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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.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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HUVVUDRAG
Förfarande
Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med normalt planförfarande. Beslut om
planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den 2011-06-22.
Valet av förfarande motiveras av att planuppdrag gavs före 2015. Planen
bedöms vara av visst intresse för allmänheten och i behov av miljöbedömning.

Syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att stärka områdets funktion som en livfull mötesplats
vid stranden, som är till för alla. Planen ska bidra till att uppnå Region Gotlands
mål att öka sin attraktivitet som besöksmål. Bebyggelsen och marken ska
anpassas till naturens förutsättningar och utformas med stor hänsyn till
landskapet.
För att bidra till att stärka attraktiviteten som besöksmål möjliggör planen
friluftsliv samt flera olika typer av övernattningsmöjligheter för besökare;
rörlig camping, hotell, service samt uthyrningsstugor.
Bostäder i form av småhus på naturtomter möjliggörs i anslutning till det
befintliga småhusområdet i nordost. Husen och tomterna ska så långt som
möjligt anpassas efter landskapet. Bostäder i form av flerbostadshus
möjliggörs vid Toftavägen för att, i linje med programmets intentioner,
förstärka Tofta centrum.

Utredningar
Färdigställda utredningar
• Miljökonsekvensbeskrivning 2019-09-17
• Översiktlig geoteknisk undersökning i planskede, PentaCon 2018-12-18
• Tofta camping- vattenutredning Tyréns 2019-09-17
• Naturvärdesinventering, Nilsson & Calluna AB, 2018
• Arkeologisk utredning steg 1, Gotlands Museum 2019-01-14

Bedömning av miljöpåverkan
En behovsbedömning, daterad 2018-03-21 har upprättats. Bedömningen var
att en miljöbedömning, med miljökonsekvensbeskrivning ansågs vara
nödvändig. Länsstyrelsen delade regionens bedömning i ett yttrande daterat
2018-04-16.
Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till att behandla planens effekt
på naturvärden, hälsa- och säkerhet, friluftsliv och landskapsbild.
En kort sammanfattning över miljökonsekvenserna redovisas under Kap.
konsekvenser av planens genomförande.

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet ligger i södra Tofta, mellan stranden och Toftavägen. Närmsta
tätorter är Klintehamn (1,3 mil) och Visby (2 mil).
__________________________________________________________________________________
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Figur 1 Planområdets läge

Areal
Planområdet omfattar cirka 20 hektar.
Planförslagets arealer/ändamål kvartersmark och allmänplats
Bruttoarea/antal
Ändamål
enheter/yta
Kvartersmark
Bostäder, småhus
Bostäder, flerbostadshus
Bungalows
Glampingtält
Besöksanläggning
Besöksparkering
Camping

Ca 10 bostäder
Ca 130 bostäder
30 enheter
30 enheter
12 000 m2 BTA
Ca 15 000 m2
Ca 23 000 m2

Allmän plats, enskilt
huvudmannaskap
Gatumark

Ca 8 000 m2

Markägoförhållanden
Huvuddelen av marken inom planområdet (Tofta Sallmunds 4:1 del 1 och 2)
ägs av Tofta Strand Resort AB. Eskelhem Ekeby 1:23 och Tofta Fättings 1:88
ägs av Tofta Bad AB. Eskelhem Bringsarve ägs av bostadsrättsföreningen Tofta
Resort.
__________________________________________________________________________________
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Tofta Sallmunds 4:1 del 1 och 2 skiljs åt av en del av en samfällighet (Tofta S
16>1) samt en del av den privatägda fastigheten Tofta Krokstäde 1:37, dessa
delar samt gemensamhetsanläggningen GA:7 ingår också i planområdet. Ingen
kommunalt ägd mark finns inom området. Den angränsande stranden utgörs
av samfälld mark.

Figur 2 släpp som bevaras mellan planområdet och angränsande småhusområde, del av
Tofta S16 och Tofta Krokstäde 1:37

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I översiktsplanen (Bygg Hela Gotland) pekas området ut som en turistzon med
utvecklingspotential som ska planläggas för att säkerställa det rörliga
friluftslivet och andra värden.
För att värna det rörliga friluftslivet och samtidigt möjliggöra en utveckling av
campingnäringen bör anläggande och utveckling av campingplatser prövas i
detaljplan. Alla campingplatser ska ha fullgoda VA-lösningar. På en
campingplats bör i allmänhet den dominerande campingformen vara rörlig
camping. För att inte äventyra det långsiktiga campingändamålet ska
fastighetsdelning inom campingområde ske restriktivt.
Översiktsplanen anger en princip hur strandnära campingplats bör
struktureras.

__________________________________________________________________________________
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Figur 3 Princip för hur strandnära camping bör struktureras.

Planens överenstämmelse med ÖP
Planen stämmer överens med översiktsplanens intentioner då den möjliggör
camping och rörligt friluftsliv. Området för turistzon har ingen exakt geografisk
avgränsning, inslag av bostäder i anslutning till planområdets utkant bedöms
inte motverka översiktsplanens intentioner.
Planen avviker delvis från översiktsplanens rekommenderade zonindelning
vilket motiveras av att den bygger vidare på campingens befintliga struktur,
med husvagnar och husbilar nära Toftavägen och bilfritt närmare stranden.
Hotell möjliggörs där det redan bedrivs hotell och i anslutning till det
planerade hotellet möjliggörs ett komplement av campingstugor. Planen
säkerställer ett respektavstånd till stranden i linje med översiktsplanen.
Förändringen i zonindelningen bedöms inte motverka översiktsplanens
intentioner.

Detaljplaner
Planområdet är inte sedan tidigare planlagt.

Program för planområdet
Området omfattas av ”Planprogram för Toftaområdet”. Byggnadsnämnden
godkände planprogrammet 2006-12-06.

__________________________________________________________________________________
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Figur 4 Karaktärområden enligt programmet för Toftaområdet

Centralt i Tofta längs väg 140 (område D på kartan) är det lämpligt att utveckla
tätortskaraktären. Med en högre exploatering än omgivande områden
förstärks Toftas centrum och tätorten kan få en tydligare identitet. Medveten
placering av byggnader kan skapa ett tydligare gaturum. Ett grönstråk pekas ut
genom planområdets södra del.
Programmet har en översiktlig karaktär och nämner inget specifikt om
Campingen. Förtätningsprincipen är att ny bebyggelse ska överensstämma
med omgivningens karaktär. Stråk som binder samman strandzonen med
områdena inåt land bör bevaras och utvecklas. Återvändsgator bör generellt
undvikas så att en genomgående gatustruktur åstadkoms.
Planområdet gränsar till ett karaktärsområde som benämns B på kartan ovan.
Tomterna är stora med tydlig naturkaraktär. Förhållandet mellan bebyggd yta
och bevarad naturtomt är betydelsefullt för att bevara karaktären.
Överenstämmelse med programmet
Planen möjliggör högre exploatering med bostäder längs Toftavägen, i enighet
med programmets intention att förstärka Toftas centrum. Planen avviker från
programmets gränsdragning genom att den möjliggör småhusbebyggelse
utanför ett föreslaget utbyggnadsområde, dock i anslutning till ett befintligt
bostadsområde. Den nya bebyggelsen ska ha liknande karaktär som det
befintliga området (karaktärsområde B). Förändringen är liten och bedöms
inte motverka intentionerna i programmet.

