för leverans- och servicefordon med exempelvis följande
verksamheter:
1. Catering
2. Fastighetsägare och boende inom det avstängda området som är folkbokförd på
adressen och ägare till fordonet
3. Ljud- och bildteknik inom området
4. Varu-, post- och godsleveranser
5. Renhållning
6. Gata- och parkdrift
7. Fastighetsskötsel av akut karaktär inom området
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8.
9.
10.
11.
12.

Vatten/avlopp inom området
El-service inom området
Säkring av tält
Parti på egen dag
Annan akut åtgärd som kräver ett fordon

Behörig trafik i området som inte behöver ansöka om dispens:
 Polismyndighet
 Försvarsmakten
 Räddningstjänst
 Sjukvårdstransporter och ambulanser
 Diplomatregistrerade fordon
 Transporter med skyddsobjekt
 Förare med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehinder
Trafikförordningen reglerar dispensförfarande.
Bedömning

Motorfordonsförbudet är en viktig del i säkerhetsarbetet under årets Almedalsvecka.
Därför vill polismyndigheten minska trafiken i området så långt det är möjligt.
Trafiklösningen inklusive kriterierna för dispens från motortrafikförbudet har tagits
fram i samverkan mellan Polismyndigheten och Teknikförvaltningen. Det är mycket
viktigt att Tekniska nämnden fattar det formella beslutet om vilka kriterier som kan
medge dispens från motortrafikförbudet. I annat fall kan Länsstyrelsen inte ta
ställning i ärenden som kan bli överklagade.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Polismyndigheten
Almedalsprojektet
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TN 2019/1185
25 april 2019

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Remiss; åtgärdsvalstudie Färjeleden - Visbyleden
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner åtgärdsförslagen men påpekar att föreslagna
åtgärder som föreslås bekostas av Regionen inte är finansierade och överlämnar
förvaltningens yttrande till Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Trafikverket och Region Gotland driver tillsammans en åtgärdsvalsstudie för Färjeoch Visbyleden.
Syftet med åtgärdsstudien är att få fram en helhetsbild av behov, brister och tänkbara
lösningar och åtgärder i dialog med olika aktörer och intressenter.
Region Gotland har nu möjlighet att lämna synpunkter på åtgärder och förslag på
prioriteringar av åtgärder som tagits fram inom åtgärdsvalsstudien, som kommer att
slutföras i slutet av juni i år.
De förslag på åtgärder som presenteras är på både kort och lång sikt.
Sammanfattningsvis handlar åtgärderna till stor del om att förbättra säkerheten för
oskyddade trafikanter. En ny gång- och cykelväg längs Färjeledsbacken och
förbättrade korsningar över leden för oskyddade trafikanter är åtgärder som föreslås.
Åtgärderna handlar också om att rätta till framkomlighets- och trafiksäkerhetsbrister i
korsningarna vid Visborg, Terra Novavägen och Bro väg. Åtgärderna behövs också
för att bibehålla leden som ett transportrum med god framkomlighet för
genomfartstrafik.
Teknikförvaltningen bedömer att de föreslagna åtgärderna är i linje med den
översiktliga planeringen, medverkar till en god bebyggd miljö och underlättar för
hållbara färdsätt. Åtgärdsförslagen bör godkännas.
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Ärendebeskrivning

Bakgrund

Mot bakgrund av Visbys tätortsexpansion, framför allt i Visborg, och att en ny
kryssningskaj infördes bedömer Trafikverket att Färje- och Visbyledens funktion och
framkomlighetsnivå behöver säkerställas. Under början av 2018 påbörjades därför en
åtgärdsvalsstudie för trafikleden.
Process

Första steget i Trafikverkets planeringsprocess är en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). En
åtgärdsvalsstudie syftar till att i dialog få fram en helhetsbild av behov, brister och
tänkbara lösningar och åtgärder. Den bygger på olika aktörers och intressenters
kunskap och erfarenheter.
Trafikverket leder projektet. I en arbetsgrupp ingår representanter från Trafikverket
och från Region Gotland (samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen och
regionstyrelseförvaltningen).
En dialog har genomförts där olika intressenter har redovisat sin uppfattning om
vilka behov och brister som finns. Planeringsarbeten kring utredningssträckan har
gåtts igenom för att kartlägga tidigare utredningar, framtida behov och föreslagna
åtgärder. Faktorer som har betydelse för studien har dokumenterats t.ex.
hastighetsgränser, trafikflöden, olyckor, vattenskydd, kollektivtrafik m.m.
Arbetsgruppen har därefter sammanvägt brister och behov mot de nationella
transportpolitiska målen för att se vilka målområden som har högst relevans i detta
sammanhang och även gjort det samma med de regionala målen för trafik på
Gotland som finns i Vision Gotland 2025. För ÅVS Visby- och Färjleden blev
målområdena ”Kollektivtrafik, gång och cykel” och ”Trafiksäkerhet” högst
prioriterade.
Utifrån brister, behov och mål har förslag på åtgärder tagits fram. En trafiksimulering
har utförts för att undersöka effekterna av olika åtgärder, både på trafikleden och på
stadsgatunätet.
Region Gotland har nu möjlighet att lämna synpunkter på åtgärder och förslag till
prioriteringar av åtgärder till Trafikverket. Tekniska nämnden och miljö- och
byggnämnden har ombetts att yttra sig inom sina respektive sakområden. Yttrandena
överlämnas till regionstyrelsen som yttrar sig samordnat till Trafikverket.
Därefter kommer Trafikverket att ta ställning till åtgärdsvalsstudien och planera för
hur man går vidare med åtgärdsförslagen.
Utredningsområde

Utredningssträckan startar i väster från korsningen med Guteväg i hamnen till
korsningen med Broväg i norr/öster. Väg 142 Färjeleden och väg 148 Visbyleden
som utgör ringled kring Visby är vägarna som ingår.
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Figur 1, Utredningsområde

Behov och brister
Det finns brister med tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.
Problemen handlar främst om brister när oskyddade ska korsa leden.
Korsningspunkter vid cirkulationsplatser är inte hastighetssäkrade och utformningen
är bristfällig.
Hamnbacken har låg standard där hastigheten är 60 km/tim och GC-trafik färdas
endast avskilt med vägmarkering.
Det uppstår kapacitetsproblem i vissa korsningar som även kan ha
trafiksäkerhetsproblem.
Vattenskyddet måste säkras. Enligt tidigare utredningar har det konstaterats att det
krävs trafikåtgärder för att minska sannolikheten att olyckor händer och
skyddsåtgärder för att minska konsekvensen av incidenter som ändå inträffar.
Det finns behov av att hantera oskyddade trafikanter i hamnområdet på ett bättre
sätt. Det kan uppstå konflikter mellan oskyddade trafikanter och fordon i hamnen.
Kryssningsresenärer kan inte korsa färjeleden i plan eftersom det skulle störa
linjetrafikens turlistor. Föreslagna åtgärder från Hamnterminalen, Färjeleden,
Guteväg till Kopparsviksgatan förutsätter en planskild permanent gångbro från
Kopparsviksgatan till kryssningskajen.
Utvecklingen av Visborg, inre hamnområdet, Gråbo samt flera mindre
kompletteringar skapar nya trafikbehov.
Förslag på åtgärder

•

Färjeledsrondellen på kort sikt: Åtgärd föreslås som innebär att GC (gång och
cykel)- passagen över den västra tillfarten från Hamnbacken förbättras. Åtgärden
innebär främst att en refug kompletterar passagen.

•

Terra Novarondellen på kort sikt. Åtgärd föreslås som innebär att GCpassagen över den norra tillfarten från Visbyleden förbättras.
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•

ICA Maxirondellen på kort sikt. Åtgärd föreslås som innebär att GC-passagen
över den södra tillfarten från Visbyleden förbättras.

•

Hamnåtgärd på kort sikt. Åtgärd föreslås som innebär att tydligare hantering
av oskyddade trafikanter mellan Färjeledsrondellen och Hamnterminalen
inklusive del av Guteväg. Åtgärden genomförs både av Trafikverket och Region
Gotland. Följande åtgärder ingår:
– Kommunala åtgärder: Ytan på Färjeleden vid Hamnterminalen anpassas till en
”torgyta” som gestaltas via materialval och utformning. GC-vägen dras om
längs Färjeleden mellan torgyta till korsning med Guteväg. Ett övergångställe
och GC-passage läggs till i korsning Färjeleden/Guteväg och gång- och
cykelväg längs Gutevägen från Färjeleden till korsningen med
Kopparviksvägen.
– Statliga åtgärder: En gång- och cykelväg byggs ut längs Färjeleden från
Guteväg, via Färjeledsbacken till och med Färjeledsrondellen. GC-vägen
ansluter sedan till Söderväg via en passage. Den södra infarten i
Hamnrondellen justeras. En ny GC-passage läggs till över Hamnbacken för
att lättare nå Södra Hällarna. Västra sidan av Hamnbacken kommer inte
längre vara gång- och cykelfält utan vägren för att behålla en marginal och
minska sårbarheten under tömning av färjorna.

•

Färjeledsrondellen, Söderväg och Gutevägen på lång sikt: Åtgärd föreslås
som innebär förbättrad hantering av oskyddade trafikanter vid
Färjeledsrondellen, längs Söderväg och Gutevägen fram till korsning med
Kopparviksvägen. Åtgärden genomförs både av Trafikverket och Region
Gotland. Följande åtgärder ingår:
– Kommunala åtgärder: Gång- och cykelväg läggs till längs Söderväg på den östra
sidan. Trottoar eller gångbana finns längs Söderväg på den västra sidan. GCpassagen i korsningen Söderväg och Guteväg trimmas upp. Gång- och
cykelväg längs Gutevägen till korsning med Koppaviksvägen byggs ut. Gångoch cykelpassage läggs till över Kopparviksvägen (som ansluter till GC-väg
enligt Hamnåtgärd).
– Statliga åtgärder: Gång- och cykelport i Färjeledsrondellens östra tillfart från
Färjeleden. Den befintliga cykelanslutningen till Färjeleden i östra tillfarten
rivs. En ny gång- och cykelväg från GC-porten läggs till för att ansluta till
gång- och cykelpassagen över Söderväg samt med GC-vägen längs Söderväg

•

Färjeledsrondellen lång sikt. Åtgärd föreslås som innebär att gång- och
cykelpassagen över den västra tillfarten från Hamnbacken byggs om till en GCport inklusive ny anslutning till GC-väg längs Hamnbacken. I åtgärden ingår även
rivning av GC-passage över södra tillfart från väg 140 och anslutande GC-väg.

•

Broväg kort sikt
Åtgärd föreslås som innebär en mindre trimning i form av upphöjda refuger och
delvis annat materialval sant ändrad utformning.
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•

Broväg lång sikt
– Om en förändrad markanvändning av området öster om korsningen vid
Broväg blir aktuell behöver en fördjupad utredning i syfte att komma fram
till en långsiktig lösning för Broväg, och studera förutsättningarna för en
samordnad korsningslösning mellan Broväg och Lundbygatan.

•

Visborg kort sikt
– Trimning av befintlig trafiksignal i korsningen Färjeleden/Allégatan vilket
kan även inkludera korsningen Allégatan/Stenkumlavägen/Pilhagsvägen.
– Ändrad reglering och utformning i korsningen Visborgsallén/Langs väg så
att den sistnämna får väjningsplikt.
– Ny GC-port under Färjeleden, norr om korsningen som kopplar samman
Visborg med Allégatans västra sida
– Vattenskyddsåtgärder genomförs.

•

Visborg lång sikt
– Ombyggnad till cirkulationsplats i korsningen Färjeleden/Allégatan
antingen i befintligt läge eller förskjutet söderut så att Visborgsallén och
Allégatan ansluter i linje med varandra i cirkulationsplatsen.

•

Terra Nova kort sikt
– Terra Novavägens anslutning till Visbyleden justeras så att vänstersvängar
försvåras ytterligare.

•

Terra Nova lång sikt
– I korsningen Visbyleden och Terra Novavägen blir endast högersvängar
tillåtna (höger in från Visbyleden och höger ut på Visbyleden) och en ny gata
genom kvarteret Sotaren här kallad ”Sotaregatan” byggs.

