Exploateringsprocessen inom Region Gotland
Övergripande riktlinjer
Gotland med sin historiska stad, med närhet till både vatten och
natur, det säregna kulturlandskapet och de orörda stränderna ger
regionen bra förutsättningar för god bebyggd miljö. Inte bara ut‐
vecklingen i Sverige utan hela Östersjöregionen har stor betydelse
för Gotland. Det finns goda förutsättningar för att vara en mötes‐
plats för olika kulturer, vara en kreativ plats där idéer både föds
och prövas för att skapa tillväxt ur ett helhetsperspektiv.

Vision
Vision Gotland 2025 är ett uttryck för den politiska viljan för regi‐
onens utvecklingsarbete, ett regionalt utvecklingsprogram antaget
2008 med inriktning på långsiktig hållbar utveckling. Den handlar
bland annat om att bo och leva på Gotland, om tillväxt och energi‐
försörjning nu ‐ och i framtiden. Visionen är ett styrdokument för
hela det gotländska samhällslivet.
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Visionsmål

Exploateringsprocessens förutsättningar

Målen för den gotländska samhällsutvecklingen är
 Minst 65 000 innevånare på Gotland år 2025
 Gotlänningarnas välstånd hör till de bästa i landet
 Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
 Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet
 Gotland är en världsledande ö‐region i miljö‐ och klimat‐
frågor

Förutsättningarna för exploateringsprocessen anges i ett flertal
övergripande styrdokument. Exploateringsverksamheten är ett
medel för att uppnå tillväxt, ett hållbart samhälle och god be‐
byggd miljö.

En väl fungerande samhällsbyggnads‐ och exploateringsprocess
medverkar till att uppfylla målen och uppnå en hållbar samhälls‐
utveckling.

Definition och genomförande
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att ta fram, be‐
arbeta och iordningställa råmark och/eller fastigheter för bostads‐
/ handels‐ och industriändamål. Grunden för indelning av marken
för olika ändmål sker vanligtvis genom detaljplaneläggning.
I exploateringsverksamheten ingår också att bygga gemensamma
anläggningar såsom gator, grönområden, lekplatser och VA‐
anläggningar.

Några av de viktigaste styrdokumenten är:







Vision Gotland 2025
Miljöprogram för Region Gotland
Energiplan för Region Gotland
Bygg Gotland, översiktsplan för Gotland 2010‐2025 med
tillhörande fördjupningar
Bostadsförsörjningsplan Gotland
Riktlinjer för fastigheter och mark

Flera faktorer samverkar för att nå regionens mål om befolk‐
ningsutveckling och tillväxt. Exploateringsverksamheten är en av
dem och den är en viktig faktor för att skapa möjligheter för
tillväxt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för genomförandet av
exploateringsuppdrag i samverkan med Ledningskontoret som har
huvudansvaret. En beskrivning av processen finns redovisat i Ex‐
ploaterings‐processen – från idé till genomförande.
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Direktiv
Vision Gotland 2025 och övriga styrdokument ska användas
inom exploateringsverksamheten för att säkerställa att genom‐
förandet får den inriktning som är beslutad. Tillämpningen ger
bland annat följande styrning för samhällsbyggnaden och explo‐
ateringsprocessen:










Planera för en samhällsutveckling med jämställda och
goda sociala levnadsförhållanden, en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människorna idag och för komman‐
de generationer, det vill säga en god bebyggd miljö
Ny bebyggelse ska ingå i ett tydligt socialt, ekonomiskt
och ekologiskt sammanhang bland annat med utgångs‐
punkt från perspektiv som tillgänglighet, jämställdhet,
barnperspektiv, hållbarhet och delaktighet
Planera en samhällsutveckling som ska bidra till tillväxt
för såväl stad som landsbygd
Planer och byggande på landsbygden ska särskilt stöd‐
jas
För bostadsbyggande gäller varierad lägenhetssamman‐
sättning med olika upplåtelseformer och hustyper. Hy‐
resrätter prioriteras om så fordras för att få ett ökat
byggande av hyresrätter
Placering av ny bebyggelse bör utgå från platsens befint‐
liga be‐byggelsemönster med en samlad bebyggelse‐
struktur. För staden ska ny bebyggelse ske i anslutning
till den befintliga staden för att undvika öar av bebyggel‐
se utan fysisk och social koppling till den övriga staden.
Där så är möjligt överväga att förtäta för att uppnå sam‐
hällsekonomiska och strukturella vinster.