Riksintressen
Området ligger inom riksintresse för:
• Högexploaterad kust MB 4:4.
• Gotland MB 4:2
• Rörligt friluftsliv MB 3:6
• Försvarsmaktens Stoppområde för höga objekt
• Försvarsmaktens område med särskilt behov av hinderfrihet
• Försvarsmaktens MSA influensområde luftrum
• FM influensområdet för skjutbuller, Tofta Skjutfält
När planarbetet inleddes låg planområdet utanför försvarsmaktens utpekade
influensområde för Tofta skjutfält. Under planarbetets gång har
__________________________________________________________________________________
9 (38)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
2019/1218
Tofta Sallmunds 4:1
2019-11-07
____________________________________________________________________________________________

influensområdet utökats med betydlig omfattning, planområdet ligger numera
innanför utpekat influensområde. Det är en statlig bedömningsfråga huruvida
tillskottet av bostäder påverkar riksintresset negativt och i sådana fall om
påverkan är acceptabel, försvaret behöver inkomma med samrådsyttrande i
frågan.
Konsekvenser på riksintressen redovisas under Kap Konsekvenser av planens
genomförande.

MARKENS BESKAFFENHET
Geotekniska förhållanden
Jordarten inom området cirka 100 meter från Toftavägen består av Postglacial
sand. Övriga området utgörs av flygsand.

Figur 5 Utbredning av flygsandsområde.

En geoteknisk utredning har gjorts inom ramen för planarbetet (Kv. Sallmunds
1:4 mfl, Tofta, Projekterings-PM Geoteknik, Översiktlig geoteknisk
undersökning i planskede, PentaCon 2018-12-18). Ändamålet med den
geotekniska undersökningen är att ge underlag för detaljplanen
och preliminära dimensioneringsparametrar.
Jorden inom undersökningsområdet bedöms generellt, under ett fyllningseller mulljordlager, bestå av sand eller sandigt grus på ett lermoränsskikt
direkt på kalkstensberget.
Sandens mäktighet på moränlagret är mellan ca 0,3–2 meter i områdets östra
del, mot Väg 140. Mot strandkanten i väster är sandens mäktighet generellt
mer än 3,5 meter. Kalkstensberget bedöms, med ledning av SGU:s
jorddjupskarta och de utförda borrningarna, ligga mellan ca 3–5 meter under
markytan. Jorden tillhör generellt icke till måttligt tjällyftande jordarter.
__________________________________________________________________________________
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Grundläggning

Grundläggning bedöms genomgående kunna utföras på konventionellt sätt,
t.ex. med hel kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor direkt i
naturlig mark på frostfri nivå. Det förutsätts att befintlig mull- och eventuell
fyllningsjord tas bort innan grundläggning. Vid grundläggningsarbetena krävs
inga speciella markförstärkningsåtgärder.
I den geotekniska utredningen framgår mer information om grundläggning,
schaktning, dimensionering och säkerhetsklass.

Stabilitetsförhållanden
Enligt SGI:s digitala kartunderlag ”Förutsättningar för erosion vid sjöar, längs
havskust och vid vattendrag” markeras Tofta Strand som ett område som har
förutsättningar för stranderosion. Kartan visar inte om stranden faktiskt
eroderar utan bara på att de geologiska förutsättningarna finns. Erosionen
beror, förutom den eroderbara jorden, också på faktorer som bland annat
vågexponering, vattenhastighet, strömmar, marklutning och vegetation.
Enligt den geotekniska utredningen är de brantaste befintliga släntlutningarna
i sanden inom planområdet är ungefär 1:2 eller ca 27°. Detta är släntlutningar
som ligger i nivå med tillräcklig säkerhet för skred. Eftersom slänterna
generellt är gräs- och/eller trädbevuxna ges än större säkerhet mot
erosionsorsakade skred. De i övrigt normalt flackare släntlutningarna och de
förhållandevis låga nivåskillnader som det rör sig om ger en än bättre säkerhet
mot skred.
Vid placering av byggnader i anslutning till större och brantare slänter bör
eventuella behov för och utformning av erosionsskydd, förutom befintlig
växtlighet, utredas i detalj.
Belastningar av marken (byggnader, uppfyllning mm.) kan genomgående, med
ovanstående förutsättningar, utföras utan risk för skadliga, ojämna, sättningar.
Ej heller föreligger risk för stabilitetstekniska problem.

Hydrologi
Planområdet har sårbarhet klass 2: berggrunden är överlagrad av ett tjockare
jordtäcke med stor genomsläpplighet (sårbarhetskartan).
Den lågpunktskartering som är gjord för Gotland visar platser med sänkor där
vatten kan ansamlas efter ett kraftigt regn, beräknat utifrån Lantmäteriets
höjdmodell NNH (2M). Denna ger därmed indikationer på vilka områden som
behöver utredas närmare vad gäller risken för översvämning. Inom
planområdet finns större sammanhängande ytor där vatten kan bli stående.
Det geotekniska utredningen bedömer att vatten tidvis kan bli stående nära
markytan inom de låglänta delar av området på grund av moränens låga
permeabilitet . Detta är speciellt aktuellt vid den omfattande lågpunkten i
östra delen av planområdet. Här bedöms moränjorden bilda en liten vall mot
den naturliga avrinningen mot Östersjön. En dagvattenutredning har utförts
för området som ger förslag till hur problemet ska avhjälpas (se Kap. Teknisk
försörjning).
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I den geotekniska utredningen påträffades vatten ca 1,6–3 meter under
markytan. Markvatten bedöms generellt kunna strömma på det tätare
lermoränlagret i samband med riklig nederbörd eller i samband med
snösmältning. Grundvattennivån bedöms i stort sammanfalla med vattennivån
i Östersjön. Risken för fria vattenytor inom området, även vid ökade
nederbördsmängder, bedöms vara liten.

Radon
Lågriskområde (klass 1). Byggnation av bostäder och allmänna lokaler ska ske
med radonskyddad konstruktion om inte särskilda mätningar görs.

Fornlämningar
En arkeologisk utredning steg 1 har utförts för området som visar på att det
inte finns indikationer på att det i finns något som kräver ytterligare
antikvariska insatser inom utredningsområdet (Arkeologisk utredning steg 1,
Gotlands Museum 2019-01-14).
Det kan finnas delar av båtar som döljs av sanden. Sådana föremål och
iakttagelser är av stort värde och ska också anmälas till länsstyrelsen Gotlands
län.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Planområdets avgränsning

3
2
1

4

Figur 6 Planområde markerat med gul linje, strandskydd markerat med blå linje

Strandskyddet är 100 meter. En del av den fastighet som ägs av Tofta strand
ligger innanför strandskydd. Cirka åtta stugor/uthus ligger inom strandskyddat
område (nr 2 på bilden ovan) och ingår i detaljplanen. Detaljplanen medger
byggrätt endast för befintlig bebyggelse med liknande volym som nuläget.
Området som används som husbilscamping är också med i planområdet, även
inom de delar som utgörs av strandskydd (nr 1). Denna del ska vara obebyggd
för att bevara den öppna landskapsbilden mellan Toftavägen och havet.
Strandskyddets gräns utgör planområdesgräns mot stranden inom
oexploaterade områden, eftersom det i nuläget inte finns några planer på
nybyggnation inom strandskyddat område att ta ställning till. Om det i
__________________________________________________________________________________
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framtiden skulle uppstå eventuella behov av enskilda byggnader som är i linje
med strandskyddets syfte så kan det då prövas från fall till fall genom bygglov.
En obebyggd buffertzon på fem meter reserveras till strandskyddat område
vid delar som inte är ianspråktagna. Några stråk går ut i fastighetsgräns för att
tydliggöra att marken är avsedd att förses med spänger.
Mot Toftavägen följer planområdesgränsen det förmodade vägområdet. Vilket
har antagits vara cirka 1,5 meter in från gång- och cykelvägen (vägkant) (nr 4).
Trafikverkets ombeds yttra sig i frågan.
Ingen ny bebyggelse möjliggörs inom 30 meter från Toftavägens körbana
(vägkant). Befintlig bebyggelse ligger dock närmare, planen fastställer
befintliga byggnaders byggrätt. I norr ingår en del av en samfällighet och en
stamfastighet i planområdet (röd linje). I övrigt följer plangränsen
fastighetsgränserna.

