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Teknikförvaltningen
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Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för beläggning av enskild väg i Kvarnåkershamn
Förslag till beslut



Att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag med 5 500 tkr för
investeringsutgifter avseende beläggning av enskild väg i Kvarnåkershamn,



Att hos regionstyrelsen ansöka om tilläggsanslag för driftkostnaderna med
totalt 339 tkr avseende kapitalkostnader och driftkostnader för enskild väg i
Kvarnåkershamn.

Sammanfattning

Det finns ett behov av att belägga den enskilda vägen i anslutning till det nya
vattenverket i Kvarnåkershamn. Regionen är delägare i den enskilda vägen som är
totalt fyra km lång. Vägen ansluter till det nya vattenverket och pumpstationer som är
under uppförande.
Motivet till förstärkning är att vägen är i dåligt skick och kommer inte att klara
framtida transporter.
Under byggtiden av nya vattenverket (ca. 1,5 år) kommer Region Gotlands
entreprenör att trafikera vägen med diverse tunga transporter dagligen. När nya
vattenverket är driftsatt och klart till sommaren år 2019 kommer det att transporteras
kemikalier till vattenverket med tung lastbil med intervallet 1 ggr/månad. Vidare
kommer driftperson från VA-avdelningen att besöka anläggningen ca. 2-3 ggr/vecka.
Investeringar i beläggningsarbetet kommer att innefatta bärighetsförstärkning med
grusjustering, nyanläggning av ett antal mötesplatser, ett första avjämningslager med
ag-massabeläggning som efter färdigställt bygge finjusteras med ett lämpligt slitlager
(topp) av abt-massa.
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Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 5 500 tkr för
anläggning av beläggning på enskild väg i Kvarnåkershamn. Driftkostnader med 339
tkr finansieras via VA-taxan. Kapitalkostnader beräknas med 275 tkr (33 års
avskrivningstid) och för drift upptas 64 tkr. Driftkostnadskonsekvenser finansieras
via ramtillskott till gata och parkavdelningen.
Årlig beräknad drift och underhållskostnad på belagd vägsträcka enligt ovan
uppskattas till 64 tkr vilket baseras på en kostnad på 16 kr/meter väg.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/1213
16 oktober 2017

Tommy Grönström

Tekniska nämnden

Kvarnåkershamns nya vattenverk
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att i enlighet med Teknikförvaltningens förslag att
godkänna kalkylen och starta fas 2 i projekt.
Ovanstående beslut förklaras omedelbart justerat.
Tekniska nämnden begär finansiellt igångsättningstillstånd hos Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige Gotland beslutade hösten 2016 om byggnation av ett nytt
vattenverk i Kvarnåkershamn på sydvästra delen av Gotland för att säkra
drickvattentillgången främst för södra Gotland. Anläggningen skall placeras på
Region Gotland mark med fastighetsbeteckning Gotland Silte Kvarnåkra 2:1.
Vattenverket, som ska avsalta bräckvatten från Östersjön via en intagsledning, ska
kunna producera 5000 kubikmeter färskvatten av dricksvattenkvalité (SLV FS
2001:30) per dygn. Projektet skall påbörjas under 2017 och vara klart 1 juni 2019.
Projektet består till sina huvuddelar av följande:
* Nytt komplett vattenverk för avsaltning av Östersjövatten med membranteknik.
* Råvattenpumpstation för att pumpa Östersjö-vatten till nya vattenverket.
* Intagsledning och rejektledning Östersjön.
Projektet skall genomföras som en totalentreprenad i samarbetsformen partnering.
Region Gotland har tecknat ett partneringavtal med en Nybergs Entreprenad AB.
Beställaren och entreprenören kommer att bidra med sina erfarenheter och kunnande
för projektets bästa i förvissning om att de gemensamt kan åstadkomma en bättre
helhetslösning än i traditionella entreprenadformer.
Intentionerna är att anläggningen skall motsvara de krav som man idag kan ställa på
en modern anläggning gällande låg miljöbelastning, låga driftskostnader och med en
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attraktiv miljö att vistas i för brukare av anläggningen och för de som befinner sig
utanför.
Fas 1 i projektet är nu avslutat och systemhandlingar och riktkostnadskalkyl är
framtagna.
Bedömning