•

Övrigt

En utredning av luftkvaliteteten utförs vid Färje- och Visbyleden.
Bedömning

Åtgärdsförslagen bedöms vara väl underbyggda, grundade i dialoger och analyser.
Bedömningen nedan utgår från Tekniska nämndens områden.
Alternativ med fler korsningspunkter mot leden för att minska ledens barriäreffekt
har lyfts fram och studerats. Några av de alternativ som har studerats och förkastats
är ytterligare en cirkulation mellan Coop-Rondellen och Terranovarondellen, samt en
planskild överfart över Färjeleden, som förbinder Visborg och Stenkumlaväg.
Trafiksimuleringen har visat på att ytterligare cirkulationer skulle medföra att ledens
framkomlighet minskar signifikant, vilket medför ökade trafikmängder inne i staden.
Den ökade trafiken skulle i sin tur påverka luft- och bullersituationen i Visby
negativt. Således är det viktigt att fortsätta upprätthålla en god framkomlighet på
Färjeleden-Visbyleden. En planeringsförutsättning behöver därför vara att den
fortsatta utvecklingen behöver utgå från de befintliga korsningarna.
Alternativ med planskild korsning över Färjeleden har lyfts fram i arbetet med
strukturplanen och avfärdats eftersom den skapar barriäreffekter inne i Visborg och
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bedöms inte heller vara nödvändig ur ett trafikalt perspektiv då befintlig korsning har
fullt tillräcklig kapacitet för att hantera prognosticerad trafik till år 2040. Det är i
sammanhanget mycket viktigt att de föreslagna förbättrade korsningarna för
fotgängare och cyklister blir genomförda för att minska ledens barriäreffekt.
Det är viktigt att gång- och cykelförbindelsen över Färjeleden mellan Visborg och
Stenkumlaväg blir verklighet för att främja gång- och cykeltrafik i den nya stadsdelen
som är tänkt att ha hög hållbarhetsprofil.
Anslutningen mot Visborg bedöms vara rimlig. Det är positivt att se utbyggnaden på
kort och lång sikt, viket innebär att börja med enkla metoder genom att förbättra
trafiksignalsystemet för att, när behovet börjar uppstå, bygga ut en cirkulationsplats.
Sandhedsvägen bedöms bli aktuell att bygga ut i ungefär samma tidsepok som
cirkulationsplatsen. Vidare analyser kring hur trafiken inom Visborg påverkas
bedöms vara nödvändigt att utföra inom ramen för Visborgsprojektet.
Vid Terra Nova är det viktigt att möjligheten att ta sig in och ut på leden från Terra
Novavägen behålls för att inte belasta lokalgatorna. I nuläget råder osäkerhet kring
om den nya ”Sotaregatan” kan byggas ut, ett scenario utan ”Sotaregatan” bör finnas
med i beaktning.
Åtgärderna vid hamnen bedöms vara positiva för utvecklingen i inre hamnen. En
gång- och cykelväg längs Färjeledsbacken och Gutebacken knyter bättre ihop
hamnen med de södra stadsdelarna och orterna.
Sammantaget bedöms åtgärderna vara i linje med den översiktliga planeringen,
medverka till en god bebyggd miljö, och underlätta för hållbara färdsätt.
Barn- och genusperspektiv
Se bilaga
Landsbygdsperspektiv
Att Färje- och Visbyledens funktion och framkomlighetsnivå säkerställs gynnar
landsbygden genom att det blir snabba och säkra transporter för gods som kommer
till Gotland och som skall distribueras över ön. Detsamma gäller transporter ifrånoch inom ön.
Ekonomisk konsekvensanalys
Åtgärderna som faller på Regionen skall finansieras av Region Gotland. Övrigt
finansieras i den regionala länsplanen. Åtgärderna har idag ingen finansiering i Region
Gotlands budget eller i länstrafikplanen men utgör ett underlag för kommande
prioriteringar. Möjlighet till statlig medfinansiering respektive statligt bidrag för
hållbara stadsmiljöer (stadmiljöavtal) finns för de Regionala gång- och
cykelåtgärderna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse TN 2019/1185, 25 april 2019
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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26 april 2019

Åtgärdsvalstudie Färjeleden - Visbyleden
1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?
 Nej, motivera

× Ja

Åtgärdsvalsstudien handlar mycket om att förbättra för oskyddade trafikanter och underlätta
ett mer hållbart resande.
Om du svarat ja, besvara följande frågor:
2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?

Alla barn- och ungdomar
3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller följande
rättigheter;
- sociala
- ekonomiska
- kulturella
- hälsa
- omsorgsbehov
- utveckling
- säkerhet

Hälsan påverkas till det bättre då det ges bättre förutsättningar att gå- och cykla. Säkerheten
höjs med trafiksäkrare passager.
4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

Det är ingen skillnad på flickors och pojkars lika värde.
5. Flickor och pojkars erfarenheter har inhämtats på detta sätt
Beskriv kort

Har inte inhämtats
Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats – motivera.

Kunskap om dessa frågor finns i arbetsgruppen för denna ÅVS
Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.
6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.

Prioritering av oskyddade trafikanter har gjorts i utredningen
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Markingenjör

Tekniska nämnden

BN Remiss – Begäran om samrådsyttrande över förslag till
detaljplan för Gammelgarn Gartarve 4:1 m fl
Förslag till beslut

•
•
•
•
•

Planbeskrivningen bör kompletteras med uppgifter om var och när anslutning för
området till Nyhagens vatten- och avloppsledningsnät planeras ske.
Den norra plangränsen bör följa vägrättsområdesgränsen för länsväg 556.
Den outredda samfälligheten som är avsatt för vägändamål, från länsvägen till
och med Gammelgarn Gartarve 4:14s sydvästra gränshörn, bör ingå i
planområdet.
Den administrativa bestämmelsen, villor för lov, bör omarbetas och tydliggöras.
Konsekvenserna av exploateringsavtal och plankostnadsavtal bör tydliggöras i
planbeskrivningen.

Sammanfattning

Planförslaget har varit på samråd och har nu ställts ut för granskning.
Planområdet utgörs av del av fastigheten Gammelgarn Gartarve 4:1 och de redan
bebyggda fastigheterna Gammelgarn Gartarve 4:11-4:14, samtliga i privat ägo.
Planområdet ligger i Svartdal på Östergarnslandet, ca 1,3 km fågelvägen söder om
Gammelgarns kyrka och omfattas av drygt 9 hektar varav 7,4 hektar omfattas av
Gammelgarn Gartarve 4:1.
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Detaljplanens syfte är att tillskapa 12 nya fastigheter för bostadsändamål. Regionen är
inte huvudman för den allmänna platsmarken som utgörs av lokalgata, park och
natur. Exploatören ansvarar för genomförandet av planen, d.v.s. utbyggnad av gata,
vatten och avlopp, anläggande av damm, fastighetsbildning m.m.
Efter samrådet har en ny lösning för hantering av vatten och avlopp inom
planområdet arbetats fram. De nybildade bostadsfastigheterna ska anslutas till
Nyhagens vatten- och avloppsprojekt. En bindande anmälan har tecknats för de tolv
fastigheternas anslutning.
Utformningen av den damm som lokalt ska kunna omhänderta det dagvatten som
genereras från de nya bostadsfastigheterna och lokalgatan har ändrats bland annat för
att befintlig vattentäkt som används och ägs av befintliga bostadsfastigheter inom
planområdet inte ska påverkas.
För att underlätta möten vid anslutning till länsväg 556 har möjligheten att bredda
vägbanan med 4 meter möjliggjorts genom att lokalgatan inom planområdet har
förlängts fram till länsvägen.
Ny administrativ bestämmelse har införts avseende villkor för lov med innebörden att
bygglov inte får ges för bebyggelse förrän lokalgata och vatten- och avloppsnät till
respektive fastighet har kommit till stånd.
För att reglera exploatörens åtaganden ska exploateringsavtal upprättas mellan
exploatör och Region Gotland. I avtalet regleras bl.a. utbyggnad av väg, vatten och
avlopp, naturområde och damm.
Plankostnadsavtal har upprättats mellan Region Gotland och exploatören.
Bedömning

Av planförslaget saknas information kring var och hur området ska anslutas till
Nyhagens vatten- och avloppsledningsnät. Enligt beskrivningen ska en
gemensamhetsanläggning för områdets vatten- och avloppsledningsnät bildas men
eftersom området planeras genomföras i etapper saknas information kring hur man
avser att bygga ut ledningsnätet. Det saknas även information var Nyhagens vattenoch avloppsanläggning planeras att anläggas och när området kan anslutas. För att
bilda en lämplig bostadsfastighet krävs enligt fastighetsbildningslagen att det bland
annat finns godtagbara anordningar för vatten och avlopp inom överskådlig tid.
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Dessa förutsättningar ska lösas vid framtagande av en detaljplan. Planhandlingarna
bör kompletteras med var anslutning för området till Nyhagens vatten- och
avloppsledningsnät planeras ske och när anslutning kan ske.
Det är oklart om den norra plangränsen följer vägrättsområdet för länsväg 556. Den
mark som inom Gammelgarn Gartarve 4:1 belastas av vägrättsområde bör lämpligen
inte ingå i en framtida marksamfällighet för naturområde m.m. därför bör den norra
plangränsen följa vägrättsområdet.
För att få rådighet att bredda befintlig väg inom den outredda samfälligheten krävs
att en gemensamhetsanläggning bildas. Vid bildande av gemensamhetsanläggning bör
inte enbart de nya bostadsfastigheterna delta utan även befintliga fastigheter som
nyttjar den gemensamma utfarten till länsvägen. Den outredda samfälligheten från
länsvägen till och med Gammelgarn Gartarve 4:14s sydvästra gränshörn bör därför
ingå i planområdet för att säkra Gammelgarn Gartarve 4:11-4:14 utfart till allmän väg
och reglera förutsättningarna för en framtida gemensamhetsanläggning.
Innebörden av den administrativa bestämmelsen, villkor för lov, är otydlig och
behöver omarbetas alternativt kan en förklaring av dess innebörd i planbeskrivningen
räcka. Som exempel redovisar planförslaget en helhetslösning för omhändertagande
av dagvatten för att säkerställa att området får en hållbar lösning för
dagvattenhanteringen, det är dock oklart om den administrativa bestämmelsen syftar
till helheten eller en enskild lösning per fastighet.
Nya riktlinjer för exploateringsavtal har antagits av regionfullmäktige vilket innebär
att det i avtalet ska fastställas ett vite till ett belopp motsvarande kostnaden för
utbyggnad av infrastrukturen (gator, vatten, spillvatten, dagvatten). Exploatören ska
lämna en ovillkorlig bankgaranti för att säkerställa vitesbeloppet. Exploateringsavtalet
ska vara undertecknat innan antagande av detaljplanen.
Då plankostnadsavtal upprättats innebär det att någon planavgift inte ska utgå vid
bygglov, vilket borde tydliggöras i planbeskrivningen.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan för Gammelgarn Gartarve 4:1 m fl, BN 2013/891. Inkom
2019-01-21.
Tjänsteskrivelse 2019-04-11

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Byggnadsnämnden
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Dnr BN 2013/891

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för Gammelgarn Gartarve 4:1 m fl, Region Gotland
Planförslaget har under tiden 2017-01-12 – 2017-02-13 varit ute på samråd enligt 5:e kapitlet, 20 §
plan- och bygglagen. Inkomna yttranden finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Med anledning av inkomna synpunkter har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående
ändringar och bemötanden ligger till grund för utställningsförslaget.

ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET


Detaljplanen övergår enligt förslag från Länsstyrelsen till handläggning enligt Plan- och bygglagen 2010:900, så kallat standardförfarande.



Planbeskrivningen har kompletterats med uppgiften om att de nybildade fastigheterna inom
detaljplanen ska anslutas till Nyhagens vatten- och avloppsprojekt. En bindande anmälan har
tecknats för de tolv fastigheternas anslutning. Det förutsätts att VA-anslutningar och områdets
infrastruktur har färdigställts innan bygglov kan ges.



Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning av huruvida planförslaget påverkar
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster.



Planförslaget har kompletterats med ett resonemang över hur grävda brunnar och föreslagen
damm står i hydrologisk kontakt med varandra. Dammens utbredning och placering av framtida badanläggning har justerats.