Landskapsbild
Förutsättningar
På Gotland finns ett stort antal natursköna stränder, där upplevelsen av
mänsklig påverkan är relativt liten. Av de många stränderna på Gotland är
Tofta strand en av dem som mest präglas mest av mänsklig aktivitet och
kommers sommartid.
Landskapsbilden har olika karaktär inom området och varierar över året. Längs
Toftavägen och vid strandkanten är landskapsbilden öppen och präglad av
campingverksamhet. Mellandelen av stranden är kuperad och bevuxen med
träd, med en något mindre känslig landskapsbild. Över vattnet upplevs
stranden med dynerna som fond och det är människolivet på stranden som
formar upplevelsen.
Landskapet kan delas upp i fyra olika landskapstyper: Strandskog,
dynlandskap, sandstrand och bebyggd kulturmark, där dynlandskapet är det
mest särpräglade för Toftaområdet.

Figur 7 Landskapsbild mot Toftavägen
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Figur 8 Mellandelen av planområdet utgörs av tallbevuxna sanddyner.

Figur 9 Landskapsbilden vid stranden

Förändringar
Bebyggelsen ska anpassas till naturens förutsättningar och utformas med
hänsyn till landskapet. Upplevelsen av stranden är särskilt viktig, den nya
bebyggelsen ska utformas och placeras så att den inte påverkar frihetskänslan
på stranden.
Från vägen kompletteras campingen med flerbostadshus som marker
tätortskaraktär i enlighet med programmet för Tofta.
I mittendelen av området möjliggörs uthyrningsstugor/Bungalows. Stranden är
relativt kuperad, så stugorna får en begränsad påverkan på upplevelsen från
stranden. Det är viktigt att byggnaderna i dynlandskapet, som är det mest
särpräglade för Tofta, utformas på rätt sätt så att det inte påverkar
helhetsupplevelsen negativt.
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Syftet med planen är att stärka områdets fylla en funktion som en livfull
mötesplats vid stranden, som är till för alla. En besöksanläggning med hotell,
spa mm. möjliggörs på redan ianspråktagen mark, i navet av Tofta Camping.
I anslutning till befintligt småhusområde möjliggörs en komplettering av
småhus. Enligt planens syfte ska kompletteringen anpassas till naturens
förutsättningar och utformas med stor hänsyn till landskapet.

Illustrationsplan

E

G

F

B

A

D

H

C
B

Figur 10; A =Hotell & spa, B=Camping, C=Livsmedelsbutik, D= Flerbostadshus, E= Småhus, F=
Bungalows, G=Glamping, H=Besöksparkering, svarta byggnader = befintliga byggnader.
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Friluftsliv och camping
Planen möjliggör camping och friluftsliv (N) inom delar där det idag bedrivs
campingverksamhet. Camping innefattar plats för tillfällig uppställning av tält,
husvagnar och husbilar. För att kunna fungera tillsammans med det rörliga
friluftslivet är camping inom N- Friluftsliv och camping endast avsedd för
enkelt flyttbara enheter och de servicebyggnader som behövs för
verksamheten. Ingen form av uthyrning av campingstugor ingår i
användningen. Detta ingår istället i O- Tillfällig vistelse (Boverket).

N

I användningen ingår också tillhörande verksamheter som servicebyggnader
och de byggnader och anläggningar som behövs för driften av campingen. Det
kan till exempel vara byggnader för personlig hygien, miljöhus,
transformatorstationer, elstolpar, butiker, restauranger, kiosker,
receptionsbyggnader, förråd, lekplatser, badplatser och parkering. I
användningen ingår också områden, anläggningar och byggnader som ska vara
till det rörliga friluftslivet. Inom områdets centrala delar preciseras ingen
byggrätt för servicebyggnader då de förväntas uppföras i en rimlig mängd och
volym. Inom de mer känsliga delarna preciseras byggrätt för servicebyggnader.

N1
b3

Inom några delar preciseras användningen till att endast omfatta friluftsliv
med tillhörande servicebyggnader (N1), för att hålla natur och stråk öppna för
det rörliga friluftslivet och för att begränsa användningen av motorfordon.
Vissa delar har höga naturvärden och ska därför inte bebyggas (prickmark)
eller hårdgöras (b3)

Tillfällig vistelse
O

Användningen O står för tillfällig vistelse. Med tillfällig vistelse avses tillfällig
övernattning. I användningen ingår sådan verksamhet som kompletterar den
tillfälliga vistelsen, som till exempel parkering, kontor, butiker, restaurang, spa,
gym och lekplats. Även de personalutrymmen som behövs ingår. Tillfällig
vistelse har som syfte att tillgodose vistelse eller boende som inte är av
varaktig karaktär. Det innebär verksamheter som bedrivs med syfte att
tillhandahålla tillfälliga övernattningsmöjligheter. Verksamheten i sig är
varaktig, medan övernattningarna är av icke varaktig karaktär. Inom
användningen är det inte tillåtet med varaktigt boende och inte heller
fritidshus (Boverket). Användningen tillfällig vistelse ligger till grund för
preciseringarna inom olika delområden.

O1

Inom ett område möjliggörs övernattningsstugor (bungalows) för att bidra till
ett varierat utbud av boendealternativ på campingen (O1).
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Figur 11 Område med Bungalows

Stugorna närmast stranden kan uppgå till högst 5 meter i nockhöjd, vilket
motsvarar 1 -1,5 våning med platt eller lutande tak. Stugorna längre in kan
uppgå till högst 7 meter i nockhöjd, vilket motsvarar cirka 1,5 våning med
lutande tak eller 2 våningar med plattare tak.
e3
f1

Planen möjliggör 30 stugor/bungalow inom hela användningsområdet (e3).
Varje stuga kan vara högst 50 m2 i byggnadsarea. Fasaden ska vara i trä för att
harmonisera med naturen (f1). Intentionen är att Bungalowsen ska en koppling
till hotellet och bidra till att erbjuda en mångfald av övernattningsalternativ
för besökare.
Inom delar av stugområdet får byggnader inte uppföras (prickmark). Dessa
delar har höga naturvärden och/eller är rättighetsområden för underjordiska
ledningar.

Figur 12, inspirationsbild på Bungalows

O3
e13

Inom en del av området möjliggörs så kallad ”Glamping”(O3). Vilket är tält
som står på trädäck och som avses att hyras ut under stora delar av året.
Planen möjliggör 30 tältenheter (e13). Denna typ av tält skiljer sig från vanliga
tält, som i linje med allemansrätten får ställas upp i naturen ett par dygn.
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Figur 13 Glamping

Figur 14 Besöksanläggning med hotell, spa mm.