Teknikförvaltningen begär tillstånd att starta fas 2 i projektet (detaljprojektering,
byggproduktion, driftsättning och överlämnande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-10-16
Handlingar utdelade vid sammanträde.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Förord
Ägarförhållandena för landets belysningsanläggningar på det statliga vägnätet är idag komplicerade. Till viss del är det staten genom Trafikverket
som äger belysning, men det finns också många sträckor där andra intressenter äger, sköter och ansvarar för belysningen. I de flesta fall är det kommunerna som svarar för den belysning som inte är Trafikverkets. Generellt
bör väghållaren så långt möjligt svara för alla anordningar inom vägområdet
som är nödvändiga vid användandet av vägen.
Frågan om belysning på statlig väg har diskuterats i olika omgångar sedan
mitten på 1990-talet, men har under de senaste åren uppmärksammats allt
mer i media med frågeställningen varför staten inte svarar för all belysning
på det statliga vägnätet.
I denna gemensamma studie mellan Trafikverket och SKL ses frågeställningarna över för att skapa ett mer renodlat och tydligare system för belysning av statlig väg. Det är en förhoppning att tydligare kriterier ska ge en
enklare diskussion mellan kommunerna och Trafikverket. Ambitionen är
även att denna rapport ska underlätta den fortsatta samverkan som behövs
mellan kommunerna och Trafikverket kring belysningsanläggningar längs
med statliga vägar i Sverige och vem som ska vara huvudman.
Skriften är initierad och finansierad av FoU-gruppen för transportsystemet
och arbetet har letts av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Trafikverket. Författare är Joakim Frank, Trafikverket och Mona Hellman, ÅF.
I referensgruppen för skriften har följande personer deltagit: Lennart Klintbom, Gotland; Jonas Norberg, Sundsvall; Kenneth Eriksson, Hagfors; Göran
Gabrielson, Luleå; Jonas Johansson, Karlshamn; Tommy Karlqvist, Örebro;
Andreas Jansson, Båstad; Jan Johansson, Ale; Henrik Gidlund, Peter Aalto,
Per Wenner och Petter Hafdell, Trafikverket.
Styrgruppen har bestått av Joakim Frank, Trafikverket; Mona Hellman ÅF
samt Mathias Wärnhjelm, projektledare på Trafikverket och Ulrika Appelberg,
projektledare på SKL.
Stockholm i oktober 2017
Gunilla Glasare
Avdelningschef
Avd. för tillväxt och samhällsbyggnad
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Sammanfattning
Ägarförhållandena för landets belysningsanläggningar på det statliga vägnätet är idag komplicerade. Många av dagens belysningsanläggningar har sitt
ursprung i att man från kommunalt håll var angelägen om att ordna belysning
för sina medborgare. Under mitten på 1990-talet genomfördes en omfattande
övertagandeprocess mellan kommuner och dåvarande Vägverket, bl.a. utifrån
förändrad lagstiftning. De flesta belysningsanläggningarna byggdes när belysning för bilismen var i fokus. Idag är det de oskyddade trafikanterna, kollektivt
resande, tillgänglighet och minskad klimatpåverkan som prioriteras, vilket
medför att behoven förändrats. Forskning inom området tillför också ny kunskap som innebär ett förändrat synsätt på behovet av belysning.
Kommunerna har idag tydliga mål som bl.a. beskriver hur de ska minska
sin klimatpåverkan, öka det hållbara resandet och medverka till ett jämställt
samhälle för alla oavsett ålder, kön och funktionsnedsättningar. Dessa ställningstaganden gör att belysningsanläggningarnas fokus har flyttats från bilismen till de oskyddade trafikanterna och att anläggningarnas klimatpåverkan
behöver tas med.
Idag finns det i VGU (Vägars och Gators Utformning) kriterier för när belysning är motiverat och det är utifrån dessa Trafikverket bedömer om en
statlig väg behöver belysas vid nybyggnation och större ombyggnadsåtgärder.
VGU behandlar i nuläget inte befintlig belysning. Kriterierna i VGU stämmer
inte heller alltid överens med kommunernas syn på behovet av belysning.
Av olika anledningar har många anläggningar idag ett eftersatt underhåll
och den totala underhållsskulden bedöms vara 5–10 miljarder. Denna rapport beskriver frågan om kommunalt ägd belysning på statlig väg på ett övergripande sätt och är ett led i att öka samverkan för att få bättre anläggningar
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längs vägarna utifrån ett gemensamt synsätt och gemensamma kriterier. Ett
gemensamt förhållningssätt gör det lättare att nå överenskommelser avseende den kommunala belysningen på statlig väg. En sådan process bedöms
gagna en helhetssyn på den allmänna vägmiljön med så stor samhällsnytta
och kostnadseffektivitet som möjligt för hela landet. Målsättningen med detta
arbete är att situationen ska bli mer renodlad och tydligare än idag.
Under våren 2018 är avsikten att ta fram en fördjupning som mer operativt
beskriver de olika stegen i framtagandet och genomförandet av den handlingsplan som beskrivs kort i kapitel 7.
Under perioden 2012–2017 har även ett arbete kring frågan om väghållaransvar genomförts i ett gemensamt projekt mellan SKL, Trafikverket och
REV (Riksförbundet Enskilda Vägar). I projektet benämnt RÄV har frågan om
rationellt väghållaransvar behandlats i olika delprojekt. RÄV har dock inte
kommit fram till något gemensamt förhållningssätt och har inte behandlat
själva ansvaret för belysningsanläggningarna.
Inom projektet har VTI på uppdrag av SKL och Trafikverket även sett över
dagens kravbild i VGU och tagit fram förslag på kriterier för när belysning ska
ordnas. VTI:s arbete har kommit fram till sex olika kriterier som stämmer väl
med dagens krav i VGU.
De gemensamt framtagna kriterierna, som bedöms bidra till en hållbar utveckling utan att försämra trafiksäkerhet och trygghet, innebär en förändring
av anläggningarna längs med statliga vägar, oavsett vem som idag är ägare.
Efter genomförda pilotstudier är uppskattningen att upp till 50 procent av
dagens befintliga ljuspunkter kommer finnas kvar och att det kan vara motiverat att dessa är statligt ägda. Hur övriga anläggningar ska hanteras behöver
diskuteras, och förslag finns i rapporten. Kriterierna har gemensamt bedömts
kunna ligga till grund för den fortsatta processen.
Anläggningar som uppfyller framtagna kriterier föreslås tas över av Trafikverket. De anläggningar som lämnas över ska ha minst halva sin tekniska livslängd kvar. Övriga anläggningar föreslås rustas upp för att möta krav på livslängd, trafiksäkerhet och trygghet, eller demonteras. Demontering ombesörjs
av anläggningsinnehavaren.
Processen med överlåtelse av anläggningar bedöms ta 5–10 år att genomföra.
Den övervägande delen av kommunal belysning längs statliga vägar ägs av små
kommuner i landsbygd.
Avsikten med denna rapport är att skapa ett gemensamt underlag för den
fortsatta processen.
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KAP ITEL