Bebyggelseutformning ska ske enligt antagna detaljpla‐
ner där de bebyggda miljöerna ska erbjuda en hög andel
grön‐ och naturområden och med ökat lokalt omhän‐
dertagande av dagvatten
Vid ny bebyggelse för bostäder och verksamheter ska
jordbrukets, vindkraftens och turistnäringens intressen
särskilt beaktas. Bebyggelse på god åkermark bör undvi‐
kas
Planera för en samhällsutveckling som ska bidra till ökat
kollektivt resande
Med fokus på att säkerställa att bostäder byggs till rim‐
liga kostnader ställa krav i exploateringsavtal på energi‐
och underhållsredovisning samt en livskostnadsredovis‐
ning för bostadskostnadutvecklingen för planerad be‐
byggelse.
Med syfte att uppnå en uthållig energiförsörjning ställa
krav i exploateringsavtal på att bebyggelsen blir så
energieffektiv som möjligt med en energiförbrukning
som bestäms efter överenskommelse med regionen
Med syfte att uppnå hållbar bebyggelseutveckling ställs
krav i exploateringsavtal på byggande med långsiktigt
hållbar inriktning, en miljöanpassad utformning med en
ekologisk inriktning samt användning av förnyelsebar
energi. Där så är möjligt föreskriva att anslutning ska ske
till fjärrvärme
Den regionala exploateringsverksamheten ska uppvisa
en ekonomi i balans
Anvisning av regionens mark ska i första hand ske i kon‐
kurrens efter ett anbudsförfarande
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Ansvars‐ och befogenhetsfördelning och roller
Genomförandet av en exploatering fordrar ett flertal olika poli‐
tiska beslut beroende på vilka sakfrågorna är. Rollfördelningen
innebär att beslut fattas i såväl berörda nämnder som regionsty‐
relse och regionfullmäktige.
Roller och ansvarsfördelning för regionen, för både den politiska
och verkställande nivån, beskrivs övergripande i Ansvars‐ och
befogenhetsfördelning inom Region Gotland under exploate‐
ringsprocessen

Markanvisning och försäljning
Mark för exploatering disponeras i första hand ur regionens
egen markreserv. Huvudregeln är att en detaljplan ska finnas
innan byggandet av byggnader och infrastruktur påbörjas.
Regionens mark anvisas genom markanvisning vilket sker i kon‐
kurrens genom ett slags anbudsförfarande. Markanvisningen är
en option som ger exploatören ensamrätt att förhandla med
regionen om exploatering och köp av mark och/eller fastighet.
Indelningen av fastigheter för olika ändamålen sker genom fas‐
tighetsbildning vilket är en förutsättning för pantsättning och
belåning.

Avtal
Ett genomförande av en exploatering regleras i ett antal avtal
där förut‐sättningarna anges. Avtal, förutom köpehandlingar,
som alltid ska upprättas är:

Plankostnadsavtal reglerar genomförandet och kostnaden för
upprättandet av en detaljplan. Detaljplaner anger förutsättning‐
ar för varje exploatering.
Exploateringsavtalet är ett genomförandeavtal som reglerar
ansvar och åtaganden mellan regionen och exploatören. Avtalet,
som är ett civilrättsligt avtal, är det ett viktigt styrmedel för Re‐
gion Gotland. Avsikten är att säkerställa att exploateringar följer
intentionerna i de beslutade styrdokumenten, det vill säga upp‐
nå målen för ett hållbart samhälle; god bebyggelsemiljö och
energihushållning.
Vid antagande av detaljplan ska exploatören ha överlämnat en
ekonomisk garanti för avtalets fullföljande.

