En av entréerna till byggnaden på fastigheten Visby Telefonen 4 (arkitekt Gunnar Gustafsson)

Förslag till ändring av detaljplan (09-P-165 och tillägg 09-P-234) för

Visby Telefonen 4 och 9
Region Gotland

Till planförslaget hör följande handlingar:
Samrådsredogörelse
Planbeskrivning
Plankarta

Granskningshandling
Ärendenr: MBN 2019/1730
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2019-05-02

De föreslagna ändringarna i detaljplan 09-P-165 och tillägg 09-P-234
redovisas här i planbeskrivningen i
kursiv text.
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Planförslaget är upprättat av;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-26900vxl
e-post: registrator-mbn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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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 bl a standardförfarande eller utökat förfarande.

Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med standardförfarande då samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:
• Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande
• Förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
• Förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den 18 oktober 2017.
Planförslaget är upprättat med primärkarta som underlag (koordinatsystem SWEREF 99 18 45,
höjdsystem RH 2000). Planförslaget är upprättat med planbestämmelser enligt Boverkets nationella standard.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågår för närvarande ett projekt (DiSa) som ska leda till
en helt digital samhällsbyggnadsprocess för att effektivisera och förenkla handläggningen och
tillgängligheten till planinformation, och där samtliga detaljplaner digitaliseras. I och med detta
anpassas även denna detaljplan så att den följer de nya reglerna i plan-och bygglagen samt den
nationella standarden för planbestämmelser.
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Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planändringen, i förhållande till tidigare detaljplan och tilläggsbestämmelser antagna 2006 respektive 2013, är att nu även tillåta dagligvaruoch livsmedelshandel och att ta bort planbestämmelsen ”industri” inom fastigheten Telefonen 4 (f d Flextronichuset. Detta görs genom att planbestämmelsen för J1 – industriändamål och storskalig handel (livsmedel får ej etableras)
tagits bort och ersatts med H (detaljhandel).
Eftersom planbestämmelserna även anpassats till Boverkets nationella standard för planbestämmelser så har K - kontor, hotell, konferenslokaler samt S service typ café och lunchrestaurang ersatts med markanvändningen K – kontor och O – tillfällig vistelse (hotell, konferens o dyl).
Sammanfattningsvis innebär ändringen ett borttagande av tilläggsbestämmelserna 09-P-234 samt att användningsbestämmelsen J1- industriändamål och
storskalig handel (livsmedel får ej etableras) ersatts med bestämmelsen H - detaljhandel.

Bedömning av miljöpåverkan

PLANDATA

Utifrån den ringa förändringen i förslag till ändring av detaljplan så gör regionekologen, efter samråd med länsstyrelsen, utifrån ett miljökonsekvensperspektiv bedömningen att ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram.
Behovsbedömning som gjordes i samband med tilläggsbestämmelsen (lagakraftvunnen 2013-10-11) klarlade relationen till angränsande fastighets miljötillstånd. Angående trafiksituationen så har en rondell byggts som möjliggör
en ökad trafikbelastning även om befintlig detaljplan redan är dimensionerad
för handelsändamålet.
I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att detaljplan berör fastigheten
Telefonen 4. Fastigheten Telefonen 9 berörs i stort inte av ändringen av detaljplan och berördes inte heller av tilläggsbestämmelsen (lagakraftvunnen 201310-11). Plangränsen är densamma som för gällande detaljplan 09-P-165.

Lägesbestämning

Planområdet är beläget i den norra delen av Visby, vid rondellen Norra Hansegatan och Broväg.

Areal

Planområdet är cirka 10 ha.
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Markägoförhållanden

Fastigheten Visby Telefonen 4 ägs av Gotland Investment AB och den intilliggande fastigheten Visby Telefonen 9 av Visby Affärscentrum AB.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I den fördjupade översiktsplanen Hela Visby (antagen av KF 2009-12-14 § 172)
är områdets användning ”Verksamheter – kontor, extern handel”.

Detaljplaner

För området gäller en detaljplan antagen 2006-12-18 (09-P-165) samt ett tilllägg till denna detaljplan som antogs 2013-09-09 (09-P-234). Tillägget 09-P234 kommer per automatik att upphöra att gälla när föreslagen detaljplaneändring vinner laga kraft.