1

Energieffektivitet
och hållbarhet
En belysningsanläggning är oavsett ålder en miljöbelastning. Belastningen
utgörs till mellan 80 och 90 procent av elförbrukningen. Det gör att det finns
en stor besparingspotential vid förnyelse av befintlig belysning. Många av
de belysningsanläggningar som diskuteras i detta dokument är ålderstigna
och i behov av upprustning. Hur denna upprustning kan genomföras diskuteras i andra delar av rapporten.
I april 2015 förbjöds kvicksilverljuskällor, d.v.s. det blev förbjudet att införa nya produkter på marknaden enligt Ekodesigndirektivet (direktivet
står även bakom utfasningen av glödlampan).
Kvicksilverljuskällan förbjöds inte på grund av sitt kvicksilverinnehåll
utan på grund av dålig energieffektivitet, precis som glödlampan. De flesta
av de kvarvarande urladdningslamporna såsom metallhalogen, högtrycksnatrium, lysrör och kompaktlysrör innehåller kvicksilver. Förbudet mot att
sälja nya kvicksilverljuskällor omöjliggör ljuskällebyten på de armaturer som
fortfarande är bestyckade med kvicksilverljuskällor. En kvicksilverljuskälla
bör bytas efter cirka 16 000 timmar, vilket motsvarar ungefär fyra års drift för
en gatubelysningsanläggning. Armaturerna är dessutom i allmänhet gamla
och i dåligt skick vilket gör att det snabbt är lönsamt att byta hela armaturen,
energibesparingen är så stor att investeringen betalar sig på några år. En
armatur med styrning eller effektreducering under delar av natten sparar
ännu mer energi.
Den största besparingen avseende såväl klimat och miljö som energi är att
släcka anläggningar som inte längre behövs. Syftet med belysningen kan ha
varit ett helt annat när den sattes upp jämfört med dagens förutsättningar
och behov. Att spara energi genom att släcka varannan ljuspunkt är direkt
olämpligt. Avstånden mellan ljuspunkterna blir så stora att det blir mörkt
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mellan stolparna och eftersom ögat har anpassats till ljus upplevs de mörka
partierna som ännu mörkare än om hela vägsträckan varit obelyst. Det är
mycket svårare att upptäcka förändringar och hinder på vägen när den växlar
mellan belyst och obelyst. Trafiksäkerheten som helhet påverkas negativt och
anläggningar av denna typ skapar mer osäkerhet och faror än nytta.

Äldre belysningsanläggning längs statlig väg. Foto: Henrik Gidlund

Belysning med dålig jämnhet. Foto: Henrik Gidlund
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Kapitel 1. Energieffektivitet och hållbarhet

Hållbarhet och belysning
Miljö- och hållbarhetsfrågor har diskuterats i flera årtionden. 1987 fastslog
FN genom Brundtlandkommissionen, World Commission on Environment
and Development, en definition på hållbarhet.
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.
Hållbarhet delas därefter in i tre huvuddelar som alla är lika viktiga för att
nå hållbarhetsmålen: social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk
hållbarhet. Varje del kan avseende ljus beskrivas enligt följande:
Socialt hållbart ljus bidrar till att förbättra tillgängligheten till viktiga målpunkter och förstärker den upplevda tryggheten, vilket ger en ökad livskvalitet
för de som rör sig och vistas ute när det är mörkt. Fel typ av belysning av en
plats eller ett stråk kan också åstadkomma det motsatta.
Ekologiskt hållbart ljus avser ljusets miljöpåverkan och påverkan på ekosystemet. Det är viktigt att respektera den biologiska mångfalden och behovet
av mörker under natten för olika djurarter. Genom att ha ett ljusflöde ur armaturerna som träffar en yta och inte släpper ut ljus i luften minskar ljusföroreningarna. Belysning som främjar att människor går, cyklar och åker kollektivt i stället för att köra bil bidrar också till ett ekologiskt hållbart alternativ
genom att minska miljöbelastningen.
Ekonomiskt hållbart ljus kan bl.a. uppnås med armaturer och ljuskällor
av bra kvalitet som är möjliga att ljusreglera (styra eller dimra) och som har
en lång livslängd med bibehållna ljusegenskaper. Det är inte inköpspriset
som är avgörande, utan den totala kostnaden under hela livslängden, LCC
(Life Cycle Cost). Det går att minska energiförbrukningen radikalt genom
att byta gamla armaturer mot nya mer energieffektiva, men besparingsivern
får inte gå ut över den upplevda tryggheten. Belysningen är till för människorna
som brukar det offentliga rummet eller på något sätt färdas längs vägarna.
Att i besparingsiver släcka varannan belysningsstolpe är inte en hållbar lösning
då detta istället medför en försämring av både trafiksäkerhet och trygghet.
Med mörka partier mellan stolparna hinner inte ögat adaptera mellan ljus
och mörker vilket påverkar synbarheten för både hinder och oförutsägbara
händelser.
En gammal och dålig belysningsanläggning förbrukar onödigt stora resurser,
både ekonomiska och miljömässiga, på grund av sin energiineffektivitet. På
Upphandlingsmyndighetens och Energimyndighetens webbplatser finns en
mall för LCC-kalkyler på gatubelysningsanläggningar och även dessas miljöbelastning. På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns även en Vägledning för miljöanpassad utomhusbelysning som enkelt beskriver parametrar
att förhålla sig till.
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LCC som begrepp
LCC står för Life Cycle Cost, på svenska livscykelkostnad, vilket beskriver den
totala ekonomiska kostnaden för brukandet av en produkt eller ett system
under hela dess livslängd. I en LCA, (Life Cycle Assessment), livscykelanalys
fås en helhetsbild av en produkt eller ett systems totala miljöpåverkan från
råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.
Inför en investering i en belysningsanläggning med tillhörande system bör
en LCC-kalkyl utföras då det är viktigt att inte bara jämföra inköpspriser utan
också energiförbrukning, underhållskostnader och klimatpåverkan under
anläggningens hela livstid. De senare parametrarna brukar vara avgörande
vid jämförelse av totalkostnaderna. Vid armaturbyten eller nyinvesteringar
ska produkterna vara jämförbara avseende belysningsprestanda, det vill säga
ljusets kvalitet och funktion.