Planbeskrivningen har utvecklats med avseende på effektiv energianvändning och användning
av förnybar energi såsom solceller och solfångare.



Planbeskrivningen har kompletterats med en redovisning av hur målpunkter som badplats och
nuvarande hållplats för kollektivtrafik kan underlättas.



Planbeskrivning och plankarta har justerats och förtydligats i enlighet med Lantmäteriets
framförda synpunkter angående huvudmannaskap, gemensamhetsanläggningar, m m.



Planbeskrivning kompletteras enligt Skanovas önskemål avseende befintliga markförlagda teleanläggningar.



För att underlätta möten har befintlig vägbana mellan länsväg 556 och lokalgata breddats
med 4 meter på plankartan. Denna ska anläggas av exploatören.



Ny planbestämmelse har införts – beläggning1 – vilken innebär att gata inte får asfalteras.



Ny planbestämmelse – b1 – Källare får inte finnas, har införts.



Planbestämmelse om högsta totalhöjd har ändrats till högsta nockhöjd.
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Utöver redovisade ändringar har redaktionella tillägg och justeringar genomförts i planhandlingarna. I detta ingår även översyn av planbestämmelsers formulering utifrån nya direktiv.

Statliga och kommunala nämnder och styrelser m fl
Länsstyrelsen, 2017-02-20 (S1)
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget delvis är förenligt med de intressen Länsstyrelsen särskilt har
att bevaka. Regionen behöver vidareutveckla resonemanget och underlaget avseende områdets vattenförsörjning och avloppsrecipientens lämplighet samt planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster. Vissa plantekniska frågor behöver även beaktas.
Länsstyrelsen bedömer att en tillräcklig avvägning mot riksintressena har gjorts vid planläggningen
och att åtgärden inte medför påtaglig skada på dessa.
Länsstyrelsen efterfrågar vidare en utredning för dömning av hur de grävda brunnarna och dammen
står i hydrologisk kontakt med varandra, då både dammen och brunnarna tar vatten från ytliga magasin i sand och grusavlagringar inom ett relativt avgränsat område. Vidare behöver genomförd vattenutredning kompletteras, dels med hänsyn till att kringliggande brunnars avsänkning vid provpumpning
inte loggats under provpumpningsperioden och dels redovisningen av vattenkvaliteten.
Länsstyrelsen ställer sig undrande till om recipienten för avloppsvatten är lämplig och poängterar att
en recipient för avloppsvatten belägen bland bebyggelse kan utgöra risk för smittspridning.
Länsstyrelsen instämmer i Trafikverkets yttrande (se yttrande med svar nedan) och anser att frågor
kring trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och möjligheten att på ett säkert sätt röra sig i området
och till kommunalt service bör studeras djupare.
Länsstyrelsen anser vidare att, om behov föreligger, bör bebyggelsens lokalisering och utformning tydliggöras genom planbestämmelser så att förutsättningarna för miljövänliga energilösningar optimeras.
Länsstyrelsen rekommenderar vidare att planarbetet genomgår ett s k normalt förfarande enligt PBL
2010:900. Dessutom föreslås att utpekade naturområden förses med planbestämmelse om marklov
för trädfällning med viss stamdiameter för att säkerställa att tallbeståndet inom området inte tas ner.
Vidare framför länsstyrelsen lovvärda synpunkter av redaktionell typ, vilka justerats i planbeskrivningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Efter samrådstiden har ett gemensamt vatten- och avloppsprojekt utvecklats i Gammelgarn av Nygarn
Utveckling AB. De nybildade fastigheterna inom detaljplanen ska anslutas till detta - Nyhagens vattenoch avloppsprojekt. En bindande anmälan har tecknats för de tolv fastigheternas anslutning. Planbeskrivningen kompletteras med dessa uppgifter.
Planbeskrivningen kompletteras med en bedömning av huruvida planförslaget påverkar miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster.
Planförslaget kompletteras med ett resonemang över hur grävda brunnar och föreslagen damm hydrologisk står i kontakt med varandra. Dammens utbredning och placering av framtida badanläggning
har justerats.
Planbestämmelse om källarlösa hus har införts.
Planbeskrivningen utvecklas med avseende på effektiv energianvändning och användning av förnybar
energi såsom solceller och solfångare.
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Detaljplanen övergår till handläggning enligt Plan- och bygglagen 2010:900, s k standardförfarande.

Skötsel och gallring av skog överlåtes till kommande samfällighetsförening.
Trafikverket, 2017-02-20 (S2)
Trafikverket anser generellt att nya bostäder och verksamheter ska lokaliseras till områden med god
tillgänglighet till kollektivtrafik samt att trygga och säkra gång- och cykelförbindelser ska finnas till viktiga målpunkter såsom skolor och busshållplatser. Barns möjlighet att röra sig på egen hand bör särskilt beaktas.
Framförallt behöver frågor kring trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och möjligheten att på ett
säkert sätt röra sig i området och till kommunal service utan att vara bilberoende studeras djupare.
Området ligger i nära anslutning till väg 556 för vilken Trafikverket är väghållare. Vägsträckan kan inte
anses vara hårt trafikerad då det under ett årsgenomsnittsdygn passerar ca 400 fordon. Vägen är en
sekundär länsväg och någon vägren eller gång- och cykelbana finns inte.
Trafikverket anser att frågan hur oskyddade trafikanter ska ta sig till och från området och viktiga
målpunkter ska belysas och samrådas med länstrafiken om. Kostnadsansvaret för nödvändiga åtgärder på det statliga vägnätet ska påföras exploatören.
Trafikverket anser inte att föreslagen bebyggelse är helt förenlig med de strategier, som anger en
hållbar utveckling om man inte även presenterar alternativ till ett bilberoende boende.
Planförslaget bör därför kompletteras med redogörelser för hur trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska lösas samt möjligheten till kollektivtrafik.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att frågan om en gång- och cykelväg och utökad kollektivtrafik
inte kan realiseras med anledning av den tillkommande bebyggelse som detaljplanen reglerar. Detaljplanen är en komplettering till befintlig bebyggelse och har inte en sådan omfattning att det är realistiskt att utöka kollektivtrafiken med anledning av denna.
Länsväg 556 är i dag en utpekad cykelled och en del av den så kallade ”Gotlandsleden”. Hastigheten
är sänkt på den aktuella sträckan. Samhällbyggnadsförvaltningen rekommenderar även fortsättningsvis att denna används som cykelväg. Planbeskrivningen har kompletterats med en studie av hur målpunkter som badplats och nuvarande hållplats för kollektivtrafik kan underlättas.
Försvarsmakten, 2017-02-06 (S3)
Försvarsmakten har inget att erinra mot planförslaget.
Polismyndigheten, 2017-03-20 (S4)
Polisområde Gotland har inga synpunkter på planförslaget.
Lantmäteriet, 2017-02-13 (S5)
Lantmäteriet framför att det saknas beskrivning av de befintliga gemensamhetsanläggningarna och de
samfällda vägarna i planhandlingarna.
Utöver detta påtalas att det saknas motivering för valet av enskilt huvudmannaskap och vilka skäl,
som beslutet grundar sig på. Detta ska framgå av planhandlingar.
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Vidare framförs förslag på förbättringar av plankartan med ytterligare fastighetsbeteckningar och servitut, liksom redaktionella synpunkter på planbeskrivning och plankarta.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planbeskrivning och plankarta justeras i enlighet med Lantmäteriets framförda synpunkter.
Skanova, 2017-01-27 (S6)
Skanova önskar att befintliga marförlagda teleanläggningar, med osäkert läge, så långt möjligt behålls
i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader, som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att exploatören bekostar detta. Detta ska noteras i planhandlingarna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planbeskrivningen kompletteras enligt Skanovas önskemål.
Tekniska nämnden, 2017-05-02 (S7)
Tekniska nämnden har beslutat att överlämna förvaltningens yttrande till byggnadsnämnden. I detta
framgår att det bör förtydligas att planförslagets antal fastigheter avviker både från godkänt planprogram och den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet. Vidare framförs synpunkter på hur avloppsfrågan presenterats.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planbeskrivningen förtydligas i enlighet med yttrandet, redaktionell justering.
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, 2017-04-05 (S8)
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker detaljplanen under förutsättning att renat avloppsvatten
från minireningsverket infiltreras i mark i stället för att ledas till damm, samt att ingen vattenbrunn
anläggs inom 50 meter från åkermark.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Frågan är inte längre aktuell, då anslutning av de föreslagna fastigheterna ska ske till gemensamt vatten- och avloppsprojekt i Gammelgarnsområdet, Nyhagens vatten- och avloppsprojekt.
Räddningstjänsten, 2017-01-24 (S9)
Ur räddningstjänstsynpunkt finns inget att erinra mot förslaget.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 2017-01-13 (S10)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen väljer att inte svara.

Socialförvaltningen, 2017-01-11 (S11)
Inget att erinra mot planförslaget.
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Kultur- och fritidsnämnden, 2017-01-31 (S12)
Inget att erinra mot planförslaget.

Markägare/boende/föreningar
Fastighetsägare till Gammelgarn Rommunds 1:37, 2017-01-25 (S13)
I yttrandet framgår önskemål om att angöringsvägen från landsvägen fram till föreslagen infart breddas så att möte med traktor och annan trafik möjliggörs.
Vidare föreslås en gångväg mellan Gartarve 4:14 och Gartarve 1:20, vilket utvidgar möjligheten för
promenader söderut i området.
Vidare föreslås att en gångväg anläggs mellan Gartarve 1:18 och Gartarve 1:4, som möter landsvägen
vid infarten till ”stormyren, öster om Rommunds 1:27. Kröken på landsvägen är otrygg för barnvagnspromenad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
För att underlätta möten har befintlig vägbana mellan länsväg 556 och lokalgata breddats på plankartan. Denna ska anläggas av exploatören.
För att möjliggöra gångpassager har de aktuella markområdena reglerats som naturmark. På naturmarken kommer nya gångstråk att utkristalliseras.
I samband med områdets utbyggnad kommer angöringsvägen att breddas enligt ovan och siktlinjer
vid korsningen kommer att studeras och utvecklas, så att minst 130 meter fri sikt uppnås.
Fastighetsägare till Gammelgarn Rommunds 1:32, 2017-02-06 (S14)
I yttrandet framkommer oro för det planerade vattenuttaget och hur det kommer att påverka närliggande brunnar. Hur kommer kommunen att agera för att säkerställa vattentillgången i området.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Frågan har inte längre aktualitet, då anslutning av de föreslagna fastigheterna ska ske till gemensamt
vatten- och avloppsprojekt i Gammelgarnsområdet, Nyhagens vatten- och avloppsprojekt. Detaljplanens genomförande förutsätter denna lösning.
Fastighetsägare till Gammelgarn Gartarve 4:11, 2017-02-07 (S15)
I yttrandet framställs ett antal frågor, vilka sammanfattas nedan;
- Hur genomfördes samråd med berörda intressenter i samband med planprogrammets framtagande?
- Borde inte FÖP 2025 för Östergarnslandet och Katthammarvik antas innan detaljplanen tas
fram?
- Enligt FÖP 2025 bör detaljplanen även omfatta Gartarve 1:9 och 1:18.
- Den föreslagna detaljplanen medger 12 nya fastigheter. Detta är betydligt fler än de 6-7, som
anges i FÖP 2025. Förslaget har därför inte stöd i planprogrammet.
- Den föreslagna dammen passar inte in i området och dessutom finns betydande risk för barnsäkerhet och insektstillväxt. En sådan sjö i närområdet har stått torrlagd hela sommaren, vilket är trist.
- Vattentillgången har inte säkerställts i planområdet. Vatten- och grundvattenutredningar ifrågasätts, liksom provpumpnings genomförande.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Synpunkter som inkom i samrådsskedet för aktuellt planprogram finns sammanställda i separat samrådsredogörelse. Denna finns tillgänglig hos Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Den, bl a på grund av vattenfrågan, utdragna planprocessen har inneburit att FÖP Östergarnslandet
och Katthammarsvik 2025 numera är antagen (RF § 96, 2017-06-19) och har vunnit laga kraft (201707-21).
I FÖP 2025 anges att detaljplanen även bör omfatta Gartarve 1:9 och 1:18. I samband med igångsättningen togs underhandskontakter med de aktuella fastigheterägarna för eventuell samverkan kring
planprocessen, vilket inte bejakades. Det framkommer även i FÖP 2025 att området kan delas i två
detaljplaner i enlighet med framtaget förslag till detaljplan.
I planprogrammet framkommer att tomterna bl a med hänsyn till vattenfrågan bör vara 3 300 – 4 000
m2 stora. Den föreslagna detaljplanen medger 12 nya fastigheter, där 5 tomter regleras minst 3 300
m2 stora. Övriga 7 tomter regleras 2 000 m2 stora, vilket är översiktsplanens generella rekommendationer för tomtplatser på landsbygden. Då detaljplanens vatten- och avloppslösning förutsätter anslutning till Nyhagens vatten- och avloppsprojekt har vattenfrågan fått en ny lösning, som gett nya planeringsförutsättningar.
Det är samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning av den föreslagna dammen passar in i området och
att den kommer bli en tillgång även för omgivande fastigheter. Den planerade dammens vattenyta är
så stor att det kommer att uppstå återkommande vattenrörelser, vilka försvårar insektstillväxt.
De framställda frågorna kring vattenhantering har inte längre aktualitet, då anslutning av de föreslagna fastigheterna ska ske till gemensamt vatten- och avloppsprojekt i Gammelgarnsområdet, Nyhagens vatten- och avloppsprojekt. Detaljplanens genomförande förutsätter denna lösning.
Fastighetsägare till Gammelgarn Gartarve 4:13, 2017-02-13 (S16)
I yttrandet framkommer att fastighetsägarna själva vill ta ställning till om de ska ingå i föreslagen
samfällighetsförening.
De motsätter sig också anläggandet av en damm, då de inte kan se fördelar, förutom viss trivselfaktor, av en sådan. Nackdelar är barnsäkerhet, grogrund för insekter och förfulande av området.
Antalet föreslagna tomter är fler än förväntat. Minsta tomtstorlek bör vara minst 2 000 m2 för samtliga
tomter under förutsättning att vattenfrågan är löst.
Den översiktliga vattenutredningen ifrågasätts.
Den befintliga vägen bör möta länsvägen i 90 grader och en mötesplats. Exploatören ska bekosta omläggningen.
Högsta totalhöjd bör ersättas med högsta nockhöjd, så att inte utstickande takdetaljer såsom skorsten
räknas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
I planbeskrivningen framgår att de befintliga fastigheterna erbjuds att ingå i gemensamhetsanläggning. Frågan kommer att aktualiseras vid Lantmäteriförrättning då detaljplanen vunnit laga kraft.
Det är samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning av den föreslagna dammen passar in i området och
att den kommer bli en tillgång även för omgivande fastigheter. Den planerade dammens vattenyta är
så stor att det kommer att uppstå återkommande vattenrörelser, vilka försvårar insektstillväxt.
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Den föreslagna detaljplanen medger 12 nya fastigheter, där 5 tomter regleras minst 3 300 m2 stora.
Övriga 7 tomter regleras 2 000 m2 stora.