Kommunala beslut
i övrigt

I samband med att detaljplanen, antagen 2006, utarbetades upprättades
nedanstående utredningar;
Plan-MKB som visade att det inte skulle uppstå några konfliktsituationer mellan dåvarande Nimbus verksamhet och den föreslagna handelsetableringen.
Trafikutredning, daterad 2006-01-23, konstaterade att flerfamiljshus i kv Höken som ligger närmast gatan redan innan etableringen hade bullernivåer som
överskred riktvärdet 55 dBA ekvivalentvärde. För övriga närmast liggande bostadshus i kv Höken och kv Melonen kommer bullervärdena att hamna under
riktvärdet (ekvivalentvärde för året) men att bullervärdena troligen kommer
överskridas under juli månad då trafikmängden är som störst.
Etableringsutredning avseende risker, daterad 2006-01-08, visade sammanfattningsvis inte på några etableringsproblem men hänsyn till dåvarande Nimbusfabrik och Danielssons.
Eventuella förändringar i miljötillstånd för angränsade industrifastigheter har
redan att ta hänsyn till i redan lagakraftvunnen detaljplan.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Ändring av detaljplanen
Syftet med planändringen, i förhållande till tidigare detaljplan och tilläggsbestämmelser antagna 2006 respektive 2013, är att nu även tillåta dagligvaruoch livsmedelshandel och att ta bort planbestämmelsen ”industri” inom fastigheten Telefonen 4 (f d Flextronichuset. Detta görs genom att planbestämmelsen för J1 – industriändamål och storskalig handel (livsmedel får ej etableras)
tagits bort och ersatts med H (detaljhandel).
Eftersom planbestämmelserna även anpassats till Boverkets nationella standard för planbestämmelser så har K - kontor, hotell, konferenslokaler samt S service typ café och lunchrestaurang ersatts med markanvändningen K – kontor och O – tillfällig vistelse (hotell, konferens o dyl).
Sammanfattningsvis innebär ändringen ett borttagande av tilläggsbestämmelserna 09-P-234 samt att användningsbestämmelsen J1- industriändamål och
storskalig handel (livsmedel får ej etableras) ersatts med bestämmelsen H - detaljhandel.
Precisering av planbestämmelser

Inom planbestämmelsen ”Marken får ej förses med byggnad” är parkering tilllåten och marken får förses med anläggningar för bilparkeringar och cykelparkering.
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Vidare får skärmtak för cykelparkering, entreér och fasadändringar byggas
men dessa anläggningar ska anpassas till befintlig industriarkitektur.
Bostäder

Det finns inga bostadsområden i direkt anslutning till planområdet.

Kommersiell service

Runt planområdet finns olika typer av handel samt en bensinstation

Kulturhistoriskt värdefull Delar av industribyggnaden med bl a de sågtandade ljusinsläppen har ett indubebyggelse
strikulturellt värde och har därför fått planbestämmelsen (f1). Skärmtak, entréer och fasadändringar ska anpassas till befintlig industriarkitektur.

Gator och trafik
Tillgänglighet: Gatunät, En ny rondell uppfördes 2017 i vägkorset Norra Hansegatan/Broväg och här
gång-, cykel- och moped- finns en direkt in-och utfart från cirkulationsplatsen till f d Flextronicsfabriken.
På fastigheten finns idag cirka 1000 parkeringsplatser, vilket är mer än tillräcktrafik
ligt för detaljplanens markanvändning.
Kollektivtrafik

Bussar för både stads- och landsbygden trafikerar Norra Hansegatan och det
finns ett par hållplatser i planområdets närhet.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Befintlig verksamhet är anslutet till Region Gotlands VA-nät.

Dagvatten

Fastigheten är idag ansluten till Region Gotlands dagvattennät. Inom planområdet finns ett område med naturmark och planbestämmelsen ”NATUR”, vilket
är gynnsamt för ett naturligt omhändertagande av dagvatten på fastigheterna.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Den gällande detaljplanens genomförandefrågor har redan avtalats och i
praktiken genomfört byggandet av en cirkulationsplats med direktinfart till
fastigheten. Inga nya avtal behöver göras eftersom den huvudsakliga ändringen är att detaljplanen nu tillåter livsmedelshandel och detta i sig kräver
inga ny avtal mellan Region Gotland och exploatören. Den stora infrastrukturfrågan angående tillgänglighet är löst i och med att exploatören redan bekostat anläggandet av en cirkulationsplats som redan är i drift. Parters kostnadsandel i rondellbygget i vägkorset Norra Hansegatan/Broväg med direktinfart till fastigheten Telefonen 4 var det enda som skulle regleras med exploateringsavtal i samband med detaljplan antagen 2006-12-18.
Alla genomförandefrågor är sålunda redan utklarade, vilket innebär att inga
nya exploateringsavtal mellan exploatör och Region Gotland behöver tecknas.
Detaljplanen beräknas antas andra kvartalet 2019.
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Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandtiden är 5 år från det datum då detaljplanen vunnit laga kraft.
Genomförandetiden för ändring av bestämmelse antagen 2019 är 5 år efter
det att den vunnit laga kraft.

Övrigt

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det inte föreligger några behov av
några ytterligare utredningar eller fördjupningsstudier då alla frågor är hanterade i gällande detaljplaner med vidhängande utredningar med hänsyn till
Nimbusfabriken och miljökonsekvensbeskrivning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2019-05-02

Anders Rahnberg
planchef
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