Exempel på en LCC-kalkyl
Nedan finns ett exempel på en LCC-kalkyl som Trafikverket utfört efter den
mall som finns att ladda ner både från Energimyndigheten och Upphandlingsmyndighetens webbplatser. Här är bara vissa delar av införda parametrar
redovisade för att ge en tydlig bild av resultaten.

Exempel på LCC-kalkyl för upphandling av utomhusbelysning
Projekt: Jämförelse LED 3000K och NaH LL, kostnad/km
Datum: 2016-09-21
Beräkning baserad på:

Investeringskostnader
Energikostnader

25 år

Kalkylränta 5,0 %

LED 3000K,
nattsänkt

NaH,
Longlifeljuskälla

225 000

150 000

12 500

79 133

267 157

428 693

NaH, Äldre

Underhållskostnader

49 916

67 533

88 674

Totala LCC-kostnader

354 050

484 690

529 867

Styrning
Energianvändning (kWh/år)
Klimatpåverkan (kgCO2-e/år)

Ja

Nej

Nej

5 095

17 200

27 600

102

344

552
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Detta exempel avser belysning per kilometer väg men kalkylen går lika bra att
använda vid utbyte av armaturer baserat på den mängd bytet avser.
Diagrammen nedan tydliggör tabellen. Staplarna i det översta diagrammet
redovisar den totala kostnaden under hela livslängden, som i detta fall är satt
till 25 år.
Diagram 1. Den totala LCC (kostnaden för hela livslängden som här är satt till 25 år)

Kronor
/km

Investeringskostnader

Underhållskostnader

Energikostnader

600 000

400 000

200 000

0

LED 3000K
nattsänkt

NaH LL

Äldre NaH

Diagram 2. Energianvändning och klimatpåverkan avser förbrukning/påverkan per kilometer
väg och år

kWh/år

Energianvändning

Klimatpåverkan

kgCO2/år

30 000

600

20 000

400

10 000

200

0

LED 3000K
nattsänkt
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NaH LL

Äldre NaH

KAP ITEL

2

Nulägesbeskrivning
Ägarförhållandena för landets belysningsanläggningar på det statliga vägnätet
är idag komplicerade. Till viss del är det staten genom Trafikverket som äger
belysning, men det finns också många sträckor där andra intressenter äger,
sköter och ansvarar för belysningen. I de flesta fall är det kommunerna som
svarar för den belysning som inte är Trafikverkets men även andra ägare, som
t.ex. samfällighetsföreningar, förekommer.
De flesta anläggningar som finns idag uppfördes mellan 1960- och 1980-talet.
Under 1990-talet genomfördes en del lagändringar som ledde till att dåvarande Vägverket samt kommunerna övertog belysningsanläggningar, som
tidigare ofta ägts av nätbolagen (till exempel Eon och Vattenfall).
Vissa vägar övergick också från statligt huvudmannaskap till kommunalt
men även tvärt om, vilket ledde till att belysningen kunde ha annan huvudman än vägen. I samband med dessa förändringar övertogs även en hel del av
belysningsanläggningarna, vilket reglerades i avtal mellan kommunerna och
Vägverket (staten).
Belysning på statlig väg har sedan dess diskuterats och även uppmärksammats allt mer i media med frågeställningen varför staten inte svarar för all
belysning på det statliga vägnätet. Idag finns det i VGU (Vägars och Gators
Utformning) kriterier för när belysning är motiverat och det är utifrån dessa
Trafikverket bedömer om en statlig väg behöver belysas vid nybyggnation och
större förändringar. Dessa kriterier stämmer inte alltid överens med kommunernas tolkning av behovet av belysning. I diskussionen om en överföring av
belysning från kommunen till Trafikverket, handlar det därför ofta om att belysningen inte är motiverad enlig VGU-kriterierna och bör tas bort även om
kommunen anser att den behövs.
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Belysning av gång- och cykelväg i anslutning till bilväg. Foto: Henrik Gidlund