Befintlig väg mellan länsvägen och infarten till de nya fastigheterna har breddats i planförslaget för att
möjliggöra möte. I samband med områdets utbyggnad kommer siktlinjer vid korsningen kommer att
studeras och utvecklas, så att minst 130 meter fri sikt uppnås. Samverkan kommer att ske med Trafikverket. Det är exploatören som ska bekosta justeringar av vägbana och anslutning till länsvägen.
Detta kommer att regleras i ett exploateringsavtal med Region Gotland.
De framställda frågorna kring vattenhantering har inte längre aktualitet, då anslutning av de föreslagna fastigheterna ska ske till gemensamt vatten- och avloppsprojekt i Gammelgarnsområdet, Nyhagens vatten- och avloppsprojekt. Detaljplanens genomförande förutsätter denna lösning.
Planbestämmelsen om högsta totalhöjd revideras till högsta nockhöjd enligt förslag.

Visby den 5 december 2018

Stina Wester
Fysisk planerare

Anders Rahnberg
Planchef
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Förslag till detaljplan för

Gammelgarn Gartarve 4:1 m fl
Granskningshandling

Region Gotland
Till planförslaget hör följande handlingar;
Planhandling med illustrationskarta
Plankarta

Bn 2013/891
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2018-12-05

Följande utredningar har genomförts;
Geohydrologisk utredning, 2008
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En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den
reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på
byggnader, storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När
kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och
bygglagen (PBL) med syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra förslaget.
Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan bland annat standardförfarande eller
utökat förfarande.
Nedan visas en förenklad illustration av detaljplaneprocessen vid standardförfarande.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-26 90 00 vxl
e-post: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
__________________________________________________________________________________
2 (23)

Region Gotland

PLANBESKRIVNING
GRANSKNING
Gammelgarn Gartarve 4:1 m fl
2018-12-05
____________________________________________________________________________________________

BN 2013/891

Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt plan- och bygglagen,
PBL 2010:900. Detaljplanearbetet utgår från Planprogram för Gammelgarn
Gartarve 4:1 m fl, godkänt av byggnadsnämnden den 5 december 2007, §
215. Numera har detta integrerats i FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik. Plankostnadsavtal tecknades 24 april 2013, dnr 2013/891.
Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att tillskapa tolv nya fastigheter för bostadsändamål, som komplettering till befintlig bebyggelse i
Svartdal, Gammelgarn. Bebyggelsen har stöd i planprogram för området
från 2007. Inplaceringen av de nya tomterna utgår från befintlig bebyggelsestruktur, vilket innebär att fastigheterna nås från gemensam väg och omges av naturmark, så att den skogliga karaktären bibehålls och landskapsbilden inte påverkas negativt. I den inre delen av området samlas sju av
fastigheterna kring en planerad damm. Övrig mark regleras som naturmark.
Fyra intilliggande befintliga fastigheter ingår också i detaljplanen. Även
dessa regleras för bostadsändamål med avsikt att säkerställa pågående
markanvändning och en utveckling av desamma. Förslaget innebär att de
befintliga fastigheterna ges rätten till kompletterande bebyggelse på respektive fastighet.
Förslaget innebär även att all naturmark, liksom den föreslagna dammen,
inom planområdet upplåts till en gemensamhetsanläggning, där samtliga
fastigheter inom planområdet föreslås ingå. Denna ska förvaltas av de ingående fastigheterna i en eller flera samfällighetsföreningar.

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan
antas innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför
göras enligt 6 kap 11 § miljöbalken. Denna så kallade behovsbedömning
ska göras med hjälp av de kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen.
Kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen handlar bl a om riskerna för
människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på
grund av t ex överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller påverkan på skyddad natur.
Planen medför ingen betydande miljöpåverkan, varför ett genomförande
inte medför risker för människors hälsa eller för miljön. Ett plangenomförande bedöms inte ha någon betydande påverkan på det rörliga friluftslivet, ej heller på kultur- och naturvärden.
Området är utpekat för kompletterande bebyggelse i ett godkänt planprogram för området 2007, vilket numera ingår i Fördjupad översiktsplan för
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Östergarnslandet och Katthammarsvik, antagen av regionfullmäktige 201706-19 § 96, laga kraft 2017-07-21.
Efter samrådstiden har ett gemensamt vatten- och avloppsprojekt utvecklats i Gammelgarn av Nygarn Utveckling AB. De nybildade fastigheterna
inom detaljplanen ska anslutas till detta - Nyhagens vatten- och avloppsprojekt. En bindande anmälan har tecknats för de tolv föreslagna fastigheternas anslutning. Detaljplanens genomförande förutsätter att dessa anslutningar verkställs. Detta innebär att den vatten- och avloppslösningen, som
redovisades i samrådsskedet, inte längre har någon aktualitet.
Ur landskapssynpunkt kommer bebyggelsen att inlemmas i befintligt skogsparti utan risk för någon betydande miljöpåverkan. Den planerade bebyggelsen medger således en resurssnål markanvändning, lämplig utifrån områdets förutsättningar och föreliggande behov.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, 2016-06-17, bedömt att genomförandet av föreslagen detaljplan, utifrån kända förhållanden och planansökan,
inte medför en betydande miljöpåverkan. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett genomförande.
Länsstyrelsen instämmer, i yttrande 2016-07-07, att en miljöbedömning
inte krävs. Såsom även påpekats i samrådet för både planprogram och FÖP
Östergarn behöver en långsiktig vatten- och avloppslösning presenteras
och detaljplanen anpassas till denna. En sådan långsiktig lösning har nu
kommit tillstånd genom utbyggnaden av ett gemensamt vatten- och avloppsprojekt utvecklats i Gammelgarn.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet är beläget i Svartdal på Östergarnslandet, cirka 1,3 kilometer
söder om Gammelgarns kyrka.

__________________________________________________________________________________
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Översiktskarta över planområdet
Areal

Planområdet omfattar drygt 9 hektar, varav fastigheten Gammelgarn
Gartarve 4:1 omfattar 7,4 hektar.

Markägoförhållanden

Exploateringsområdet är i privat ägo, liksom de fyra enskilda fastigheterna.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen och
allmänna intressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Planområdet omfattas också av 4 kap 4 § Miljöbalken, vilket innebär att fritidshus endast får uppföras om det sker i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Den föreslagna bebyggelsen utgör en sådan komplettering
som avses i 4 kap 4 § Miljöbalken (MB).
Planområdet ingår i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet,
beslut naturvårdsverket 1987-12-21, enligt 3 kap 6 §, MB.
Planområdet omfattas av riksintresse för naturvård (Snabben-Ljugarn), enligt 3 kap. 6 §, MB.
Planområdet omfattas av Försvarsmaktens riksintresse, övrigt influensområde.
Ett plangenomförande bedöms inte ha någon betydande påverkan på något riksintresse då de värden som beskrivs i riksintressebeskrivningarna
inte är representerade i det aktuella området.

Översiktliga planer

I översiktsplanen för Gotland – Bygg Gotland – 2010-2025 antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2010 (laga kraftvunnen 2010-07-15) redovisas
att en planutredning finns för området. Vidare anges generellt för Östergarnslandet; I kustzonen ingår bl a Östergarnslandet med en önskvärd utveckling av såväl bostads- och fritidsbebyggelse som turism. Infrastrukturen för vatten och avlopp är dock svår att lösa. För att stärka områdets
utveckling ska gällande fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet uppdateras. I samband med detta arbete ska infrastrukturen avseende vattenoch avloppsfrågor särskilt utredas.
I Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik, antagen av regionfullmäktige 2017-06-19 § 96, laga kraft 2017-07-21, ingår tidigare godkänt planprogram för Gammelgarn Gartarve 4:1 m fl. FÖP Östergarnslandet ersätter därför det tidigare planprogrammet.
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Här föreslås att området byggs ut för bostadsändamål, med såväl permanent- som fritidsbostäder. Tomtplatser ska vara minst 3 300 m2 stora med
beaktande av grundvattentillgången. Mindre tomter fordrar fördjupade
undersökningar. Antalet föreslagna fastigheter är därmed fler i relation till
planprogrammets riktlinjer.
Detaljplaner

Området är inte tidigare planlagt.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Planområdet utgörs av ett flackt sandområde med svag lutning från norr
mot söder. Området består av ett gallrad likåldrig produktionstall. Skogsbeståndet är cirka 50 år gammalt. Denna ersatte ett tidigare troligen självsått
skogsbestånd. Inom detaljplanen utpekade naturområden ska särskild hänsyn tas till befintligt tallbestånd, så att de framträder i landskapsbilden och
inramar bebyggelsen. Skogsridåer ska sparas mot det omgivande landskapet så att en mjuk övergång mellan öppna ytor och bevarad skog erhålls.