O2

e4
e14
e15

Centralt i området möjliggörs en besöksanläggning som omfattar hotell och
konferens mm. (O2). I användningen ingår sådan verksamhet som
kompletterar den tillfälliga vistelsen, som till exempel kontor, butiker,
restaurang, spa, gym och lekplats. Även de personalutrymmen som behövs
ingår. Byggnaden är tänkt att uppföras i motsvarande fyra våningar.
Bottenvåningen kräver hög rumshöjd, likaså tekniska installationer. Därför kan
nockhöjden uppgå till högst 18 meter. Största byggnadsarea är 3500 m2 (e4)
och bruttoarea 1200 m2 (e14). Området är tänkt användas för en större
sammanhängande anläggning för att erbjuda variation av boendealternativ
enligt planens syfte, därför begränsas antalet byggnader inom området till
högst fem (e15).
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Figur 15, Inspirationsbilder på hotell, restaurang, spa och konferens

Bostäder
Förutsättningar
Bebyggelsen i Tofta utgör en blandning av fritids- och permanentboende.
Trenden de senaste åren har varit att flera önskar bygga om fritidshus till
permanentboende.
Planen gränsar till ett småhusområde i nordöst. Området präglas av
strandnära småhus i skog som ligger på en backe, i relativt kuperad terräng.

Figur 16, gräns mellan planområdet tv och befintligt bostadsområde th

Öst om campingen har den närliggande bebyggelsen något tätare karaktär,
med villaområden.
B

Förändringar
Planen möjliggör inslag av bostäder med olika karaktärer (B). I norr möjliggörs
småhus på naturtomter, längre söderut flerbostadshus.
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Naturtomter med småhus
På naturtomterna får friliggande enbostadshus uppföras (f2).Bebyggelsen och
marken ska ha hög grad av anpassning till naturen, i enighet med planens
syfte. Fasaderna ska vara i trä (f1). En del av marken närmast friluftsområdet är
prickad, dvs där får inte byggnader uppföras, dels för att där finns naturvärden
och dels för att skapa en obebyggd buffert mot naturen.

f2
f1

n1
a1b4

d2
d1

p1
e1
e2

Markens höjd får inte ändras för att bevara platsens naturliga förutsättningar
(n1). Den innebär att marken kan jämnas till under byggnaden, men det är inte
möjligt att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar
markens höjdläge. Undantag får göras där det krävs för att uppfylla lagkrav på
tillgänglighet, så länge inte syftet med planen motverkas. En begränsad del (15
%) av marken inom respektive fastighet får hårdgöras (a1b4) för att bevara den
naturliga marken.
För tomterna i slänten är minsta fastighetsstorlek är 1300 m2, i enighet med
programmets rekommendationer (d2). Minsta fastighetsstorlek för tomterna i
norr är 1000 m2 (d1). Tomerna är mindre, vilket motiveras av att det finns
naturvärden i dess bakkant. För att spara naturlig mark har tomerna mindre
djup, vilket påverkar tomtstorleken.
Bebyggelsen får uppföras med en högsta nockhöjd på 8 meter, vilket
motsvarar 1,5-2 våningar. Byggnader ska placeras minst 3,5 meter fån
fastighetsgräns (p1). Byggnadsarean (footprint) begränsas till 160 m2 per
fastighet (e1). Det inkluderar även bygglovspliktiga komplementbyggnader.
Bruttoarean får uppgå till 200 m2 per fastighet (e2). Bruttoarea omfattar
mätvärda delar av våningsplan inklusive ytterväggar. Det innebär
tvåvåningshus måste uppföras med mindre ”footprint” än envåningshus, för
att begränsa volymerna.

Figur 17 Inspirationsbild, villor

f3

Flerbostadshus
Enligt programmet bebyggelsen i området markera tätortskaraktär, därför får
endast flerbostadshus eller radhus uppföras inom området (f3).
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Figur 18 Flerbostadshus

p2
f1
e4

Flerbostadshusen ska placeras med en långsida mot vägen för att förbättra
ljudmiljön, så en tystare sida möjliggörs mot en gård (p2). Trätemat fortsätter
som en röd tråd genom området (f1). Byggnader får uppgå till högst 12 meter
mot Toftavägen, vilket motsvarar cirka 3 våningar. Största byggnadsarea med
kompletterande bebyggelse som förråd inräknat är 3500 m2 (e4).
Planens uttalade syfte är att bebyggelsen ska utformas med stor hänsyn till
landskapet. Flerbostadshusen kommer att vara väl synliga från Toftavägen så
det är viktigt att de utformas med hög arkitektonisk kvalité för att bidra till ett
positivt inslag i landskapsbilden.

Offentlig och kommersiell service
Förutsättningar
Inom planområdet finns kommersiell service i form av bland annat restaurang,
kiosk och mataffär. Verksamheterna är öppna under turistsäsongen. Närmsta
matvarubutik som är öppen året runt ligger ca 1,5 mil från planområdet.
Närmsta grundskola ligger i Eskelhem (f-3) och Västerhejde (F-6), cirka 7 km
respektive 14 km från planområdet. Skola för årskurs 7 och uppåt finns i Visby.
Avståndet till Visby är cirka 2 mil. En enskild förskola finns vid kyrkan i Tofta.
På motsatt sida av Toftavägen finns planberedskap för ytterligare en förskola.

C1

Förändringar
Planen möjliggör ett tillskott av kommersiell service, särskilt sommartid. Ett
genomförande av planen bedöms även förbättra förutsättningarna för
verksamheter som kan ha öppet året runt. Inom området C1N möjliggörs en ny
livsmedelsbutik, restaurang och service kopplat till campingen.
I stråket mellan parkeringen och stranden finns det idag några mindre
byggnader som används för småskalig kommers under sommaren, planen

__________________________________________________________________________________
21 (38)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
2019/1218
Tofta Sallmunds 4:1
2019-11-07
____________________________________________________________________________________________

e5

möjliggör att det kommersiella strandstråket kan finnas kvar. Byggnaderna
inom stråket ska användas för handel och service (e5)

Tillgänglighet
Ett genomförande av detaljplanen kommer att förbättra tillgängligheten för
människor med funktionsnedsättning.
n2

Sandstranden är relativt kuperad och underlaget gör den otillgänglig för
många. För att minska det stora slitaget som uppkommer av högt besökstryck
ska spänger anläggas, vilket även förbättrar tillgängligheten till stranden (n2)
Vissa gator och stråk mellan stugor och hotell behöver packas eller hårdgöras
för att möjliggöra tillgängliga kopplingar Det är samtidigt viktigt att de
hårdgjorda ytorna begränsas för att inte förändra strandkaraktären.

FRIYTOR
Lek och rekreation
Lekplats och sportaktiviteter finns inom planområdet. Intentionen är att dessa
funktioner ska finnas kvar och utvecklas.

Naturmiljö
Förutsättningar
En naturvärdesinventering (NVI) har utförts i området i juli 2018
(Naturvärdesinventering, Nilsson & Calluna AB, 2018). Utredningen visar att
Sanddynsområdena har mycket höga naturvärden med förekomst av ett stort
antal rödlistade eller fridlysta arter. Det finns områden med Natura-2000
naturtyper. Inventeringen visar även vilka Natura-2000 naturtyper som har
gynnsam respektive otillräcklig bevarandestatus.
Naturvärdena är lägre i de delar som nyttjas for campingverksamheten.
I tallskogen är det viktigt undvika trädfällning eftersom att de befintliga träden
kan bli av betydelse för insekter.
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Figur 19 Inventeringsområdet med resultaten från Callunas naturvärdesinventering där
naturvärdesobjekten och deras naturvärdesklass framgår

Förändringar
Strukturen är anpassad efter områdena med höga naturvärden. Målet är att
undvika byggnation på områden med högst naturvärden.

n2

Besökstrycket och slitaget på naturvärdena i sanddynerna är högt och kan
komma att öka i framtiden. Av den anledningen är det viktigt att det byggs
spänger för att kanalisera besökare och därmed avlasta sanddynerna (n2).
I den till planen tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen redovisas planens
konsekvenser på naturmiljön. En kort sammanfattning av planens
konsekvenser på naurmiljö finns även under Kap. Konsekvenser av planens
genomförande.