Allmän plats inom detaljplanelagt område, Norra Bantorget Stockholm. Foto: Henrik Gidlund
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I denna studie ses frågeställningarna över för att hitta möjligheter till förändringar. Med tydligare kriterier och underlag för beslut bedöms diskussionerna mellan kommuner och Trafikverket om belysning på det statliga
vägnätet bli enklare. I nuläget finns inget krav på att endast väghållaren ska
kunna äga belysningsanläggningen och det är inte alltid förenligt med en
strategisk kommunal utveckling att det ska vara så.
Det bör finnas en möjlighet för kommuner att på olika sätt agera för att
främja kommunala intressen och utveckling längs med statlig väg. Exempel
på statliga och kommunala intressen som är svåra att förena är julbelysningar
genom tätorter där Trafikverket är väghållare. Det kommunala intresset för
att ordna sådant bör alltså tillgodoses, till exempel genom att en kommun ska
kunna äga belysning på delar av en sträcka.
Sedan 1990-talet har kraven på tillgänglighet och trygghet förändrats och
därmed även tolkningen av när belysning ska finnas. En följd av ett förändrat
synsätt är plan- och bygglagen från 2011 (PBL 2010:900) och Boverkets tolkning av denna i författningssamlingen BFS 2011:5. Inom detaljplanelagt område finns enligt plan- och bygglagen krav på att enkelt avhjälpta hinder mot
tillgänglighet eller användbarhet av allmänna platser och andra områden, ska
avhjälpas (PBL kap 8 § 12).

En allmän plats definieras enligt PBL så här:
”allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en
detaljplan är avsett för ett gemensamt behov”
Boverket anger i sin författningssamling BFS 2011:5 alm 2 i 14§ följande:
Belysning. 14 § Belysningen på gångytor och vid viktiga målpunkter ska vara så
utformad och ha sådan ljusstyrka att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda dessa.
Allmänt råd:
Exempel på viktiga målpunkter är busshållplatser, perronger, övergångsställen och
entréer. Belysningen bör vara jämn och anordnad så att även synsvaga, personer med
andra orienteringssvårigheter och personer med nedsatt rörelseförmåga kan uppfatta
hur underlaget ser ut, och så att hörselskadade eller döva kan uppfatta teckenspråk
och läsa på läppar. Fast belysning bör inte vara bländande. Exempelvis är det viktigt att
ljuskällan är avskärmad.
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Konsekvensen av denna tolkning av PBL och Boverkets författningssamling
som nu finns i VGU är att allmänna platser inom detaljplanelagt område ska
förses med belysning. Ansvaret för detta ligger på aktuell väghållare inom
detaljplanelagt område. Detta gäller än så länge bara vid nyanläggning.
Fortsättningsvis beskriver dokumentet främst anläggningar och kriterier
utanför tätort där det inte finns någon detaljplan.

Historiebeskrivning – vägbelysning längs med statliga vägar
före år 1995
Före mitten på 1990-talet ägde dåvarande Vägverket i stort sett ingen belysning längs med det statliga vägnätet eftersom belysningsfrågan i yttre
miljöer från början ansetts som en uteslutande kommunal angelägenhet.
Många av dagens belysningsanläggningar har sitt ursprung i att man från
kommunalt håll var angelägen om att ordna belysning för sina medborgare.
Detta skedde oftast genom att kommunen eller den som ansåg sig ha behov
av belysning beställde, och bekostade, detta av nätägaren, koncessionsinnehavaren. Anläggningen övergick sedan ofta i nätägarens ägo medan
kostnaderna för drift och underhåll låg på den som beställt anläggningen.
Huvudorsaken till detta förfarande var det strikta skadeståndsansvar som
nätägaren hade enligt då gällande ellag.
I början på 1990-talet tog Svenska Kommunförbundet upp huvudmannaskapet för vägbelysningsanläggningar och vägbelysningsnätet med Vägverket och nätägarnas intresseorganisation Svensk Energi, (sedan april
2016 ”Energiföretagen”) för att staten skulle ta ett större ansvar. Förhandlingar inleddes med gemensamma kriterier för hela landet. Från mitten på
90-talet var man i stort sett klar och hade tecknade avtal med samtliga
Sveriges kommuner. Vägverket hade tagit på sig ett betydligt större ansvar
än vad man haft tidigare, men många kommuner var missnöjda med att Vägverket inte tagit ansvar för alla ljuspunkter utmed det statliga vägnätet.
Vägverket kom även att verka för tillkomsten av vägbelysning genom bidrag
till vissa typer av vägar. Dessa redovisas i ”Vägverkets föreskrifter om statsbidrag till vissa vägar och kollektivtrafikanläggningar m.m. Vägverkets författningssamling VVFS: 1990:3 utfärdat den 26 september 1990.” Detta var
en arbetsmodell för att ombesörja belysning på statliga vägar.
Det allmänna distributionsnätet var sedan ellagens tillkomst 1902 ett legalt
monopol med en nätkoncessionär inom området, d.v.s. en nätägare. Inom sitt
område hade koncessionären monopol på det allmänna distributionsnätet,
men även skyldigheter att ansluta abonnenter och att hålla en viss kvalitet på
den överförda elen.
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Äldre belysningsanläggning, uppförd med andra krav än dagens. Längre mellan stolparna, felplacerade
stolpar, felaktigt material enligt dagens kriterier. Man skapar en falsk trygghet då jämnheten på belysningen
är för dålig. Materialvalet stämmer inte heller med dagens VGU. Foto: Henrik Gidlund