Detaljplaneprocess
Den fysiska samhällsplaneringen ska ange hur mark‐ och vatten‐
områden ska användas för bebyggelse och andra verksamheter.
Intentionerna med regionens stadsbyggnad avspeglar sig i de
detaljplaner som upprättas samtidigt som de ska säkerställa att
samhällsbyggnaden sker enligt direktiven i styrdokumenten, det
vill säga att angivna mål nås.
Därutöver styr detaljplaner omfattningen och utformningen av
bebyggelsen, stadsbilden. En beskrivning av planprocessen finns
redovisad i Detaljplaneprocessen.

Markanvisningsavtal är ett föravtal som reglerar de inledande
förut‐sättningarna inför ett genomförande av en exploatering.
Det är tidsbestämt till två år för att uppnå ett aktivt genomfö‐
rande.
Exploateringsprocessen inom Region Gotland
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Finansiering
Planerade och pågående exploateringsprojekt redovisas i Region
Gotlands exploateringsbudget. Utgifterna för regionens samlade
exploateringsverksamhet ska täckas fullt ut av inkomster från
anslutningsavgifter och försäljning av mark och/eller byggrätter.
Inkomsterna ska bland annat bekosta regionens anläggnings‐
kostnader som dels är specifika för området dels annan infra‐
struktur som ska betjäna exploateringsområdet. Därutöver ska
inkomsterna även täcka en del av de utgifter som avser utbygg‐
nad av anläggningar som inte enbart betjänar det nya området.
Priset på marker och byggrätter sätts som lägst till regionens
självkostnad.

Övriga exploateringsdokument
 Ansvars och befogenhetsfördelning





Från idé till genomförande
Planprocessen
Anvisningar för redovisning av markexploatering
Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter

Avgiftsfinansierad verksamhet, till exempel VA, ska inte ingå i
underlaget för beräkning av tomtpriset. Detaljplaner täcks av
antagen plantaxa och ingår inte heller i priset såvida inte exploa‐
teringsområdet sedan tidigare har varit planlagt.

Byggande av infrastruktur
Det administrativa genomförandet, markanvisning, detaljplane‐
läggning och försäljning, skapar förutsättningarna för det faktis‐
ka genomförandet av exploateringen och dess byggande. En
annan förutsättning är att all infrastruktur, till exempel gator,
vatten och avlopp, byggs eller anläggs. En uppgift som i huvud‐
sak utförs av Region Gotland i egenskap av huvudman.
Under anläggnings‐ och byggnadsskedet samordnar regionen
utbyggnaden av infrastrukturen med exploatören och övriga
aktörer som medverkar vid genomförandet.
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Exploateringsprocess - från idé till genomförande
Från idé till genomförande är en beskrivning av Region Gotlands exploateringsprocess för er som arbetar med exploatering och/eller har för avsikt
att göra det.
Huvudaktörerna i processen är exploatörer och/eller fastighetsägare,
ledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) vid regionen,
andra myndigheter och den beslutande politiska nivån.
Här beskrivs processen när regionen är markägare och när marken anvisas
enligt huvudprincipen för markanvisning. Givetvis är den användbar för
alla typer av markanvisning men då med en annan inriktning. Beroende på
om marken är privatägd eller om den ägs av regionen ser exploateringsprocessen olika ut. Vid privatägd mark sker ingen markanvisning, varför
processen förkortas. Storleken på projektet har även betydelse för hur
förslagen utvecklas fram till inflyttningsklara byggnader.
Ledningskontoret juni 2014

Ansvar och samverkan

Idé och markanvisningsansökan
Exploateringsprocessen inom regionen���������������������������������������������������
börjar alltid med en idé från ��������������������
en exploatör/fastighetsägare eller från regionen. När den obebyggda fastigheten/marken ägs av regionen
lämnar exploatören in en ansökan om markanvisning till ledningskontoret.
Följande punkter sker sedan i processen:

Regionens ledningskontor har det strategiska ansvaret för all exploatering av regionens fastigheter och mark. Av det skälet ska alla ideér och förfrågningar ställas till ledningskontoret.
SBF har myndighetsansvaret för att ta fram detaljplaner och besluta om bygglov för ny bebyggelse. Planprocessen är reglerad i Plan- och bygglagen som väger samman olika intressen och där samråd med allmänheten är en viktig del.