Strandområden
Strandskyddet är 100 meter från strandlinjen. Inom 100 meter från stranden
finns idag ett tiotal stugor/mindre servicebyggnader. Ingen ny bebyggelse
möjliggörs inom strandskyddat område.

Kulturvärden
Stranden är utpekad som värdefullt kulturlandskap.
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GATOR OCH TRAFIK
Gatunät, gång-, cykeltrafik
Förutsättningar
Planområdet nås med bil via Toftavägen (väg 140). Årsmedeldygntrafiken på
sträckan i anslutning till planområdet uppgick år 2018 till 2 730
fordonsrörelser, av dessa utgjorde lastbilar 290 (10%). Skyltad hastighet är 80
km/h.
Enligt Trafikverkets 2018 års Basprognoser beräknas persontransportarbetet i
Sverige med personbil öka med 1.0 % årligen vilket motsvarar en ökning med
31 % under prognosperioden 2014-2040. Trafiken (ÅDT) vid planområdet
beräknas uppgå till 3 550 rörelser år 2040.
Det finns separerad cykelbana från Visby till planområdet. Cykelbanan är
under utbyggnad norrut från Västergarn till Norra kustvägen.
Inom campingområdet finns idag ett antal körbara anslutningar för
servicefordon och campinggäster. De flesta besökare parkerar vid den stora
parkeringen vid områdets entré.
Förändringar

Figur 20, Gator och stråk

GATA1

Området ska fortsätta präglas av naturen och trafiken inom den mer havsnära
delen ska begränsas till fordon som krävs för varutransporter, avfall, säkerhet
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och underhåll samt för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna nå
området. Några körbara gator planläggs som allmän plats med enskilt
huvudmannaskap (GATA1) och bygger på befintliga körbara anslutningar.
Gatorna avslutas i vändplaner för att begränsa biltrafiken inom området.
Utformningen av gatorna är viktig för landskapsbilden. Gatorna ska utformas
med grus eller vid behov hårdgöras med material som visuellt smälter in i
sanden. Gatorna bör inte vara bredare än nödvändigt. Utöver gatorna behöver
ett antal mindre körbara anslutningar anläggas av brand- och
tillgänglighetsskäl för att komma åt Bungalowsområdet, hotellet mm.
Nya tillgängliga gångstråk ska anläggas, bland annat i form av spänger för att
kanalisera besökare genom området och ut mot vattnet.

Angöring och utfart
Angöring till campingen, besöksverksamheten och stranden kommer att
fortsätta ske vid Toftavägen, den befintliga utfarten behålls i befintligt läge.

Figur 21 Angöring av bostäder

Småhusen ska angöras via Solbackvägen (nr 1 på figur ovan). Det norra
småhusområdet ska angöras direkt från Solbacksvägen (nr 3). Anslutning i
bakkant av tomterna, inom friluftsområdet är olämpligt då det finns
naturvärden där. En ny anslutning (nr 2) från Solbacksvägen möjliggörs för att
angöra södra småhusområdet (nr 4). Det södra småhusområdet angörs från en
ny gata söderifrån (nr 4), eftersom marken norr om bostäderna är för kuperad.
En ny utfört föreslås mot Toftavägen för förbättrad angöring för
flerbostadshusen (nr 5). Tillstånd för en ny utfart måste sökas hos Trafikverket.
Inget utfartsförbud har reglerats mot Toftavägen eftersom det krävs statligt
tillstånd för utfart.
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Kollektivtrafik
Busshållplats finns vid Toftavägen, som är en av de mest busstrafikerade
landsvägarna på Gotland.

Parkering
Parkering för boende och verksamheter ska ske inom kvartersmark,
boendeparkering möjliggörs inom kvartersmark vi flerfamiljshusen.
Antalet parkeringsplatser ska uppfylla fastställd parkeringsnorm.
Två stora ytor reserveras för parkering för besökare till stranden och
besöksverksamheterna, på samma plats som det idag finns parkering. Antalet
parkeringsplatser kommer att vara i stort sett oförändrat efter ett
genomförande av planen, men besökstrycket förväntas öka.
Parkeringspolicyn föreslår flera åtgärder som verksamhetsägare kan arbeta
med för att minska parkeringsbehovet, några av dessa som kan vara aktuella
för området är:
• Erbjuda låne- eller hyrcyklar.
•
Rabatterade (minst 50 procent) eller helt subventionerade
kollektivtrafikkort till anställda och gäster.
Parkeringsavgifter som täcker alla kostnader för en
•
parkeringsanläggning (har redan införts).
Enligt aktuell parkeringspolicy bör region Gotland sträva efter att minst 10
procent av kommunala parkeringsplatser utrustas med laddpunkter. Det är
önskvärt att en sådan princip appliceras på parkeringen inom området.

HÄLSA & SÄKERHET
Buller
Förutsättningar
Enligt riktvärden enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader bör trafikbuller inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå
vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA
maximal ljudnivå vid en uteplats. Om den ekvivalenta ljudnivån överskrids bör
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida (högst 55
dBA ekvivalent samt 70 dBA maximal ljudnivå).

p2

En trafikbullerberäkning har gjorts med hjälp av Trivectors buller utifrån
Trafikverkets basprognos 2040 (se Kap Gator och trafik). Beräkningen visar att
30 meter från vägen uppgår bullernivåerna till 58 dBA ekvivalentnivå och 72,5
dBA maxnivå. Riktvärdena klaras. Trafikbullret kan ändå upplevas störande
trots att nationella riktvärden klaras. För att minska bullernivåerna ytterligare
och möjliggöra en tyst gård så ska flerfamiljshusen placeras med en av
långsidorna mot vägen, som då fungerar som bullerskärm (p2). Ju mer
kringbyggd gård desto mer ljuddämpning uppnås på gårdssidan.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Området ingår i det regionala verksamhetsområdet för VA och området ska
anslutas till VA nätet. Anslutningspunkt finns. Kapacitet finns eventuellt i
dagsläget, alternativt när ledning till Kvarnåkershamns nya bräckvattenverk är
utbyggd. Bräckvattenverket ska säkra dricksvattenförsörjningen på södra
Gotland och avlasta dricksvattenförsörjningen norrut mot Visby. Innan planen
kan antas ska vattenkapaciteten vara säkrad.
u1
e8

VA-ledningar ska huvudsakligen ligga i befintligt läge och säkras genom
ledningsrätt (u1). På ledningarna får inga byggnader uppföras, med undantag
för tekniska anläggningar (e8). Ledningarna ska flyttas vid flerbostadshusen.
Plankartan reserverar plats för ett nytt läge. (Se mer i Kap
genomförandefrågor).

Dagvatten
Planområdet ligger nära recipienten Östersjön som har ett allmänt
övergödningsproblem. En exploatering får inte leda till en ökad
föroreningsbelastning av Östersjön. En dagvattenutredning har gjorts i
samband med planarbetet (Tofta camping- vattenutredning Tyréns 2019-0917).
Områdets geotekniska förutsättningar med sand på ett lermoränsskikt direkt
på kalkstensberget innebär att infiltrationsmöjligheterna i området i huvudsak
är högt, med undantag för några lägen där vatten kan bli stående.

b2

Till följd av de naturliga förutsättningarna ska fokus vara rening av
trafikdagvatten för att sedan infiltrera det. Växtbäddar med en yta
motsvarande 3–5% av parkeringsytorna ska anläggas i lågpunkter främst för
rening av föroreningar men det kan även ha en positiv påverkan vid större
regn (b2).
Alla nya byggnader ska ha stenkistor för infiltration av takvatten, vilket får en
positiv påverkan på den naturliga grundvattenbildningen.