På landsbygden men även i större städer var det i allmänhet de kommunala
energibolagen som var innehavare av områdeskoncessionen. Nätkoncessionärerna hade till och med 1995 monopol på såväl ledningsbyggnation som elförsäljning. I många fall var det alltså det kommunala energibolaget som stod för
både ledningar och den elektriska energiförsäljningen till kommunens invånare och näringsliv.
Det strikta ansvaret (vilket reglerades i ellagen från 1902) innefattade ekonomiskt ansvar för person- eller sakskada. I praktiken var det den som hade
nätkoncession och som var innehavare av det allmänna distributionsnätet
som omfattades av strikt skadeståndsansvar. När ellagen förändrades 1997,
SFS 1997:857, förändrades även detta strikta skadeståndsansvar till att gälla
innehavaren av elanläggningen, i detta fall ägaren av belysningsanläggningen.
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Resultat av enkätstudie – dagens situation
Som en del i arbetet genomfördes vintern 2016 en enkätstudie om belysningsanläggningar på statlig väg och kommunal gata, riktad till samtliga kommuner
i landet. Resultaten nedan bygger på de inkomna svaren från 140 kommuner
vilket innebär att det saknas en del underlag för att helt säkerställa siffrorna.
Utskick och hantering av enkät och statistikbehandling har utförts av SKL åt
projektet.
När man räknar ihop det totala antalet ljuspunkter i landet, belysning på
både statlig väg och kommunal gata, oavsett vem som är ägare av själva anläggningen, så är storleksordningen 2.5 miljoner ljuspunkter. Sverige har om
man jämför med andra länder i EU en mycket hög andel armaturer/invånare,
0,26 ljuspunkter/capita. Detta kan jämföras med genomsnittet på 0,13 ljuspunkter/capita (se tabell 6).
Trafikverket har 200 000–220 000 belysningspunkter på de statliga vägarna.
Kommunerna har enligt enkätunderlaget i genomsnitt 9 procent av sina
ljuspunkter på det statliga vägnätet (se diagram 4). Detta skiljer sig dock åt
mellan de olika kommungrupperna. Definitionen av kommungrupper har
gjorts av SKL. Till exempel har glesbygdskommuner cirka 40 procent av
sina ljuspunkter på statlig väg, medan större städer endast har 4 procent.
Utifrån studien och ett pilotprojekt i fyra kommuner görs uppskattningen
att 200 000–400 000 ljuspunkter på statlig väg idag ägs och sköts av kommunerna. Cirka 30 procent av de kommunala ljuspunkterna längs med statlig
väg uppges behöva reinvesteras inom 1–2 år beroende på att den tekniska
livslängden snart är uppnådd.
Diagram 3 innehåller enbart svar med uppgifter för både kommunal och
statlig väg för att det ska bli jämförbart. Om lämnade uppgifter varit oklara
eller ofullständiga har de tagits bort. Resultatet utgår därför från svar från
140 kommuner. I tabell 2 nedan framgår hur svaren är fördelade mellan kommungrupperna.
Bortfallet av enkätsvar är ganska jämnt fördelat, men bara en av de tre
storstäderna har svarat på enkäten och bland förortskommunerna till storstäderna är svarsfrekvensen något lägre, 39 procent. Det innebär att uppgifter
från större kommuner med mer central bebyggelse är underrepresenterade.

18 Belysning där det behövs. Belysning längs statlig väg

Tabell 1. Enkätens svarsfrekvens fördelat på kommungrupper
Kommungrupper

Kommuner totalt

Antal svar

Andel svar

Förortskommuner till storstäderna

38

15

39 %

Förortskommuner till större städer

22

11

50 %

Glesbygdskommuner

20

11

55 %

Kommuner i glesbefolkad region

16

7

44 %

Kommuner i tätbefolkad region

35

18

51 %

Pendlingskommuner

51

22

43 %

3

1

33 %

Större städer

31

16

52 %

Turism- och besöksnäringskommuner

20

12

60 %

Varuproducerande kommuner

54

26

48 %

Storstäder

Flera kommuner i samarbete
Totalsumma

1
290

140

48 %

Tabell 2. Antalet kommuner som har uppgifter om antalet ljuspunkter på det kommunala
respektive statliga vägnätet
Har ni uppgifter om hur många kommunala ljuspunkter
det finns på statliga respektive kommunala vägar?

Statlig

Kommunal

Ja, vi kan ange exakt antal

75

89

Nej, men vi kan ge en uppskattning

73

79

Nej, vi saknar uppgiften

35

15

183

183

Totalsumma
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Diagram 3. Fördelningen av belysning på statlig respektive kommunal väg redovisat per kommungrupp

Statlig väg

Kommunal väg

Totalsumma 9 %

91 %

Varuproducerade kommuner 12 %

88 %

Turism- och besöksnäringskommuner 24 %

76 %

Större städer 4 %

96 %

Storstäder 0 %

100 %

Pendlingskommuner 7 %

93 %

Kommuner i tätbefolkad region 24 %

76 %

Kommuner i glesbefolkad region 14 %

86 %

Glesbygdskommuner 40 %

60 %

Förortskommuner till större städer 9 %

91 %

Förortskommuner till storstäderna 5 %

95 %

Flera kommuner i samarbete 8 %

92 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

I diagrammet ovan framgår det tydligt att det är stora skillnader beroende på
vilken kommungrupp kommunen tillhör.
I storstäderna har kommunen bara ljuspunkter längs kommunal väg.
Mindre kommuner och glesbygdskommuner har högre andel ljuspunkter på
statlig väg. Glesbygdskommunerna har till exempel 40 procent av sina ljuspunkter längs med statlig väg. Sett till hela riket finns 91 procent av de kommunala ljuspunkterna på kommunal väg och endast 9 procent på det statliga
vägnätet. Det totala antalet ljuspunkter på statlig väg är mellan 400 000–
600 000 ljuspunkter av totalt 2.5 miljoner ljuspunkter i hela landet. Majoriteten av det totala antalet ljuspunkter återfinns därför på det kommunala
gatunätet och inte det statliga vägnätet.
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Tabell 3. Antalet ljuspunkter i de 140 kommuner som besvarade enkäten