Fältskiktet domineras av täta och höga bestånd av örnbräken (ormbunkar)
med undervegetation av gräs och ris (blåbär och ljung) och vissa örter.
Planläggningen berör inga kända naturvärden. Enligt Region Gotlands naturvärdeskarta och länsstyrelsens kartdatabas finns inga rödlistade växter
eller utpekade biotopskydd inom områden.
Geotekniska
förhållanden

En hydrogeologisk utredning, som underlag för tidigare vattenförsörjning,
genomfördes av Jan-Olof Bergbom, 2008. I denna framgår bl a att marken
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inom fastigheten Gammelgarn Gartarve 4:1 består av ett jordtäcke av sand
och grus ovanpå kalkstensberget. Sanden är relativt ensgraderad med en
mäktighet upp till 16 meter, vilket framgår av borrprotokoll från området.
Berggrunden i området utgörs av silurisk kalksten, som är måttligt uppsprucken enligt okulärbesiktningar av berghällar i närområdet. Nederbörd
bildar snabbt grundvatten genom infiltration i den genomsläppliga marken.
Klimatpåverkan

Region Gotland bedömer, med utgångspunkt från aktuella förhållanden
och risker samt framtida påverkan, att behovet av klimatanpassningsåtgärder i det aktuella planområdet inte erfordras. Inga risker för ras, skred,
erosion eller översvämning kan förväntas.
Prognoserna för Gotland förutspår mer nederbörd, med en ökad årsnederbörd på 20-30 %. Landskapets förmåga att ta emot och leda bort vatten vid
stora nederbördsmängder kommer att sättas på prov.
Hela planområdet ligger relativt högt över havsytan. Marken sluttar med
jämn lutning från ca 16,5 meter i norra delen av planområdet till cirka 12,5
meter i söder.
Baserad på topografin är avrinningen mot söder via Gartarveån och till havet. Detta innebär att inga omkringliggande bebyggda fastigheter berörs.
Vid en ökad nederbörd utgör platsens markförutsättningar möjligheter till
god infiltration och bortledning av vatten. Risk för översvämning är därmed
ringa.
SMHI:s lågpunktskartering, som tagits fram som ett planeringsunderlag, redovisar hur vatten rör sig i ett område och var lågpunkter finns där vatten
kan samlas under skyfall. Några isolerade lågpunkter där vatten kan bli stående, finns inte inom planområdet. Vattnet rör sig söderut genom området
mot Gartarveån.

Radon

I ”Bygg Gotland” översiktsplanen för Gotlands kommun 2010-2025 framgår
att området har låg riskklassning för radon. Någon karst eller tjockare lager
av lera förekommer inte inom området, varför någon radonmätning inte
erfordras.

Fornlämningar

Några fornlämningar finns inte registrerade inom eller intill planområdet.
Trots att området har en lång kontinuitet som trädbärande mark bedöms
ingen arkeologisk undersökning erfordras, eftersom Gammelgarn socken
är inventerat genom projektet Skog & Historia.
Generellt gäller att om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska arbetet omgående avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet med Kulturmiljölagen.

Bebyggelseområde
__________________________________________________________________________________
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Befintlig bebyggelse

I Svartdal finns en värdefull bebyggelsemiljö. Den äldre småskaliga bebyggelsen är placerad likt en radby längs väg 556 från Gammelgarn mot Ardre,
där hus, torp och gårdar från cirka 1850-talet och framåt ligger sida vid sida
med modernare bebyggelse.

Gammelgarn Rommunds 1:24

Gammelgarn Gartarve 1:18

Väster om planområdet längs den samfällda angöringsvägens västra sida
finns en varierad bebyggelse.

Gammelgarn Skogby 1:89
Planerad bebyggelse

Gammelgarn Rommunds 1:37

Planförslaget kompletterar bebyggelsen i Svartdal med 12 nya fastigheter
för bostadsändamål, vilka placerats integrerade i befintligt skogsområde.

Fastigheternas storlek i planområdets norra och västra del ska, i enlighet
med föreslagna tomtstorlekar i FÖP Östergarnslandet, vara minst 3 300 m2
(d1) stora. De sju fastigheterna som placeras i skogsområdet kring den föreslagna dammens östra och södra del föreslås vara minst 2 000 m2 (d2) i enlighet med riktlinjerna i översiktsplanen för Gotland – Bygg Gotland. Detta
__________________________________________________________________________________
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relateras till projektets vision – att tillföra en tydlig kvalité som utmärker
området och skapar en attraktiv boendemiljö. Visionen realiseras genom
att anlägga en damm centralt i området, som en buffert mot befintliga hus
i väster och som en centralpunkt för en vacker boendemiljö. Bebyggelsen
på dessa tomter ska utformas i ett gemensamt koncept, vilket regleras särskilt i planbestämmelserna. Detta är en helt ny idé i relation till planprogrammet och skapar en bättre livsmiljö. Dammens utformning beskrivs nedan.
Tanken är att de fem större fastigheterna är väl lämpade för permanent
boende, medan bebyggelsen på de sju tomterna i öster och söder planeras
för fritidsboende.
Under tidigt 2000-tal avstyckades de fyra större fastigheterna i västra delen av planområdet. Dessa är i dag bebyggda och är en väl gestaltad samling av hus.
Dessa fyra fastigheter föreslås ingå i detaljplanen, så att en juridiskt bindande utveckling av dessa kan möjliggöras.

Gammelgarn Gartarve 4:14

Gammelgarn Gartarve 4:11

I planförslaget ges de fyra befintliga och de nytillkomna fem fastigheterna i
norr och väster en total byggnadsarea på 250 m2 (e1). De sju föreslagna
tomtplatserna i öster och söder ges en total byggnadsarea på 160 m2 (e4).
En huvudbyggnad (e2)med högst en bostad (v1) och komplementbyggnader
ingår i de föreslagna byggrätterna. Komplementbyggnader kan utgöras av
en gäststuga om maximalt 30 m2 (e7) inom fastighet betecknad med e4 och
60 m2 (e6) inom fastighet betecknad e1. Komplementbyggnad kan även utgöras av uthus eller carport.
Detaljplanen reglerar nya huvudbyggnaders bredd (gavel) till maximalt 7,0
meter (f1).
Tanken är att den norra delens bebyggelse ska utformas i en mer traditionell karaktär såsom permanenthus. Stenhus, som anspelar på den gotlänska
byggnadstraditionen, förordas mot väg 556.
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Stenhusen föreslås få en takresning mellan 40 och 48 grader. Byggnadshöjden föreslås till 4,2 meter och högsta nockhöjd 8,0 meter. Här ska huvudbyggnaden huvudsakligen vara i grå eller bruten vit puts med inslag av skivmaterial i naturtoner (f3) och med varierade takmaterial såsom lertegel.
Befintlig äldre bebyggelse kan vara förebilder för detta förhållningssätt.

Illustrationskarta

På fastigheterna i skogsområdet kring dammen föreslås bebyggelsen gestaltas i en sammanhållen och modern träarkitektur. Detta regleras i särskilda utformningsbestämmelser. Här regleras huvudbyggnaders byggnadshöjd till 3,6 meter, högsta nockhöjd till 7,0 meter och med 20 grader som
högsta taklutning, så att bebyggelsen inte dominerar i landskapsbilden. Husen ska ha fasader av liggande träpanel med inslag av skivmaterial (f2) i
__________________________________________________________________________________
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naturtoner (f3), så att de anspelar på skogens egen färgskala. För denna
husgrupp ska takmaterial vara plåt alternativt papp (f4).
Komplementbyggnaders byggnadshöjd föreslås till 3,2 meter (e3) i hela
planområdet.
Huvudbyggnader ska placeras 4,5 meter från tomtgräns och komplementbyggnad 2,5 meter (p1). Källare får inte finnas (b1).

Exempel på modern träarkitektur

Närmast lokalgata och samfälld väg har en sex meter bred zon reglerats på
respektive fastighet, där ingen bebyggelse får uppföras och träd kan sparas
för att inrama bebyggelsen. Mot väg 566 i norr har en bredare prickad zon
reglerats så att den nya bebyggelsen integreras väl i landskapet. Det är av
stor värde att varje tomtplats behåller den skogliga karaktären.
Mellan två föreslagna fastigheter i områdets södra del regleras ett så kallat
u-område (u1), som ska vara tillgängligt för ledningsdragning (bräddavlopp).
Arbetsplatser

På Östergarnslandet är arbetstillfällena få. Dock innebär ett genomförande
av detaljplanen att det skapas underlag för ökat nyföretagande dels genom
t ex ökat behov av hantverkare, dels genom att ny teknik väsentligt ökar
möjligheten till distansarbete och permanent boende, vilket i sin tur skapar
längre boendetider för delårsboende.

Offentlig service

På Östergarnslandet är all offentlig service koncentrerad till Kräklingbo och
Katthammarsvik, där bland annat förskola, skola och äldreboende finns.

Kommersiell service

Utbudet av kommersiell service är begränsat på Östergarnslandet under
vintersäsong. Livsmedel, cyklar, datatillbehör, restaurang och diverse service är några av de varor och tjänster, som går att finna på plats. Under
sommarhalvåret finns betydligt mer service att tillgå såsom turistanläggningar och restauranger. Ett genomförande av detaljplanen innebär dock
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en märkbar ökning av lokal konsumtion, vilket kan möjliggöra en mer varaktig året-runt service.
Tillgänglighet
Skyddsrum

I enlighet med plan- och bygglagen ska såväl bebyggelsen som den yttre
miljön vara tillgänglig för funktionshindrade.
Inga skyddsrum finns i närområdet. Det är ej heller aktuellt att uppföra något inom planområdet.

Friytor
Lek och rekreation

Inom naturmark kan platser för lek utkristalliseras och utvecklas. Bebyggelsen placeras så att området även fortsättningsvis kan genomkorsas. Dels
kan lokalgatan genom området och i dess förlängning en gångstig användas för passager för friluftsliv och dels kan passager ske genom naturmarken i övrigt. Detta innebär att delar av planområdet fortsatt kan användas
som strövområde för närboende.

Naturmiljö

Målsättningen är att den tillkommande bebyggelsen ska inramas av skog
och vegetation för att integreras väl i landskapet. Det är av stor vikt att
skogen gallras och omhändertas så att det skapas en naturlig övergång till
det omgivande landskapet. Detta uppdrag överlåtes till kommande samfällighetsförening.

Damm

En damm ska anläggas i den södra delen av fastigheten. Denna ska vara en
tillgång för alla inom planområdet och i dess närhet. I framtiden kan den
tilltänkta samfällighetsföreningen komplettera denna med en bastu, badbassäng och en mindre gemensamhetslokal på maximalt 60 m2 (e5).
Den planerade dammen innebär att man gräver ut markområdet, som får
självfyllas med vatten. Våtmarken kommer att uppta en area om cirka
6 000 m² och med ett djup av minst 2,0 m. Våtmarkens vattennivå säkerställs genom att grundvatten tillförs både från berggrunden och från jordlagren. Dammens vattennivå säkras också genom att dammen är recipient
för dagvatten (dräneringsvatten och takvatten) från de nya bostadshusen,
ett lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Breddavlopp anordnas
från dammen till befintliga diken i den södra delen av området och vidare
till Gartarveån. Anmälan om samråd avseende dammens anläggande ska
inges till Länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB.

Förebilder för planerad damm
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Våtmarken ska utformas som en fågelsjö med mindre utspridda öar. Dammen anläggs med befintliga massor, vilket till större delen är sand, och utformas med oregelbundna flacka strandpartier med inslag av större stenar
(38-80) på vissa platser och låg växtlighet.
Dammen ska utformas i likhet med förebilder, bland annat en damm anlagd på den närliggande fastigheten Gammelgarn Davide 1:70 och en inom
fastigheten Bäl Ösarve 1:8 och 1:17 och vara väl integrerad i landskapet.
Hydrogeologi
Jordlagren vid fastigheten Gammelgarn Gartarve 4:1 består till största del
av sand enligt SGUs jordartskarta samt tidigare utförda utredningar. Jordmäktigheten är 10-20 meter. Två provpumpningar utförda år 2015 respektive år 2016 på fastigheten visar på hög genomsläpplighet och vattenföring
i jordlagren. Dammen och de grävda brunnarna ligger i samma grundvattenmagasin i jord och står således även i hydraulisk kontakt med varandra.
Brunn A och B planeras inte att användas i nuvarande planförslag. Tidigare
planerades vatten att pumpas från brunn B till en badbassäng i anslutning
till dammen, men detta är inte längre aktuellt. Således kommer ingen påverkan att ske från dessa två brunnar.
Brunn C däremot används redan idag och kommer att fortsätta användas
till vattenförsörjning för befintliga hushåll inom planområdet. Vattentäkten
ligger 30 meter uppströms planerad damm. Teoretiska beräkningar baserade på en bedömd grundvattenbildning till sandjorden (450 mm/år) samt
uttag av vatten till 4 hushåll enligt Region Gotlands riktlinjer, visar att brunnens influensområde för grundvatten kan vara upp till ca 25 m. Således
kommer brunnen inte ta vatten direkt från dammen. Dock kommer grundvattennivåerna i omgivning av brunnen att samvariera med vattennivån i
dammen. Vid ett utökat uttag i brunnen kan dammen påverkas. När den
planerade dammen är anlagd kommer den inte att påverka brunn C förutsatt att dammen inte har något bräddavlopp som är lägre än dagens
grundvattennivå. Vid anläggandet av dammen kan en mindre och temporär avsänkning ske när jord/sand grävs bort och ersätts av tillrinnande vatten.