1. Gemensam förhandsbedömning
Ledningskontoret och SBF gör en gemensam inledande översiktlig bedömning av projektet
och förutsättningarna för detaljplaneläggning och finansiering.

SBF ansvarar bland annat för att allmänna anläggningar som gator, torg och parker byggs
när nya detaljplaner tas fram���������������������������������������������������������
och där regionen ska vara huvudman. Vid regionalt huvudmannaskap bekostar och sköter regionen de allmänna anläggningarna. SBF ansvarar också
för markanvisning, försäljning och upplåtelse av fastigheter som ägs av regionen.

2. En förstudie görs

När den inledande bedömningen ger föruts������������������������������������������������
ättningar för fortsatt handlägg�����������������
ning görs en förstudie, ett start-PM. Detta PM redovisar utgångspunkterna för ett genomförande och innehåller beslutsunderlaget för regionstyrelsens inriktningsbeslut och fortsatta uppdrag.

Exploateringsarbetet sker i nära samverkan med de som berörs av förslaget. Samråd sker
för att få ett optimalt genomförande. Processen innebär att samverkan sker med andra
förvaltningar inom regionen. Länsstyrelsen och andra myndigheter har också en viktig roll i
processen.

Ett start-PM redovisar bland annat förutsättningarna för;

•

detaljplanearbete och markanvisningen

Så här går processen till

•

översiktlig tidplan

Från idé till genomförande

•

översiktlig kalkyl

•

finansiering.

Som exploatör är du aktiv genom processen från det att markanvisning har skett. Du deltar
med de underlag och utredningar som behövs för markanvisning och planarbete. Du deltar
i viss omfattning i utformningen av planförslaget. Planarbetet sker i samråd med alla som
berörs av förslaget. En samordnare utses som är din kontaktperson genom hela processen – från idé till genomförande. Om processen går som planerat bedöms tiden från idé till
byggstart uppgå till c:a 30 månader, varav den politiska handläggningstiden uppgår till c:a
12 månader.
.
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3. Gruppen för strategisk samhällsplanering och exploatering (SSE) bedömer och
prioriterar projektet

8. Beslut om samråd med detaljplan

När beslut om samråd har fattats påbörjas arbetet med detaljplanen. SBF gör avvägningar
mellan olika intressen som b������������������������������������������������������������
ygger�������������������������������������������������������
på utredningar framtagna av berörda parter under �����
arbetet.

SSE gör en myndighetsbedömning och en prioritering av projektet som överlämnas för
beslut av regionstyrelsen och för införande i Region Gotlands exploateringsplan. Inom fyra
månader lämnas besked om en fastighet och/eller ett markområde är möjligt att pröva för
ny bebyggelse genom detaljplan.

9. Markanvisningskriterier, avtal och samråd med detaljplan
Utskick av samrådshandlingar till berörda sakägare och myndigheter m fl sker.
SBF upprättar�����������������������������������������������������������������������������
förutsättningarna för anvisningen.������������������������������������������
Förutsättningarna och kriterier för markanvisning utarbetas utifrån start-PM:

4. Principiella överväganden

I de fall projektet bedöms vara av principiell beydelse gör ledningskontoret en strategisk
bedömning av projektet, vilken bifogas underlaget för beslut i regionstyrelsen.

5. Underlag för beslut
Utifrån underlaget i start-PM och SSE:s och ledningskontorets ställningstaganden utarbetas
underlag för beslut i regionstyrelsen.

6. Beslut av regionstyrelsen
Regionstyrelsen beslutar om inriktning och ger byggnadsnämnden och tekniska nämnden
i uppdrag att genomföra detaljplaneläggning respektive markanvisning. Det arbetet sker
sedan parallellt.

•

Detaljplaneförutsättningar

•

Olika styrdokument för samhällsbyggnad, bland annat perspektiven energi, miljö
och hållbarhet.

•

Förslag på markanvisningsavtal utarbetas för markanvisningen.