Statlig väg

Kommunal väg

Både statlig
och kommunal

Antal
svar

Flera kommuner i samarbete

1 173

14 000

1 5173

1

Förortskommuner till storstäderna

7 903

166 417

17 4320

15

Förortskommuner till större städer

5 144

52 583

57 727

11

16 095

23 980

40 075

11

Kommuner i glesbefolkad region

6 835

43 209

50 044

7

Kommuner i tätbefolkad region

33 172

102 394

135 566

18

7 306

98 246

105 552

22

0

247 000

247 000

1

Större städer

17 381

398 163

415 544

16

Turism- och besöksnäringskommuner

14 168

44 298

58 466

12

Varuproducerande kommuner

15 990

112 517

128 507

26

125 167

1 302 807

1 427 974

140

Kommungrupp

Glesbygdskommuner

Pendlingskommuner
Storstäder

Totalsumma

Belysninganläggningarnas reinvesteringsbehov
En stor andel av kommunerna vet inte hur många av kommunens befintliga
ljuspunkter på statlig väg som behöver reinvesteras de kommande åren. Ju
längre in i framtiden de måste skatta detta desto osäkrare blir det. 73 procent
har svarat att de vet hur reinvesteringsbehovet ser ut inom ett till två år, medan
hela 40 procent svarat att de inte vet hur det kommer att se ut om mer än 10 år.
Över tid ökar andelen kommuner som svarar att en högre andel av ljuspunkterna behöver reinvesteras. Om 1–2 år räknar 31 procent av kommunerna
med att det behövs reinvesteringar i 0–5 procent av beståndet.
Tittar vi på det största reinvesteringsbehovet på mellan 51–100 procent av
ljuspunkterna i kommunerna, så ser vi att 10 procent av kommunerna har behov av så stora reinvesteringar inom 1–2 år. Tittar vi mer än 10 år framåt så är
det hela 27 procent som har så stora behov av reinvesteringar. Samtidigt får vi
inte glömma att mörkertalet är stort då 40 procent av kommunerna inte vet
hur behovet ser ut om 10 år (se diagram 4).
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Hur stor andel av kommunens befintliga belysningspunkter på statlig väg behöver
genomgå reinvesteringar under de kommande åren?
Diagram 4. Sammanställning av kommunernas bedömning av reinvesteringsbehovet på de
befintliga belysningsanläggningarna på det statliga vägnätet över tid

0–5 %

6–20 %

21–50 %

51–100 %

Vet inte

Mer än tio år

6–10 år

3–5 år

Inom 1–2 år

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Sammanställning länsvis av Trafikverkets
belysningsanläggningar
Uppgifterna om antal ljuspunkter i nedanstående tabell kommer från 2015,
befolkningsstatistiken är hämtad från SCB:s sammanställning för 2016-061.
Sammanställningen är länsvis, för något län har uppgifterna hämtats in av
projektledare för angränsande län. Summering per län kan därför skilja sig
något från en exakt fördelning kommunvis.

Not. 1.

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-		
sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/
399347/
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Tabell 4. Fördelningen av Trafikverkets ljuspunkter per län
Län

Trafikverkets ljuspunkter

Folkmängd

Armatur/invånare

15 893

513 111

0,031

W Dalarna

7 587

281 028

0,027

X Gävleborg

9 871

281 815

0,035

11 299

243 987

0,046

Z Jämtland

6 357

127 376

0,049

D Södermanland

3 775

283 712

0,013

U Västmanland

4 649

264 276

0,017

T Örebro

7 133

291 012

0,024

E Östergötland

7 484

445 661

0,017

AB Stockholm

AC och BD Västerbotten
och Norrbotten

Y Västernorrland

22 382

2 017 306

0,011

C Uppsala

6 033

34 0570

0,018

I Gotland

1 063

5 7391

0,018

S Värmland

5 329

275 904

0,019

32 000

1 409 200

0,023

G Kronoberg

6 323

19 1369

0,033

F Jönköping

6 518

34 7837

0,019

H Kalmar

8 756

23 7679

0,037

K Blekinge

2 839

15 6590

0,018

N Halland

4 188

291 660

0,014

16 813

1 303 627

0,013

186 996

9 361 021

0,0198

O Västra Götaland

M Skåne
Summa hela landet

Antalet ljuspunkter är större än vad tabellen ovan redovisar beroende på att
vissa län har redovisat antalet stolpar. Det förekommer stolpar med mer än en
ljuspunkt, till exempel då stolpar är placerade i mittremsa på motorväg med
dubbelarm. Exakt antal armaturer är därmed större än vad som redovisas i
tabellen.
Som jämförelse redovisas nedan en tabell med liknande innehåll för hela
Europa. Denna tabell är framtagen på EU-nivå inom arbetet med ”Green Public
Procurement Criteria for Street Lighting” (oktober 2016) på uppdrag av EUkommissionen. Samtliga deltagande länders belysningsorganisationer har
svarat på detta, och här ser man tydligt att Sverige innehar en position i toppen
när det gäller antalet ljuspunkter/invånare (capita).
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Tabell 5. Antalet ljuspunkter per invånare enligt en sammanställning inom ett EU-projekt.
Här redovisas det totala antalet ljuspunkter i landet