(+6)

b3

Det finns risk för ansamling av vatten inom lågpunkter vid häftiga regn, som
vid så kallat 100-årsregn. I utkanten av en större lågpunkt möjliggörs ny
bebyggelse. Byggnader vid detta område har höjdsatts (+6) så risk för skador
undviks vid 100-årsregn. Det innebär att marken behöver höjas med 0,4 meter
jämfört med befintlig marknivå. Ytliga avrinningsvägar ska därutöver anläggas
från lågpunkten mot havet, speciell hänsyn till detta ska tas vid
detaljprojekteringen av området. Marken vid lågpunkten får inte hårdgöras
(b3) (se Kap Konsekvenser av planens genomförande, klimatanpassning).
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Figur 22 Blå pilar visar ytliga avrinningsvägar som ska anläggas.

Resultatet från dagvattenutredningen visar att det totala framtida
flöde/avrinningen för hela området förväntas öka från 700 l/s till 1060 l/s med
en ökning på 51% efter exploatering vid ett 20-års regn. Detta är på grund av
en ökning i hårdgjorda ytor som parkering och bostäder/hus och att en
klimatfaktor på 1,25 används vid beräkning av framtida flöde. Nya ledningar
ska dimensioneras för framtida flöden.

Uppvärmning
Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras, som exempelvis solceller på tak.

El
Området ansluts till GEAB:s ledningsnät. En utbyggnad enligt detaljplanen
kräver flytt av elledningar. Exploatören ansvarar över och bekostar
ledningsflytt.

Tele
Planområdet ska anslutas till befintligt telenät. Teleledningar berörs av
exploatering enligt förslaget. Exploatören ansvarar över och bekostar
ledningsflytt.

Fiber
Fiber finns inom området. En fiberledning berörs av förslaget och behöver
flyttas.
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Avfall

Förutsättningar
Sophämtning sker genom regionens försorg. Hämtställen vara tillgängliga och
nås utan backningsrörelser. Sopbilar ska kunna stanna nära sopkärlen, med en
hårdgjord dragväg på högst cirka 10 meter. Avfallsbehållare ska vara
solskyddade för att undvika lukt.
Förändringar
Angöring för hämtfordon sker via gatumark/parkering. Om rundslinga ej
anordnas ska gatorna avslutas med vändplan. Planen ger möjlighet till både
vändplan och rundslinga mellan hotellet och livvakternas hus.
Småhustomterna löser sin avfallshämtning genom egna kärl som dras ut till
gata.

Figur 23 Fastighetsägarens redovisning av tänkt avfallhämtning: hämtställen markerat med
rött, upptagningsområden inringade med blått streck

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Inledning
Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan i sig.
Bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestämmelserna.
Genomförandet regleras i kommande genomförandeavtal.
Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt. Avgörande av frågor som avser fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning, brandsäkerhet mm prövas och genomförs enligt
respektive särskild lag.
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Organisatoriska frågor
Preliminär Tidplan för planarbetet
Samråd:
Fjärde kvartalet 2019
Granskning:
Andra kvartalet 2020
Antagande:
Fjärde kvartalet 2020
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands (regionens)
beslut om antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot
bakgrund av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt
och att genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid nödvändiga
förändringar i en nära framtid.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla. Regionen kan
efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att
fastighetsägaren då får någon ersättning.
Markägoförhållanden
-Tofta Sallmunds 4:1 skiften 1 och 2 som ägs av Tofta Strand Resort AB,
-Tofta Fättings 1:88 och Eskelhem Ekeby 1:23 som ägs av AB Tofta Bad
-Eskelhem Bringsarve 1:20 som ägs av BRF Tofta Resort.
Planen omfattar också en del av Tofta S 16>1 och Tofta Krokstäde 1:37.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Huvudmannaskap för allmän platsmark inom planområdet
Huvudmannaskapet för gatumark (GATA1) är enskilt. Det innebär att
exploatören/fastighetsägaren/fastighetsägarna är ansvariga för anläggandet
av gatan. För skötseln och underhållet av de gator som betjänar
bostadskvarteren (B) bör gemensamhetsanläggningar med tillhörande
samfällighetsförening inrättas för att organisera detta. För planområdets norra
del (småhusdelen) bör de nybildade fastigheterna ingå i den befintliga
gemensamhetsanläggningen Tofta GA:7.
Det enskilda huvudmannaskapet motiveras av den säsongsbetonade prägeln
på området och att det finns en lång tradition av enskilt huvudmannaskap i
området och dess omnejd. Närliggande bostäder uppfördes ursprungligen som
fritidshus.
Huvudmannaskap för vatten, avlopp och dagvatten
Större delen av planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten
och dagvatten. Regionen är huvudman för de allmänna vatten- och
avloppsanläggningarna.
El, tele och fiber
Gotlands Energi AB (GEAB) är huvudman för elnätet och Skanova AB är huvudman för telenätet. Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna
ansvarar för dess utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkter eller
inom fastighet. Fiber finns via Eskelhem Tofta Fiber Ekonomisk förening.
Kvartersmark
__________________________________________________________________________________
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Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för byggande, drift och underhåll inom
kvartersmark samt för fastighetsbildning

Genomförandeorganisation
Genomförande och samordning
Fastighetsägaren/exploatören har det hela ansvaret och ska bära hela
kostnaden för detaljplanens genomförande.
Fastighetsbildning med mera
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av eventuella
gemensamhetsanläggningar och andra motsvarande fastighetsrättsliga frågor
handläggs av lantmäterimyndigheten på Gotland efter ansökan från respektive
fastighetsägare.
Bygglov/anmälan
Ansökan om bygglov samt rivnings- och marklov lämnas till regionen,
samhällsbyggnadsförvaltning, enheten för bygglov. Nybyggnadskarta
beställs hos även hos samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten för geografisk
information.
Genomförande inom allmän plats
Fastighetsägaren/exploatören har det hela ansvaret och ska bära hela
kostnaden för anläggande av gata på allmän plats som betjänar
bostadskvarteren.

Avtal
Genomförandeavtal
Innan antagandet av detaljplanen ska exploateringsavtal ha upprättats mellan
regionen och exploatören. Avtalet ska reglera ansvaret för genomförandet. I
avtalet ska vite fastställas till ett belopp motsvarande kostnaderna för
utbyggnaden av den gatusträckning som betjänar bostadskvarteren (B) och
flytt av va-ledningar. Exploatören ska senast innan antagandet av detaljplanen
ha lämnat en ovillkorlig bankgaranti för att säkerställa vitesbeloppet.
Servitut
För de regional VA-ledningar som behöver flyttas ska avtal om
servitut/ledningsrätt upprättas. För de regionala VA-ledningar inom området
för vilket servitut saknas ska avtal om servitut/ledningsrätt upprättas utan krav
på ersättning.
Ledningsägare
För övriga ledningar, med annan ledningsägare än regionen, inom regionens
mark som nu ska överföras, ska överenskommelser tecknas för att säkerställa
rätten att ha ledningar i berörd mark. Ansvaret åligger ledningsägaren.