•

Kriterierna och övriga förutsättningar för markanvisningen samt förslaget till
avtal godkänns av tekniska nämnden

10. Markanvisning

7. Upprättande av samrådsförslag

Huvudprincipen för markanvisning är att det sker genom annonsering i en form av anbudsförfarande. Eftersom markanvisning är en option är Lagen om offentlig upphandling inte
tillämpbar. Vid speciella fall när kraven på stadsbyggnaden är större än normalt kan anvisning ske genom tävling. Efter konstaterande att konkurrens inte finns kan direktanvisning
ske.

Ett förslag till samråd upprättas inkl olika utredningar.
Region Gotland genomför vissa förstudier och gör en investeringsbedömning av regionens
exploateringskostnader. När förslaget till detaljplan är klart genomförs plansamråd efter
beslut i byggnadsnämnden enligt reglerna i plan- och bygglagen.
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Inkomna förslag på genomförandet av anvisningen utvärderas. När speciella krav ställs sker
utvärderingen av en grupp med särskild kompetens. Efter utvärderingen överlämnas den
för beslut i regionstyrelsen.

Avtalet reglerar:
• exploatörens tillgång till marken och/eller fastigheten
• klargör övrigt ansvar för genomförandet
• anger kvalitetskrav för miljö- och energifrågoranger krav på gestaltning

11. Beslut om markanvisning och avtal

•

Regionstyrelsen fattar beslut om markanvisning och vilken exploatör som tilldelas mark.

reglerar övriga genomförandefrågor

16. Godkännade av exploateringsavtal, exploateringsbudget och detaljplan

Markanvisningsavtal tecknas med exploatören. Markanvisning är en option om att ensam
få förhandla med regionen om viss mark, under viss tid och på vissa villkor. I samband med
att arbetet med detaljplanen�������������������������������������������������������������
påbörjas ���������������������������������������������������
efter markanvisningen upprättas ett plankostnadsavtal, som reglerar SBF:s och exploatörens åtaganden samt en tidplan.

Efter tiden för granskning �����������������������������������������������������������
överlämnas detaljplanen������������������������������������
till byggnadsnämnden samt exploateringsavtal och exploateringsbudget till tekniska nämnden för godkännande.

17. Beslut om antagande av detaljplan, exploateringsavtal och budget
Godkänd exploateringsbudget, exploateringsavtal och detaljplan överlämnas regionstyrelsen för beslut. Därefter går det vidare till regionfullmäktige för antagande. Detaljplanen
vinner laga kraft inom tre veckor såvida den inte överprövas.

12.Upprätta granskningsförslag
Efter markanvisningen upprättas ett granskningsförslag i dialog med exploatören.

13.Beslut om granskning

18 Projektering, fastighetsbildning och försäljning

Med utgångspunkt från granskningsförslaget fattar byggnadsnämnden beslut om granskning.

I slutskedet av detaljplaneprocessen påbörjar regionen detaljprojekteringar för all
byggnation av såväl infrastruktur som markanläggningar samt eventuell byggnation.

14. Granskning av detaljplaneförslaget

När detaljplanen vunnit laga kraft upprättas köpeavtal med exploatören för berörd mark
och/eller fastighet. Försäljning slutförs efter beslut i regionstyrelsen.

Efter ställningstagande av alla inkomna synpunkter och remissvar ställs det granskningspförslaget ut under minst fyra veckor, en så kallad granskning, i Region Gotlands lokaler vid
Visborg. De som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligen senast under
granskningstiden.

Ansökan om all nödvändig fastighetsbildning lämnas till Lantmäteriet med utgångspunkt
från köpeavtal, exploateringsavtal och detaljplan.
I det här läget gör exploatören och Region Gotland upp om samordning och an-läggande
av all infrastruktur i samverkan med leverantörer för el, tele, fiber och fjärrvärme (där så är
möjligt). Byggherren ansvarar för att samordning av ledningar, gator och dylik infrastruktur
sker med regionen så att samhällskraven följs och att alla övriga nödvändiga tillstånd söks.

