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MBN 2019/1730

Miljö- och byggnämndens beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska sända ut planförslaget för granskning, enligt 5
kapitlet 11§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Ändringen av detaljplan är
arronderingsmässigt identiskt med gällande detaljplan.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden beslutade 2018-11-14 § 246 om att samråda med ett planförslag
där markanvändningen var Centrum. Denna markanvändning valdes för att anpassas
till Boverkets nationella standard för planbestämmelser. För att undvika en formell
felhantering, dvs om markanvändningen Centrum vid en eventuell överprövning inte
skulle bedömas vara förenligt med översiktsplanens tilltänkta markanvändning ”
verksamheter-kontor, externhandel” preciseras nu den föreslagna markanvändningen
till markanvändningen H=detaljhandel, K=kontor och O=tillfällig vistelse (hotell
och konferens o dyl. Syftet med planändringen, i förhållande till tidigare detaljplan
och tilläggsbestämmelser antagna 2006 respektive 2013, är att nu tillåta dagligvaruoch livsmedelshandel och att industriändamålet tas bort.
För fastigheten Visby Telefonen 4 (befintliga Flexhuset) innebär det att
markanvändning J1 – industriändamål och storskalig handel- livsmedel får ej
etableras, K - kontor, hotell, konferenslokaler samt S - service typ café och
lunchrestaurang ersätts med markanvändningen H-detaljhandel, K-kontor och
O=tillfällig vistelse (hotell och konferens o dyl). Den enda förändringen i förhållande
till gällande detaljplan är att nu tillåts dagligvaru-/livsmedelshandel och att
industriändamålet tas bort.
Bedömning

Syftet med ändring av gällande detaljplan är att inom befintlig byggnad på fastigheten
Telefonen 4 tillåta markanvändningen dagligvaruhandel/livsmedelshandel. För att
undvika eventuella framtida konflikter tas markanvändningen industriändamål bort
för fastigheten Telefonen 4. Detta är en anpassning till Boverkets definition av
handelsändamålet. Denna ändring är sålunda förenligt med gällande detaljplans syfte
vars markanvändningsbestämmelse tillåter storskalig handel.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Christian Björkman, fysisk planerare. Miljö- och
byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
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Samhällsbyggnadsförvaltningen ska sända ut planförslaget för granskning, enligt 5
kapitlet 11§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Ändringen av detaljplan är
arronderingsmässigt identiskt med gällande detaljplan.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-04-18
Plankarta, daterad 2019-05-02
Planbeskrivning inkl bilaga, daterad 2019-05-02
Samrådsredogörelse, daterad 2019-05-02
Sökande
Gotland Investment AB, Jonathan Carlzon, Stenkumlaväg 4, 62146 VISBY
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