Fastighetsrättsliga frågor
Ansökan om lantmäteriförrättning
I det fall ledningsrätt avses att bildas för de regionala VA-ledningarna inom
planområdet ska regionen ansöka om och exploatören ska bekosta
förrättningen.
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Det åligger fastighetsägaren/exploatören att ansöka om och bekosta alla
erforderliga fastighetsbildningar. Fastighetsägaren/exploatören ska även
ansöka om och bekosta bildandet av och anslutning till
gemensamhetsanläggningar.
Säkerställande för rätt för att ha ledningar i marken måste även ske av övriga
berörda ledningsägare där upplåtelserna inte är officialrättsligt säkerställda
eller om de inte är inskrivna i det officiella fastighetsregistret. Berörda
ledningsägare ansvarar för att säkerställandet sker.
Exploatören ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för alla övriga
åtgärder inklusive regleringen av allmän platsmark.

Ekonomiska frågor
Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra, dvs.
att planvinst uppkommer.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika
anläggningar m.m. Intäkterna härrör bl.a. från fastighetsförsäljning och
uthyrning. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer kan detaljplanen
anses ekonomiskt lönsam.
Genomförandet av detaljplanen medför inga kostnader för regionen.
Vatten och avlopp
Kostnaden för upprättande av förbindelsepunkter till det allmänna vatten och
avloppsnätet finansieras genom anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa.
Debitering av anslutningsavgifter sker när förbindelsepunkt finns upprättad.
Regionen bedömer att kostnadstäckning uppnås. Drift och underhåll
finansieras genom brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa. Innan planen
antas ska det vara klargjort att kapacitet finns.
El/energi, tele och fiber
Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive ändamål av
ledningsägare och operatörer.
Fastighetsbildning med mera
Kostnader för all fastighetsbildning inom planområdet bekostas av
exploatören. Bildande av gemensamhetsanläggningar bekostas också av
exploatören eller, om nybildade fastigheter har sålts, av berörda
fastighetsägare enligt överenskommelse eller enligt förrättningsbeslut.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Under planarbetet har följande utredningar upprättats:
• Miljökonsekvensbeskrivning
• Översiktlig geoteknisk undersökning i planskede, PentaCon 2018-12-18
• Tofta camping- vattenutredning Tyréns 2019-09-17
• Naturvärdesinventering, Nilsson & Calluna AB, 2018
• Arkeologisk utredning steg 1, Gotlands Museum 2019-01-14
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Geoteknik
I detaljprojekteringsskedet skall den översiktliga geotekniska rapporten
inarbetas i projektet och vid behov kompletteras efter bedömning av
geotekniskt sakkunnig.
Vid placering av byggnader och eventuella vägar i anslutning till större och
brantare slänter ska eventuella behov och utformning av erosionsskydd,
förutom befintlig växtlighet, utredas i detalj.
Dagvatten
I detaljprojekteringsskedet skall den översiktliga dagvattenutredningen
inarbetas i projektet. Vid exploatering kring ett låglänt område har byggnader
höjdsatts i detaljplanen så att risk för skador undviks. Den översiktliga
höjdsättningen ska beaktas och vidareutvecklas i detaljprojekteringen.
Vid detaljprojekteringen av området ska markens höjdsättas så dagvatten kan
avledas ytligt från lågpunkt mot Östersjön vid häftiga skyfall.
Nya ledningar ska dimensioneras för framtida flöden. Planen medför en ökning
i hårdgjorda ytor och en klimatfaktor på 1,25 har används vid beräkning av
framtida flöde.
Alla nya byggnader ska ha stenkistor för infiltration av takvatten.
Växtbäddar med en yta motsvarande 3–5% av parkeringsytorna ska anläggas i
lågpunkter.
Under anläggningsskedet finns risk för grumling av dagvatten och utsläpp från
främst entreprenadmaskiner. Slam från eventuella schaktarbeten kan även
påverka ledningsnät nedströms byggområdet. Exempel på åtgärd som kan
behöva vidtas är slam- och oljeavskiljning av dag- och dränvatten från
arbetsområden.
Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön. Oskyddade
ytor av koppar eller zink, galvaniserats material är olämpligt att användas för
att det ökar risken för föroreningar.
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Allmänna ledningar för vatten, avlopp och dagvatten finns inom området.
Anslutning ska ske till det allmänna VA-nätet.
Innan planen antas måste VA-kapaciteten vara säkrad. Anslutningen ska
föregås av en skriftlig anmälan. Förbindelsepunkt upprättas normalt sätt i
anslutning till fastighetsgräns. Planområdet kommer att indelas i flera
fastigheter. Varje fastighet ska anslutas till det allmänna VA-nätet via egen
separat förbindelsepunkt. Ledningar ska dimensioneras och anläggas enligt
gällande normer. Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas med skilda
ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten.
För användande av allmänna VA-anläggningar gäller i övrigt vad som föreskrivs
i lagen om allmänna vattentjänster eller annan författning och allmänna
bestämmelser för brukande av allmän vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
antagna av regionfullmäktige för Region Gotland. Av ABVA framgår
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leveransförutsättningar och vattentryck för de allmänna ledningarna.
Exploatören ska kontakta teknikförvaltningen, VA-avdelningen, för att få
uppgift om lägsta höjd på färdigt golv för att anslutning med självfall ska
tillåtas, dvs för att undvika uppdämning i det allmänna VA-systemet.
Inför bygglov och sedan byggnation ska Exploatören kontakta regionen,
teknikförvaltningen, VA-avdelningen för information om de tekniska
förutsättningarna avseende VA-anslutningen.
Övriga ledningar
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med
exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Om
omläggning av ledningar blir aktuellt ska avtal tecknas mellan ledningsägaren
och exploatören, innan detaljplanen antas, för att säkerställa åtaganden vad
gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt eller liknande.
En ledningskoll gjordes år 2019. De ledningsägare som fanns inom området var
följande:
•
•
•
•

Eskelhem Tofta Fiber Ekonomisk förening (fiber)
Skanova (tele)
GEAB (el, fjärrvärme)
Region Gotland (VA)