Gator och trafik
Gatunät

Angöring till planområdet sker via befintlig samfälld väg väster om planområdet med anslutning till allmän väg 556 från Gammelgarn mot Ardre. Den
samfällt ägda vägen föreslås nyttjas på en begränsad sträcka, så att belastningen på vägsträckan minimeras. Längs denna sträcka föreslås vägen
breddas med 4 meter, så att möte med större fordon och lantbruksmaskiner kan ske. Det sammantagna vägområdet uppgår därmed till 10 meter på
denna sträcka och vägbanan kan anläggas 6,5 meter bred. Nuvarande vägområde är 6 meter brett och vägbanebredden är 3,5 meter på den aktuella
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sträckan. Vägmarken ska överlåtas utan ersättning till framtida gemensamhetsanläggning alternativt ingå i servitut enligt nedan.
Anslutningsvägen utgör en samfälld väg (outredd). För att säkerställa rätt
till väg och en långsiktig förvaltning för drift och underhåll bör regelrätta
servitut alternativt en gemensamhetsanläggning bildas. Samtliga fastigheter som nyttjar vägen bör ingå. Alternativen ska utredas i samband med
framtida lantmäteriförrättning.

Befintlig väg med anslutning till väg 556

I anslutning till det allmänna vägområdet i norra delen av planområdet har
trädfällning och buskröjning nyligen genomförts för att förbättra siktförhållandena längs vägen. Detta markområde ska även fortsättningsvis hållas
fritt från träd och buskage, så att minst 130 meter fri sikt uppnås. Området
regleras som naturmark, vilken i likhet med övrig naturmark ska skötas av
en samfällighetsförening.
Vägområdesbredd för vägslingan inne i området (GATA1) regleras i planförslaget till 8,5 meter bredd. Inom detta område ska en körbana anläggas 4,5
meter bred.
En ovalformad vändslinga, med minimum 25 meter i diameter, regleras
också.
Lokalgata ska utföras enligt Region Gotlands standard, vilket kommer att
regleras i exploateringsavtal. Enligt planbestämmelsen – beläggning – får
lokalgatan inte asfalteras.
Lokalgatans utformning bör följa modellen ”Lugna gatan”. Detta innebär
att vägen ska utformas så att trafiksäkerhet, trygghet, låga bullernivåer,
god luftkvalité och tillgänglighet prioriteras.
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De genomsläppliga ytorna längs lokalgatan innebär att dagvatten från området kan infiltreras direkt i sanden i flackdiken utefter vägen och ledas vidare till dammen.
Lokalgatan ska utformas så att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon
kan ske i samband med nödutrymning och släckningsinsats.
Region Gotland ska inte vara huvudman för gator och allmän platsmark,
vilket är praxis på Gotlands landsbygd.
Ansvaret för utbyggnad av lokalgata och gångstigar åvilar exploatören. Utförandet ska regleras i ett exploateringsavtal.

Gång- och cykeltrafik

För gemensam förvaltning av lokalgatan ska samtliga nytillkomna fastigheter inom planområdet ingå i nybildad gemensamhetsanläggning för väg.
Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Den slingrande lokalgatan leder besökare och fastighetsägare, såväl gående, cyklande som körande, in i området.
Länsväg 556 är utpekad som en del av ”Gotlandsleden”, vilken är lämplig
som cykelväg. Hastigheten är sänkt på den aktuella sträckan.

I området finns ett antal befintliga bruks- och skogsvägar, som leder till
strövtåg i det strandnära skogsområdet och till badstrand. Likaså finns incitament till en gång- och cykelväg norrut mot Gammelgarns kyrka.
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Nedan redovisas en studie av målpunkter som badplats och nuvarande
hållplats för kollektivtrafik kan underlättas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att frågan om en trafiksäkrare gångoch cykelväg och utökad kollektivtrafik inte kan realiseras med anledning
av den tillkommande bebyggelse som detaljplanen reglerar. Detaljplanen
är en komplettering till befintlig bebyggelse och har inte en sådan omfattning att det är realistiskt att utöka kollektivtrafiken med anledning av
denna.
__________________________________________________________________________________
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Kollektivtrafik

Kollektivtrafik, buss 41, trafikerar vägen mellan Visby och Katthammarsvik
dagligen året runt. Busshållplats finns intill Gammelgarns kyrka.

Parkering

Möjlighet att anordna parkering för minst två bilar ska finnas på egen fastighet. Allmänna platser är inte avsedda för parkering. Angöring till respektive tomt sker från lokalgatan.

Störningar

Detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan, varför ett genomförande inte medför risker för människors hälsa eller för miljön.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Den tidigare genomförda Översiktlig vatten- och avloppsbeskrivning, daterad 2016-10-31, är inte längre aktuell.
Efter samrådstiden har ett gemensamt vatten- och avloppsprojekt utvecklats i Gammelgarn av Nygarn Utveckling AB. De 12 nybildade fastigheterna
ska anslutas till detta – Nyhagens vatten- och avloppsprojekt. En bindande
anmälan har tecknats för de tolv fastigheternas anslutning. Det förutsätts
att VA-anslutningarna och områdets infrastruktur har färdigställts innan
bygglov kan ges.
Befintliga fastigheter inom planområdet har egen vattenförsörjning via vattenuttag från en gemensam brunn (C) placerad i västra delen av planområdet. Denna är placerad inom naturmark och utgör tillsammans med en –
för de fyra fastigheterna – gemensam infiltrationsbädd gemensamhetsanläggning, ga:10.
Mindre teknikbyggnad för vatten- eller avloppshantering kan placeras
inom naturmark.

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen ska lokaliseras och utformas så att förutsättningarna
för effektiv energianvändning och nyttjande av förnybar energi, såsom solceller och solfångare, optimeras.

El

Ny transformatorstation kan placeras inom naturmark.

Tele/fiber

Fastigheterna ska anslutas till befintligt fibernät. Ledningsdragning samordnas med utbyggnaden av VA-ledningsnätet.
Skanova har markförlagda teleanläggningar med osäkert läge, vilka gränsar
till detaljplaneområdet. Skanova önskar så långt möjligt behålla befintliga
teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.
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Avfall

Sopkärl ska placeras lättåtkomligt från lokalgata på respektive fastighet.

Brandskydd

Tillgängligheten för räddningstjänsten ska vara sådan att utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon. Byggnader ska utföras enligt Boverkets
Byggregler gällande brandskydd.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Tidplan

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, varför den förväntas
kunna antas under 2019. Området planeras att genomföras i två etapper.
Etapp ett omfattar de fem tomterna i norra och västra delen av planområdet jämte erforderlig anslutningsväg och VA-anslutning till respektive fastighet. Denna kommer att igångsättas så snart detaljplanen vunnit laga
kraft.
Genomförandetid

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

Genomförandetiden upphör tio år efter det att beslut om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft.
Denna detaljplan har utarbetats av exploatören utsedda konsulter i samarbete med planenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen. För plankostnader
till regionen har särskilt plankostnadsavtal tecknats.
Exploatören ansvarar för detaljplanens genomförande.
Region Gotland är inte huvudman för allmänna platser inom planområdet.

Exploateringsavtal

Fastighetsrättsliga
frågor

För att säkerställa genomförandet i relation till områdets kommande fastighetsägare – tredje man – ska ett exploateringsavtal upprättas mellan exploatören och Region Gotland. Detta ska reglera utbyggnaden av vatten
och avlopp, väg, naturområde, damm med brygga m m. Exploateringsavtalet ska även reglera exploatörens ansvar för bildande av gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.

Fastighetsbildning, geDetaljplanen omfattar fastigheten Gammelgarn Gartarve 4:1 m fl.
mensamhetsanläggning m m

Fastighetsbildning ska genomföras och bekostas av exploatören enligt nedan beskrivning.
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Nya fastigheter, 12 st, i enlighet med detaljplaneförslaget ska bildas vid
lantmäteriförrättning. Två marksamfälligheter föreslås även bildas vid lantmäteriförrättning.
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för områdets väg, naturområde,
damm med brygga samt vatten- och avloppsnät. All naturmark inom området ska upplåtas till gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningarna ska förvaltas av en samfällighetsförening.
I gemensamhetsanläggning för väg (gata) ska alla tillkommande fastigheter
inom planområdet ingå.
Anslutningsvägen i väster är en samfälld väg (outredd). För att säkerställa
rätt till väg och en långsiktig förvaltning för drift och underhåll bör regelrätta servitut alternativt en gemensamhetsanläggning bildas. Samtliga fastigheter, som nyttjar vägen bör ingå. Alternativen ska utredas i samband
med genomförandet.
Damm och brygga ska utföras av exploatören. Enligt detaljplanen finns
möjlighet att senare uppföra gemensam bastu, badbassäng och gemensam
byggnad. Om dessa anläggningar ska uppföras krävs ändring av anläggningsbeslutet. Sådan förrättning jämte genomförandet bekostas av ingående fastigheter. Alternativt kan en ny gemensamhetsanläggning bildas.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

All fastighetsbildning, som erfordras för detaljplanens genomförande ska
bekostas av exploatören.

Genomförandet av detaljplanen medför utgifter för byggandet av olika
anläggningar m m. En ekonomisk bedömning ska visa att genomförandet
av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed realistisk att genomföra.
En grov kostnadskalkyl visar att kostnaderna för områdets genomförande
uppgår till cirka 5 mkr, varav planeringskostnader inklusive utredningar
uppgår till 1,2 mkr och utbyggnad av infrastruktur och damm med brygga
till 3,2 mkr. Övriga kostnader avser fastighetsbildning m m.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar

Exploatörens intäkter kommer i huvudsak att hänföras till försäljning av
fastigheter, vilket ger en uppskattad bruttointäkt på cirka 7 mkr. Vid en
jämförelse med den värdeökning och de kostnader som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande exploatering
för bostäder kan detaljplanen förutses vara ekonomiskt lönsam.
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En översiktlig vatten- och avloppsutredning har genomförts. Denna är inte
längre aktuella.
En hydrogeologisk utredning jämte grundvattenmätningar har utförts.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden
Riksintresse

Kulturmiljö

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder
får inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt
skadas. Planområdet ingår även i ett område av riksintresse för det rörliga
friluftslivet, 3 kap 6 § Miljöbalken.
Åtgärden innebär ingen påtaglig skada på natur- och kulturvärden. Det rörliga friluftslivet har fortsatt tillgång till passager och strövtåg genom området, då ny byggelse placeras så att gröna släpp skapas. Platsens lämplighet
för den föreslagna exploateringen är därmed god.
Ny bebyggelse föreslås integreras i skogsområdet. En skogsbuffert planeras
mot Svartdals kulturhistoriska miljö.