15. Exploateringskalkyl och exploateringsavtal
Under detaljplanearbetets slutskede, i samband med granskningen, upprättas ett exploateringsavtal med entreprenören.
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19. Genomföra utbyggnad av infrastrukturen och byggande inom exploateringsområdet

Region Gotland

SBF ansvarar�������������������������������������������������������������������������������
för att de allmänna anläggning������������������������������������������������
arna byggs ut enligt detaljplanen. Efter detaljprojektering sker upphandling av byggnation av alla allmänna anläggningar såsom gator,
GC-vägar, torg, parkanläggningar och VA-nätet.

Ledningskontoret
Ledningskontoret arbetar med övergripande och strategiska frågor och verkar under regionstyrelsen. Ledningskontoret har det strategiska ansvaret för samhällsbyggnaden
och exploateringsverksamheten inom regionen.

Ansökan om bygglov för nybyggnad bör sökas i god tid av exploatören/ byggherren före
planerad byggstart. Beslut fattas av byggnadsnämnden. Tillsammans med beskedet om
bygglov skickas en kallelse för tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet tas beslut om
startbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen lyder under tekniska
nämnden, byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt regionstyrelsen.

När genomförandet av expoateringen är klar övergår projektet i drift-och förvaltningsfasen,
d v s regionen förvaltar allmänna anläggningar som gator, vatten- och avlopp samt park/
grönområden. Fastighetsägaren/exploatören förvaltar byggnader och mark med tillhörande
anläggningar.

SBF har ett brett ansvarsområde inom samhällsbyggnad
och infrastruktur. Förvaltningen ansvarar bland annat för
förvaltningen av regionens mark, obebyggda fastigheter, exploatering för bostäder, handel och industri, byggande av gator och VA, skötsel av park, gator och torg,
översiktsplanering, upprättandet av detaljplaner och de
kartor som behövs för planering och byggande.

Kontakt
Region Gotland
Ledningskontoret
Visborgsallén 19
621 81 Visby

20. Försäljning
Försäljning av berörd mark/fastighet slutförs efter beslut i regionstyrelsen. Köpebrev upprättas för ansökan om lagfart.

E-post
förnamn.efternamn@gotland.se

21. Slutredovisning
SBF upprättar en ekonomisk sammanställning i form av slutredovisning av projektet. En
utvärdering av projektet ska därefter göras för att hitta eventuella förbättringar och förbättringsområden.

Telefon

0498-26 90 00 vxl

22. Godkänna slutredovisning

Internet
www.gotland.se/

Slutredovisningen redovisas för tekniska nämnden för godkännande.

23. Fastställa slutredovisning
Efter tekniska nämndens godkännande överlämnas slutredovisningen för fastställande av
regionstyrelsen.
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Ansvars‐ och befogenhetsfördelning inom Region Gotland under
exploateringsprocessen
Politisk nivå
Regionfullmäktige fattar beslut i frågor som är av stor vikt för regionen
och dess invånare. Fullmäktige beslutar om skatt, taxor och andra avgif‐
ter, beslutar om regionens budget, större investeringar, samt planer och
mål för verksamheten.






Fastställer definitiv projektkalkyl/budget
Beslutar om projektstart/markanvising.
Godkänner slutredovisning av exploateringsprojektet
Beslutar om ekonomiskt igångsättningstillstånd

När exploatering genomförs har fullmäktige följande roll:






Fastställer exploateringsbudgeten
Fastställer riktlinjer
Antar detaljplaner och översiktsplaner
Fastställer exploateringsavtal av strategisk och/eller principiell ka‐
raktär
Fastställer slutredovisning av exploateringsprojekt

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av

Byggnadsnämnden ansvarar bland annat för planläggning och
bygglovbeslut enligt Plan‐ och bygglagen. Nämnden antar detalj‐
planer och beslutar i bygglovärenden och ärenden av principiell
natur liksom nyetableringar utanför planlagt område och/eller i
känsliga lägen.
När exploatering genomförs har byggnadsnämnden följande
roll:


regionens angelägenheter.