En genomförande av detaljplanen innebär att VA-ledningar måste flyttas vid
flerbostadshusen samt att el, tele och fiber ledningar måste flyttas vid
småhustomterna.
En ny ledningskoll ska göras innan projektering.
Arkeologi
Det kan finnas delar av båtar som döljs av sanden. Sådana föremål och
iakttagelser är av stort värde och ska också anmälas till länsstyrelsen Gotlands
län.
Naturvärden
Spänger ska anläggas i utpekade stråk för att avlasta slitage på sanddynerna
med höga naturvärden.
För att inte störa fågellivet ska avverkning och röjning av träd och buskar inte
göras under fåglarnas häckningstid (för de flesta arter mars-augusti).
Vid byggnation i skogsområden ska kortaste väg väljas och inga träd tas ner i
onödan. Det är viktigt att se till att skador på stam eller rotsystem undviks.
Finns äldre tallar eller naturvårdsintressanta lövträd eller buskmiljöer så ska
man försöka undvara dessa.
Om fågelbon eller fladdermusbon påträffas vid rivning av byggnader eller
dylikt ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen kontaktas för direktiv om vidare
hantering.
Brandsäkerhet
Planområdet ska planeras så att tillgängligheten för räddningstjänsten följer
gällande regler för brandskydd såväl för uppställning av räddningstjänstens
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utrustning inom området vid räddningsinsats som att avståndet för att bära
utrustning för utrymning och brandsläckning från brandfordon inte överskrids.
Utfart
Nya utfarter mot Toftavägen ska föregås av tillståndsansökan hos Trafikverket.
Kartförsörjning
Grundkarta ska upprättas för planområdet. I samband med ansökan om
bygglov ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Riksintressen
Högexploaterad kust
Bostadsbebyggelsen bygger vidare på befintlig gatustruktur och utgör en
komplettering till befintlig bebyggelse. Planen bedöms inte motverka
riksintresset för högexploaterad kust.
Friluftsliv
Åtgärder bedöms inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden
påtagligt skadas.
Miljökonsekvensbeskrivningen bedömer att planförslaget innebär både
positiva och negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv. En utökad
bebyggelse i närheten av stranden och naturområdet kan minska
tillgängligheten och påverka områdets höga värde för friluftsliv och rekreation
negativt. Däremot får campingen en utvecklad service, fler aktiviteter och
utökade gångstråk i anslutning till stranden vilket är positivt för turismen och
friluftslivet.
Allmänhetens åtkomst och tillgänglighet till strandområdet bedöms inte
försämras av ett genomförande av planen och det bedöms därför inte
föreligga risk för påtaglig skada på riksintresset.
Försvarsmaktens intressen
Planen möjliggör inte några höga objekt och bedöms därför inte påverka
förvarets intressen ur den aspekten.
När planarbetet inleddes låg planområdet utanför försvarsmaktens utpekade
influensområde för Tofta skjutfält. Under planarbetets gång har
influensområdet utökats med betydlig omfattning, planområdet ligger numera
innanför influensområdet. Inom nuvarande influensområdet finns många
bostäder. Planförslaget innebär att fler bostäder tillkommer i utkanten av
influensområdet. Det är en statlig bedömningsfråga huruvida tillskottet av
bostäder påverkar riksintresset negativt och i sådana fall om påverkan är
acceptabel, försvaret och länsstyrelsen ska inkomma med samrådsyttrande i
frågan.
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Natur- och kultur
Klimatanpassning
Klimatförändringar visas på Gotland i form av stigande temperaturer, ökad
nederbörd och stigande havsnivåer.
Stigande temperaturer bedöms inte medföra betydande påverkan på
planområdet inom en överskådlig framtid. Ett varmare klimat kan innebära
både positiva och negativa konsekvenser för besöksnäringen då det ger en
förlängning av sommarsäsongen men kan även bidra till ökad algtillväxt.
Planområdet bedöms generellt ha förutsättningar att klara ökade
nederbördsmängder, inklusive skyfall. Marken är generellt mycket
genomsläpplig, avrinningen sker mot havet och ingen bebyggelse ligger
nedströms planområdet. En lågpunktsanalys har gjorts som visar att en
lågpunkt finns i området som kan översvämmas vid kraftiga regn. Bebyggelsen
lokaliseras så att den djupaste delen undviks och marken höjs något (Tofta
camping- vattenutredning Tyréns 2019-09-17). Med dessa åtgärder bedöms
förslaget inte innebära risk för hälsa och säkerhet. Därutöver ska
avrinningsvägar skaps nedströms.
De förväntade klimatförändringarna med större och intensivare
nederbördsmängder och förändrade grundvattennivåer kommer sannolikt att
öka risken för ras och skred och ge ökade problem med stranderosion. En
geoteknisk utredning har gjorts som drar slutsatsen att det inte föreligger risk
för skred eftersom marken är relativt plan.

Bebyggelse är endast möjlig att uppföra ovanför tvåmeterskurvan. Det
bedöms därför inte finnas risk för att bebyggelsen drabbas av översvämning
pga. av stigande havsnivåer inom en överskådlig framtid.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte försämra områdets eller
omgivningens motståndskraft mot klimatförändringar.
Naturmiljö
Planförslaget bedöms sammantaget medföra små negativa konsekvenser för
naturmiljön i området (Miljökonsekvensbeskrivning, Tyréns, 2019-09-17).
Åtgärder och anpassningar har vidtagits för att minimera påverkan på höga
naturvärden vilket gör att konsekvenserna bedöms bli små för skyddsvärda
arter och Natura 2000-naturtyper. Ny bebyggelse har istället förlagts till
områden med måttliga till låga naturvärden, vilket innebär ett visst
biotopbortfall av miljöer som redan i dagsläget är påverkade men ändå fyller
en viss funktion för arter.
Landskapsbild
Planförslaget medför generellt att landskapsbilden påverkas positivt
(Miljökonsekvensbeskrivning, Tyréns, 2019-09-17). Genom att tillföra ny
bebyggelse och utökad verksamhet ökar möjligheten att området bibehåller
och delvis återfår sin landskapliga attraktivitet. De kompletteringar i
strandskogen och i den bebyggda kulturmarken som planeras bedöms
landskapsbildsmässigt som relativt lätta att anpassa i både skala och
materialitet och kan då fungera som naturliga inslag i landskapsbilden. Det
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skapar även stora möjligheter till en mera positiv landskapsbildsupplevelse för
de förbipasserande på riksvägen.
Kulturmiljö
Inga fornlämningar eller värdefull kulturmiljö har identifieras inom
planområdet. Planen bedöms inte påverka kulturmiljön.

Sociala värden
Barn- och jämställdhetsperspektivet
Tofta strand ligger i anslutning till en vältrafikerad busslinje. Det är möjligt att
tryggt gå och cykla till och inom området.
Ett genomförande av planen leder till fler besökare och större möjlighet till
samutnyttjande, vilket förbättrar möjligheterna att bedriva verksamheter som
är öppna året runt. Ett genomförande av planen bedöms kunna stärka
funktionen som livfull mötesplats vid stranden. Området är strand- och
naturnära och kan erbjuda varierade lekmiljöer för barn.

Resurser och hushållning
Kompletteringen sker i ett område som har utbyggd infrastruktur och
kollektivtrafik, vilket medför att det är möjligt att samutnyttja resurser.

Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
Bebyggelsen har skyddsavstånd till Toftavägen. Bullernivåerna vid bostäder
klarar aktuella riktvärden.
Miljökvalitetsnormer (MKN) vatten
Dag och markvatten från området avrinner till Östersjön (västra Gotlands
mellersta kustvatten). Recipientens ekologiska status klassas som måttlig, god
kemisk status uppnås inte. Miljökvalitetsnormen anger att god kemisk
ytvattenstatus och god ekologisk status ska uppnås till 2027.
Ett genomförande av planen bedöms inte leda inte till kraftigt ökade flöden
eller föroreningsmängder. Vatten från parkering och trafik ska renas, vilket att
minskar föroreningshalterna jämfört med nuläget. Detta innebär att
miljökvalitetsnormen för recipienten och kvalitetsfaktorn för
grundvattenförekomsten inte förväntas påverkas negativt av exploateringen.
Miljökvalitetsnormer luft
Ett genomförande av planen bedöms inte medföra ökade mängder av
hälsoskadliga luftburna partiklar.
Miljökvalitetsnormen för partikelhalter (PM10) överskrids i Visby. I dagsläget
tas ett åtgärdsprogram fram av Region Gotland som syftar till att sänka PM10halterna i Visby. Planområdet bedöms inte vara drabbat av höga
partikelhalter, området ligger nära havet, bebyggelsestrukturen är öppen och
Toftavägen har en vägbeläggning av god standard.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag då planen vinner laga kraft.

Medverkande tjänstemän
Sara Lindh, planarkitekt
Per Seigerlund, markingenjör
Evelina Lindgren, regionekolog
Christian Hegardt, stadsarkitekt
Jonas Lindström, dagvattenstrateg
Håkan Wiginder, VA-ingenjör

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby (2019-11-07)

Anders Rahnberg
Planchef

Sara Lindh
Planarkitekt
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