Fastighetsrättsliga
konsekvenser
Fastighetskonsekvenser

Gammelgarn Gartarve 4:1; tolv nya fastigheter bildas. De nybildade fastigheterna ska ges andel i gemensamhetsanläggningar för väg, natur, damm
och VA-anläggningar.
En marksamfällighet bildas för nytillkommen vägmark inom planområdet. I
denna föreslås de tolv nybilade fastigheterna ingå. Marksamfälligheten
kommer att belastas av gemensamhetsanläggning för väg.
En marksamfällighet bildas för natur och damm med brygga. Både nybildade och befintliga bostadsfastigheter inom planområdet föreslås bli delägande fastigheter i denna marksamfällighet. Marksamfälligheten kommer
att belastas av gemensamhetsanläggningar för naturområde inklusive
damm med brygga och VA-anläggningar.
Gammelgarn Gartarve 4:11; fastigheten erbjuds anslutning till gemensamhetsanläggning för avloppsanläggning och naturområde inklusive damm
med brygga samt erbjuds delägande i marksamfällighet för natur och
damm/brygga.
Gammelgarn Gartarve 4:12; fastigheten erbjuds anslutning till gemensamhetsanläggning för avloppsanläggning och naturområde inklusive damm
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med brygga samt erbjuds delägande i marksamfällighet för natur och
damm/brygga.
Gammelgarn Gartarve 4:13; fastigheten erbjuds anslutning till gemensamhetsanläggning för avloppsanläggning och naturområde inklusive damm
med brygga samt erbjuds delägande i marksamfällighet för natur och
damm/brygga.
Gammelgarn Gartarve 4:14; fastigheten erbjuds anslutning till gemensamhetsanläggning för avloppsanläggning och naturområde inklusive damm
med brygga samt erbjuds delägande i marksamfällighet för natur och
damm/brygga.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Kommunfullmäktige har beslutat att en barnchecklista ska användas som
underlag vid all planering och beslut i nämnder då ärende berör barn under 18 år.
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som berör barn
och barnens bästa är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då
de är förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta bostadsområdet ska utformas tryggt och tillgängligt. Dess tillgång till damm med badmöjlighet och närhet till natur ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö. Tillgång till förskola och skola finns i närområdet.

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Kommunstyrelsen har beslutat att en checklista för jämställdhet ska användas som underlag vid alla beslut i nämnder.
Det tilltänkta området utgör en komplettering till befintligt bebyggelseområde. Områdets karaktär och utformning ger goda förutsättningar för ett
tryggt och jämställt boende.
Området knyter an till befintlig bebyggelse och aktiviteter i närområdet.
Detaljplanen säkerställer fri passage för det rörliga friluftslivet och en
damm med badmöjligheter, vilket ger möjligheter till ett aktivt och attraktivt friluftsliv i bostadens närhet för alla. Tillgång till kollektivtrafik finns i
närområdet.

Tillgänglighet

Området ligger i omedelbar närhet till huvudväg. Marken är plan, vilket ger
goda förutsättningar för funktionshindrade att röra sig, på såväl vägar som
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gångstråk genom området. Parkeringsplatser reserveras på respektive
tomt.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga resurser. Bebyggelsens utformning och allmänhetens tillgänglighet
till området ger förutsättningar för en God bebyggd miljö och god hushållning med mark och byggnader i enlighet med de av riksdagen 2005 beslutade miljömålen.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
- Biltrafik

Antalet tillkommande trafikrörelser från och till området bedöms inte vara
av sådan omfattning att störningar kommer att uppstå.

Miljökvalitetsnormer

Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten är
ringa. Närmaste ytvattenförekomst är kustvattnet. Kustvattnets kemiska
status kommer inte att påverkas på grund av detaljplanen.
Den planerade dammen kommer inte att påverka några miljökvalitetsnormer för grundvatten vad gäller den kvantitativa statusen i och med att
inget grundvatten tas ut. Vad gäller kemisk status påverkas denna inte i
normalfallet. Däremot behöver risker minimeras vid anläggandet av dammen, så att maskiner t ex inte läcker diesel eller olja som skulle kunna spridas till grundvattnet. Att gräva en damm i jordlagren innebär en större exponering av grundvattnet jämfört med nuläget. Dammen utgör därmed en
ökad risk att eventuella föroreningar kan nå grundvattnet.
Genomförandet av detaljplanen kommer inte att medföra att några övriga
miljökvalitetsnormer överskrids.

Djurhållning

Ingen djurhållning finns inom eller i områdets närhet.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter det att beslut om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft.

Övrigt

Lokalgata ska utföras enligt Region Gotlands standard. Se under rubrik Gator och trafik.
Region Gotland är inte huvudman för allmän plats.

Medverkande tjänstemän

Detaljplanen har utarbetats på uppdrag av Arkivolt Arkitekter AB och Arkitektur & Film Carin Johanson AB i samråd med Stina Wester, fysisk planerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland.
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Genomförandefrågorna har utvecklats i samråd med lantmätare Susanna
Collin och markingenjör Johanna Lindström, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2018-12-05

Anders Rahnberg
planchef

Stina Wester
Fysisk planerare
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Markreservat
u1
KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 18 45
HÖJDSYSTEM: RH 2000
MÄTKLASS: II
Framställd på digitalt lagrad primärkarta

Antagande

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,

4 kap 5 § 2
Laga kraft

Samhälsbyggnadsförvaltningen 5 december 2018
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Illustrerad fastighetsgräns

Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriet

Anders Rahnberg
Planchef, enhet Plan

Stina Wester
Fysisk planerare

Instans

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2017/2302
2 april 2019

Tekniska nämnden

RS Remiss Motion. Uthyrning av mark till nazister. Elin Bååth
(Fi)
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden instämmer i regionstyrelseförvaltningen och
Polismyndighetens bedömning.

Sammanfattning

Elin Bååth (Fi) har i en motion föreslagit att i de Allmänna lokala föreskrifterna för
Region Gotland görs följande tillägg:
”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är det inte tillåtet för
nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier eller nazistiska verksamheter att
hyra eller nyttja offentlig mark. Med ”nazistiska” avses de som själva definierar sig
som nazistiska/nationalsocialistiska.”
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, Länsstyrelsen i Gotlands län och
Polismyndigheten. Länsstyrelsen har meddelat att den avstår ifrån att yttra sig.
Polismyndigheten har i remissvar avstyrkt föreslaget tillägg i ordningsföreskrifterna,
eftersom tillägget är oförenligt med både ordningslagen och grundlagen, varför
polisen skulle vara förhindrad att tillämpa tillägget.
Regionstyrelseförvaltningen anser i likhet med Polismyndigheten att det vore olagligt
att diskriminera mellan sökande beroende enbart på deras åsikter. Det är skäl nog att
rekommendera att regionstyrelsen avstyrker förslaget. När Polismyndigheten finner
att den inte skulle kunna tillämpa förslaget, även om det antogs, skulle föreskriften bli
en tom gest. Att använda regionens föreskriftsrätt till tomma gester är ägnat att
urholka tilltron till alla föreskrifter. Det är ytterligare ett skäl för att rekommendera
regionstyrelsen att avstyrka förslaget.
Regionstyrelsens arbetsutskott har begärt ytterligare beredning av ärendet och
samordning med tekniska nämndens hantering av frågan i annat sammanhang.
Bedömning

Teknikförvaltningen instämmer i regionstyrelseförvaltningen och Polismyndighetens
bedömning. Inför Almedalsveckan 2018 ansökte en nazistisk organisation hos
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2302

Polismyndigheten om att hyra mark i Visby. Polismyndigheten remitterade ansökan
till tekniska nämnden som avstyrkte ansökan (TN § 95 2018-03-28).
Polismyndigheten avslog därefter ansökan. Tekniska nämndens beslut överklagades
till förvaltningsrätten för laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Förvaltningsrätten avslog överklagandet.
Region Gotland som markägare har rätt att avstå från att hyra ut mark även om
någon ändring i den lokala ordningsstadgan inte görs.
Beslutsunderlag

Motion 2017-06-12
RSAU § 400 (2017-11-28)
Tjänsteskrivelse 2019-04-02
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Motion:
Till:

Uthyrning av mark till nazister
Regionfullmäktige

För att ge reellt innehåll i de mänskliga rättigheterna, så att medborgarna kan hålla möten och demonstrationer i det offentliga rummet och på samägd mark, upplåter regionen kostnadsfritt mark,
och tillstånd ges av polisen. Rättigheterna regleras i regeringsformen och ger mötes- och demonstrationsrätt utan inblandning från staten. Att hyra ut regionens mark för mer varaktiga arrangemang
- t.ex. en utställarplats i anslutning till Almedalsveckan - är till skillnad från vad som gäller möten
och demonstrationer ingen mänsklig rättighet. Att hyra ut eller inte regleras av den allmänna avtalsfriheten, men naturligtvis också av krav på att inte diskriminera hyresgäster utan skälig grund för
det.
Men vare sig det är fråga om en allmän sammankomst som regleras av regeringsformen, eller om
ett avtal enligt den allmänna avtalsfriheten, omfattas den som hyr regionens mark av ordningslagen.
Till och med grundlagen regeringsformen ger utrymme för inskränkningar med hänsyn till den allmänna ordningen. I kapitel 2, § 24 står det: ”Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten.”
Vad som menas med ”ordning och säkerhet” är inte självklart. Till viss del preciseras det i ordningslagen, men även denna lämnar utrymme för tolkningar: ”Tillstånd till en allmän sammankomst får
vägras endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten” (kap 2 §10). Ett exempel på när tillstånd inte bör beviljas med hänsyn till ordning och säkerhet,
är om det finns anledning att anta att brott kommer begås (jämför JO 4602-2014) .
Jag menar att det per definition finns anledning att anta att en nazistisk organisation kommer begå
brott vid en allmän sammankomst. Organisationens själva grund vilar på idéer som innebär hets mot
folkgrupp, och nazismen är till sin natur våldsam. För FN var Andra världskriget exempel nog för
att anse att nazistiska organisationer inte kan behandlas som andra – det är helt enkelt för farligt.
1965 antog FN Konventionen för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) i vilket konventionsländerna gavs folkrättsligt stöd för - och åtog sig - att införa förbud mot nazistisk organisering. Sverige tillträdde konventionen 1972, men lever fortfarande inte upp till kraven, vilket vi får löpande
kritik från konventionens expertråd för.
Men exempel på nazismens inneboende hot mot ordning och säkerhet står inte bara att finna i historien. Också i Sverige idag ser vi exempel på att våldet och brottsligheten är oskiljbar från nazismen.
När stiftelsen Expo undersökte Nordiska motståndsrörelsens medlemmar framkom det att fler än
hälften var dömda för brott; 51% för våldsbrott och 49% för vapenbrott. Två medlemmar sitter i
skrivande stund häktade för flera bombdåd som åklagaren överväger att rubricera som terrorbrott.
Detta borde sammantaget ha inneburit att nazistiska Nordiska motståndsrörelsen aldrig beviljats
hyra regionens mark. Men eftersom lagarna är tolkningsbara skedde det, och med det en enorm förskjutning av vad som är acceptabelt i en demokrati. Visbys gator är nu inte längre en säker plats för

de grupper nazisterna riktar sitt våld mot, och många har därför inte möjlighet att delta i det öppna,
fria demokratiska samtalet. Jag menar att det är orimligt att en enskild tjänsteperson ges makten att
tolka lagen, och fatta beslut som får såhär förödande konsekvenser. Regionfullmäktige måste nu
vidta åtgärder för att säkerställa att detta inte sker igen.
Ordningslagen medger att kommuner upprättar lokala ordningsföreskrifter för att upprätthålla den
allmänna ordningen på offentlig plats, utifrån de specifika lokala behoven och omständigheterna.

Jag yrkar därför på
- Att följande stycke förs in i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Region Gotland:
”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är det inte tillåtet för
nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier eller nazistiska verksamheter
att hyra eller nyttja offentlig mark. Med “nazistiska” avses de som själva definierar sig som nazistiska/nationalsocialistiska.”

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

2017-06-12

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 112

TN § 112

Remiss. Motion. Uthyrning av mark till
nazister

TN 2017/2302
TN AU § 99

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden återremitterar ärendet till tekniska nämndens presidium för vidare
utredning. Presidiet presenterar ett förslag till nämnden i maj enligt ordförande
Karl-Johan Bobergs (C) yrkande.