När exploatering genomförs har styrelsen följande
roll:





Beslutar om planbesked
Beslutar om exploateringsplanen och verksam‐
heten
Beslutar om markinköp och markförsäljning
Beslutar om exploateringsavtal





Beslutar enligt planprocessen om planprogram, samråd
och granskning samt godkänner detaljplaner inför anta‐
gande
Sakansvarig för den fysiska planeringen, d.v.s. stadsbild,
markanvändning, planeringens innehåll, utformning och
omfattning
Beslutar i vissa fall om planbesked
Antar vissa detaljplaner enligt delegation
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Tekniska nämnden ansvarar för regionens åtaganden inom de tekniska
områdena fastigheter, lokaler, gator/vägar, parker, kollektivtrafik, vatten
och avlopp samt renhållning och hamnar.
När exploatering genomförs har tekniska nämnden följande roll:




Godkänner kriterier och övriga förutsättningar för markanvisning‐
ar
Sakansvar för det fysiska genomförandet av exploateringar samt
drift av allmänna anläggningar
Godkänner markanvisnings‐ och exploateringsavtal, exploate‐
ringskalkyler/budget samt slutredovisningen

Ledningskontoret stödjer regionstyrelsen när det gäller att leda och
utveckla Region Gotland. Ledningskontoret arbetar med att planera, följa
upp och analysera regionens verksamhet och den regionala utvecklingen.

När exploatering genomförs har ledningskontoret följande roll:






Genomför regionens planarbete genom att:




Ansvarar för regionens exploateringsverksamhet
Ansvarar för att upprätta riktlinjer för verksam‐
heten
Ansvarar för det löpande arbetet med regionens
exploateringsplan med tillhörande budget samt
löpande uppföljningar av exploaterings‐
kalkylerna/budget vid tertial‐ och delårsupp‐
följningen liksom ränteberäkning på nedlagt kapi‐
tal
Stödjer i förekommande fall exploateringsverk‐
samheten i det löpande arbetet med projekten
Är föredragande i regionstyrelsen och region‐
fullmäktige

Ansvaraför framtagande av detaljplaner och program
Ansvara för att teckna plankostnadsavtal
Vara föredragande i byggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen ‐ under tekniska nämnden
Genomför det operativa arbetet med Region Gotlands ex‐
ploateringsverksamhet genom att:


Verkställande nivå




Samhällsbyggnadsförvaltningen ‐ under byggnadsnämnden










Ansvara för framtagande av en grov kalkyl i inledningske‐
det av exploateringsprocessen och att en detaljerad kalkyl
upprättas för respektive exploateringsprojekt i samband
med utställning i detaljplaneprocessen.
Framtagande av förslag till markanvisningsavtal och ex‐
ploateringsavtal
Ansvara för framtagande av markpriser
Upphandling och uppföljning av byggande av infrastruktur
och dylikt eller beställa uppdrag av teknikförvaltningen för
genomförande av byggande av infrastruktur och dylikt.
Ansvara för den löpande redovisningen för exploaterings‐
projekt och löpande uppföljningar av exploateringskalky‐
lerna/budget vid tertial‐ och delårsuppföljningen samt
upprätta slutredovisning
Stödja ledningskontoret för uppdatering av regionens ex‐
ploa‐teringsbudget vid budgetarbetet
Överlämna ny infrastruktur och dylikt till teknikförvalt‐
ningen för förvaltning enligt avtal
Vara föredragande i tekniska nämnden
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Samhällsbyggnadsförvaltningen ‐ under regionstyrelsen
Genomför:



Försäljning och köp av mark/fastigheter och ansökningar
av tillhörande fastighetsbildning och dylikt
Framtagandet av översiktsplaner

Serviceförvaltningen – under regionstyrelsen ‐ Utför tjänster
för samtliga förvaltningar.

I samband med exploatering har serviceförvaltningen följan‐
de roll:


Projektupplägg och stödjer den löpande ekonomiska rap‐
porteringen och uppföljningen till SBF avseende projek‐
tets genomförande på såväl huvudprojektnivå som del‐
projektnivå.



Samarbetar med SBF kring kostnadsunderlag för kalkyl
och budget samt slutredovisning
Ansvarar för upprättande av riktlinjer för redovisning av
exploateringsprojekt
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