Elin Bååth (Fi) har i en motion föreslagit att i de Allmänna lokala föreskrifterna för
Region Gotland görs följande tillägg:
”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är det inte tillåtet för
nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier eller nazistiska verksamheter att
hyra eller nyttja offentlig mark. Med ”nazistiska” avses de som själva definierar sig
som nazistiska/nationalsocialistiska.”
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, Länsstyrelsen i Gotlands län och
Polismyndigheten. Länsstyrelsen har meddelat att den avstår ifrån att yttra sig.
Polismyndigheten har i remissvar avstyrkt föreslaget tillägg i ordningsföreskrifterna,
eftersom tillägget är oförenligt med både ordningslagen och grundlagen, varför
polisen skulle vara förhindrad att tillämpa tillägget.
Regionstyrelseförvaltningen anser i likhet med Polismyndigheten att det vore olagligt
att diskriminera mellan sökande beroende enbart på deras åsikter. Det är skäl nog att
rekommendera att regionstyrelsen avstyrker förslaget. När Polismyndigheten finner
att den inte skulle kunna tillämpa förslaget, även om det antogs, skulle föreskriften bli
en tom gest. Att använda regionens föreskriftsrätt till tomma gester är ägnat att
urholka tilltron till alla föreskrifter. Det är ytterligare ett skäl för att rekommendera
regionstyrelsen att avstyrka förslaget.
Regionstyrelsens arbetsutskott har begärt ytterligare beredning av ärendet och
samordning med tekniska nämndens hantering av frågan i annat sammanhang.
Bedömning

Teknikförvaltningen instämmer i regionstyrelseförvaltningen och Polismyndighetens
bedömning. Inför Almedalsveckan 2018 ansökte en nazistisk organisation hos
Polismyndigheten om att hyra mark i Visby. Polismyndigheten remitterade ansökan
till tekniska nämnden som avstyrkte ansökan (TN § 95 2018-03-28).
Polismyndigheten avslog därefter ansökan. Tekniska nämndens beslut överklagades
till förvaltningsrätten för laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Förvaltningsrätten avslog överklagandet.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 112

Region Gotland som markägare har rätt att avstå från att hyra ut mark även om
någon ändring i den lokala ordningsstadgan inte görs.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på att ärendet återremitteras till tekniska
nämndens presidium för att presentera ett förslag till nämnden.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på sitt eget förslag
och arbetsutskottets förslag och finner att Karl-Johan Bobergs (C) yrkande vunnit
bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden instämmer i regionstyrelseförvaltningen och Polismyndighetens
bedömning.
Beslutsunderlag

Motion 2017-06-12
RSAU § 400 (2017-11-28)
Tjänsteskrivelse 2019-04-02
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-11-28

RS AU § 400 Motion. Uthyrning av mark till nazister
RS 2017/584

Arbetsutskottets beslut

Ärendet återremitteras till regionstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning.

Elin Bååth (Fi) har i en motion föreslagit att i de Allmänna lokala föreskrifterna för
Region Gotland görs följande tillägg:
”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är det inte tillåtet för
nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier eller nazistiska verksamheter att
hyra eller nyttja offentlig mark. Med ”nazistiska” avses de som själva definierar sig
som nazistiska/nationalsocialistiska.”
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, Länsstyrelsen i Gotlands län och
Polismyndigheten. Tekniska nämnden har inte avhörts. Länsstyrelsen har meddelat
att den avstår ifrån att yttra sig. Polismyndigheten har i remissvar avstyrkt föreslaget
tillägg i ordningsföreskrifterna, eftersom tillägget är oförenligt med både ordningslagen och grundlagen, varför polisen skulle vara förhindrad att tillämpa tillägget.
Regionstyrelseförvaltningen anser i likhet med Polismyndigheten att det vore olagligt
att diskriminera mellan sökande beroende enbart på deras åsikter. Det är skäl nog att
rekommendera att regionstyrelsen avstyrker förslaget. När Polismyndigheten finner
att den inte skulle kunna tillämpa förslaget, även om det antogs, skulle föreskriften bli
en tom gest. Att använda regionens föreskriftsrätt till tomma gester är ägnat att
urholka tilltron till alla föreskrifter. Det är ytterligare ett skäl för att rekommendera
regionstyrelsen att avstyrka förslaget.
Arbetsutskottet begär ytterligare beredning av ärendet och samordning med tekniska
nämndens hantering av frågan i annat sammanhang.
Beslutsunderlag

Motion 2017-06-12
Polismyndigheten 2017-09-07
Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-03

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/834
24 april 2019

Claudia Castillo

Tekniska nämnden

Medborgarförslag om undersökning av påverkan innan
processer kring vattenverksamhet påbörjas
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med nedan
skrivelse.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit om att Region Gotland skall undersöka påverkan
på främst lantbruket innan processer kring vattenverksamhet påbörjas.
Tekniska nämndens arbete för att öka tillgången till grundvatten följer VA-strategi
samt VA-plan 2018.
Tekniska nämnden planerar att, så långt det är möjligt, välja områden för utredning
av nya (eller befintliga) vattenuttag där få eller inga intressekonflikter finns om
markanvändningen.
Dialogmodellen, som används under processen för införande av nya vattenskyddsområden, kommer nu att användas på ungefär samma sätt där provpumpning
planeras.
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit med om att Region Gotland skall undersöka
påverkan på det lokala näringslivet, främst lantbruket, innan processer kring
vattenverksamhet påbörjas. Detta eftersom det största hotet mot utökad livsmedelsproduktion är när för stora pålagor eller andra begränsningar läggs på odlingsmark
samt djurhållning. Planerad fortsatt provpumpning i Lojsta anges som exempel.
Mineralisering av vattnet i Kvarnåkershamn samt möjlighet att ta till vara på vatten
från stenbrott i norr nämns som alternativ.
Regionfullmäktige beslutade 2019-02-25 (RF § 117) att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden.
Bedömning

Tekniska nämndens arbete för att öka tillgången till grundvatten för dricksvattenförsörjningen följer:
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 Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 (RF 2017-12-18. § 232) –
anger bland annat att den allmänna dricksvattenförsörjningen ska baseras på
sötvatten (grundvatten och ytvatten) som råvattenkälla.
 VA-plan 2018 (TN 2018-11-21, § 272) – anger rekommenderad VA-utveckling
inom 15 delområden.
 Vattenskyddsplan för Region Gotland, delplan till VA-plan 2018 (TN 2018-11-21,
§ 272) – anger behov av åtgärder såsom utredning av ökat grundvattenuttag,
tillståndsprövning av vattenuttag, fastställande av vattenskyddsområde och
vattenskyddsföreskrifter inom de olika delområdena.
Tekniska nämnden har förståelse för att lantbruksverksamheter känner en oro för
egen vattentillgång samt för begränsningar av markanvändningen som eventuellt kan
följa av vattenskyddsföreskrifter inom ett vattenskyddsområde som omfattar odlingsmark med mera. Tekniska nämnden planerar därför att i vidare arbete enligt VAplanen, så långt det är möjligt, välja områden för utredning av nya (eller befintliga)
vattenuttag där få eller inga intressekonflikter finns om markanvändningen. Detta
kan göras genom att initialt översiktligt beräkna influensområde för en planerad plats
för vattentäkt och vid en antagen uttagsvolym. Därefter kan markanvändning och
befintliga verksamheter kontrolleras inom det beräknade området. Det är dock
viktigt att understryka att först när omfattande provpumpning utförts så kan mer
noggranna beräkningar göras.
Region Gotland har tillsammans med Länsstyrelsen och LRF tagit fram en dialogmodell (www.gotland.se/93035) som nu används under processen för införande av
nya vattenskyddsområden. Modellen innebär att dialogmöten med berörda genomförs vid två tillfällen innan formellt samråd om förslag till vattenskyddsområde och
föreskrifter påbörjas. Detta arbetssätt ger en god möjlighet för berörda att tidigt
lämna synpunkter som kan beaktas och att ta del av information. Dialogmodellen
kommer nu att användas på ungefär samma sätt där provpumpning planeras. Det
innebär bland annat att ett första dialogmöte kommer att ske innan provpumpning
påbörjas.
Någon ytterligare undersökning av påverkan på lantbruksverksamheter bedöms inte
vara möjlig att utföra innan provpumpning av en grundvattentäkt påbörjas.
Vad gäller provpumpning i Lojsta har ett särskilt beslut tagits av Tekniska nämnden
den 27 mars 2019 om att tillståndsprövning för provpumpning ska fortsätta. I underlaget framgår att omfattningen av ett eventuellt framtida vattenskyddsområde preliminärt har bedömts med dagens kunskapsläge samt att området inte omfattar
åkermark.
I det nya avsaltningsverket i Kvarnåkershamn kommer återmineralisering av vattnet
att ske både med livsmedelskalk och med inblandning av grundvatten.
Samarbete pågår med både Nordkalk och Cementa om att kunna använda vatten
som pumpas ut från kalkstentäkter. Det är dock en lång process som bland annat
omfattar tillståndsprövningar innan produktion av dricksvatten kan påbörjas.

Barn- och genusperspektiv

Behov av grundvatten för en dricksvattenproduktion av god kvalitét finns för alla
boende och besökare på Gotland.
2 (3)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/834

Landsbygdsperspektiv

I VA-plan 2018 föreslås kompletterande vattentäkter genom uttag av grundvatten i
många delområden för att få en mer robust dricksvattenförsörjning. Så långt det är
möjligt kommer nya vattenuttag att lokaliseras utanför områden som nyttjas för
livsmedelsproduktion.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kostnad för uttag av grundvatten beror på många faktorer t ex behov av anläggande
av brunnar, ledningsdragning, anläggande av reningsverk och reningsprocesser,
prövningsprocesser med mera. I Region Gotlands strategier för att nå vision för VAförsörjning 2030 anges att den allmänna försörjningen av dricksvatten ska baseras på
sötvatten (grundvatten och ytvatten) som råvattenkälla.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag
Regionfullmäktiges beslut

2019-04-26
2019-02-17
2019-02-25

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till

Förslagsställaren
Regionfullmäktige
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Inskickat av: MATS EKSTRÖM

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Region Gotland skall undersöka påverkan på det lokala näringslivet, och då främst lantbruket, FÖRE det att processer kring
vattenverksamhet påbörjas.
Beskrivning och motivering
Tillsammans med besöksnäringen är lantbruket Gotlands dominerande bransch och därmed viktig för att skapa arbeten, hålla landskapet
öppet och bidra till regionens skatteintäkter. Sedan 2017 har vi en livsmedelsstrategi som säger att livsmedelsproduktionen i Sverige skall
ÖKA. Det måste rimligtvis vara av yttersta vikt att ett jordbruksområde som Gotland då är med, och inte bara deltar, utan även driver denna
utveckling.
Ett av de största hoten mot utökad livsmedelsproduktion är när det läggs för stora pålagor eller andra begränsningar på såväl odlingsmarken
som djurhållningen. En dricksvattentäkt med tillhörande vattenskyddsområden kan ställa till stora problem och omöjliggöra odling av vissa
grödor, tex majs till foderproduktion och biogasanläggningar. Därför är det av yttersta vikt att påverkan på det lokala lantbruket utreds före
det att en vattenverksamhet påbörjas.
I Lojsta har det, efter provpumpningarna under 2018, nu påbörjats en process för att få ett 3-årigt tillstånd till ytterligare provpumpningar.
Redan i dag har externa konsulter börjat lägga ner arbete på detta med mål att slutligen få till en dricksvattentäkt. Jag anser att det är
orimligt att påbörja denna process utan att FÖRST utreda vilken påverkan en framtida vattentäkt kommer ha på den i Lojsta dominerande
näringen lantbruk och då främst djurhållning.
Skall Gotland landsbygdssäkra sina beslut och dessutom uppfylla livsmedelsstrategin så måste detta få genomsyra bemötandet av oss som
lever och verkar i närheten av vattenverksamheter. Därför är mitt förslag att Region Gotland skall undersöka påverkan på det lokala
näringslivet, och då främst lantbruket, FÖRE det att processer kring vattenverksamhet påbörjas.
En konsekvens av detta är att processen kring ytterligare provpumpningar i Lojsta pausas omedelbart. Annars hamnar vi i ett läge där
region Gotland pumpar in pengar i ett projekt som senare riskerar att stoppas av en mängd olika orsaker. Tex ska det i MKB anges
alternativ och det finns redan idag möjligheter att dels mineralisera vattnet i Kvarnåkershamn, dels utreda möjligheterna att ta tillvara på
vattnet från stenbrotten på norr.
Läs gärna även bifogad insändare till lokaltidningarna samt mitt svar på samrådsprocessen.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Medborgarförslag från Mats Ekström.pdf (93 KB)
Insändare till lokaltidningarna på Gotland.pdf (88 KB)
Synpunkter gällande provpumpning i Lojsta.pdf (146 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
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Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
MATS EKSTRÖM
Adress
LOJSTA BÅTELS 420

Postnummer och ort
62359 HEMSE

E-postadress
lojstagrisen@hotmail.com
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