Country

Habitants 2015

Total stock
luminaires 2005

Total stock
luminaires 2015

Luminaires per
capita 2015

Austria

8 551 081

1 000 000

1 033 494

0.12

Belgium

11 336 943

2 005 000

2 154 280

0.19

Bulgaria

7 199 931

910 708

0.13

Croatia

4 244 995

536 943

0.13

Cyprus

873 003

88 000

90 948

0.10

Czech republic

10 536 043

300 000

1 300 000

0.12

Denmark

5 649 584

780 000

806 126

0.14

Estonia

1 311 505

50 000

51 675

0.04

Finland

5 478 486

400 000

1 100 000

0.20

France

66 175 754

9 000 000

9 000 000

0.14

Germany

80 709 056

9 250 000

9 250 000

0.11

Greece

10 977 945

900 000

930 145

0.08

Hungary

9 863 193

600 000

620 097

0.06

Ireland

4 602 854

401 000

414 431

0.09

60 944 960

9 000 000

9 301 449

0.15

Italy
Latvia

1 985 887

85 000

87 847

0.04

Lithuania

2 901 039

125 000

129 187

0.04

Luxembourg

562 848

61 000

63 043

0.11

Malta

426 144

45 000

46 507

0.11

Netherlands

16 876 904

2 500 000

3 652 286

0.22

Poland

38 499 953

4 200 000

4 340 676

0.11

Portugal

10 367 550

1 100 000

1 136 844

0.11

Romania

19 909 323

2 518 300

0.13

Slovakia

5 416 851

200 000

206 699

0.04

Slovenia

2 066 511

74 000

76 479

0.04

46 390 269

4 200 000

4 340 676

0.09

9 721 642

2 500 000

2 545 366

0.26

64 643 370

7 851 000

7 640 227

0.12

64 284 433

0.13

Spain
Sweden
UK
EU28

508 223 624
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Tittar man på antalet armaturer/invånare ser man även ett samband mellan
det totala antalet och Trafikverkets antal. Om man antar att siffran för det
totala beståndet i landet är ca 2,5 miljoner ljuspunkter, skulle det innebära att
Trafikverkets bestånd på statlig väg är 8 procent av det totala antalet. Detta
stämmer med respektive parters anläggningsbestånd om man tittar på antalet armaturer/invånare.
Vid en jämförelse mellan de sju största länen och de sju minsta länen går
det att urskilja ett mönster. Andelen armaturer/invånare är högre i mindre
befolkade delar, sett till folkmängd. Detta stödjer det resultat som tidigare
redovisats i projektets enkätundersökning.
Tabell 6. Antal armaturer/invånare i de sju största länen
Län

Trafikverkets ljuspunkter

Folkmängd

Armatur/invånare

15 893

513 111

0,031

E Östergötland

7 484

445 661

0,017

AB Stockholm

22 382

2 017 306

0,011

6 033

340 570

0,018

32 000

1 409 200

0,023

6 518

347 837

0,019

16 813

1 303 627

0,013

107 123

6 377 311

0,017

Trafikverkets ljuspunkter

Folkmängd

Armatur/invånare

11 299

243 987

0,046

Z Jämtland

6 357

127 376

0,049

U Västmanland

4 649

264 276

0,017

I Gotland

1 063

57 391

0,018

G Kronoberg

6 323

191 369

0,033

H Kalmar

8 756

237 679

0,037

K Blekinge

2 839

156 590

0,018

41 286

1 278 668

0,033

AC och BD Västerbotten
och Norrbotten

C Uppsala
O Västra Götaland
F Jönköping
M Skåne
Antal armatur/invånare, medel för
Trafikverkets anläggningar sju största länen

Tabell 7. Antal armaturer/invånare i de sju minsta länen
Län
Y Västernorrland

Antal armatur/invånare, medel för
Trafikverkets anläggningar sju minsta länen
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KAP ITEL

3

Ansvarsfördelningen mellan
Trafikverket och kommunerna
Trafikverkets åtaganden och ansvar
Trafikverkets uppgift är preciserat i verkets instruktion (Svensk Författningssamling SFS, Förordning 2010:185 med instruktion för Trafikverket).
Där framgår följande av första paragrafen:
Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv
ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar
och järnvägar.
Trafikverket ska verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala
kollektivtrafiken.
Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa
förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem.
Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.
I det årliga regleringsbrevet preciserar regeringen bland annat specifika uppdrag och de finansiella förutsättningarna för verksamheten. Hur detta ska
tolkas för belysningsanläggningarna hanteras sedan inom VGU som är Trafikverkets regelverk för belysning. Trafikverket har även ett uppdrag att bygga
energieffektiva anläggningar som tillgodoser behoven och minskar energianvändningen inom transportsektorn. Detta innebär att användandet av belysning behöver prioriteras till de situationer där det blir mesta möjliga nytta,
med minsta möjliga miljöpåverkan, för pengarna.
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Belysning får inte heller enligt dagens VGU försämra trafiksäkerheten som
helhet på sträckan, vilket en dåligt byggd anläggning kan göra. Fram till idag
har inte VGU tillämpats som ett retroaktivt dokument när det gäller diskussioner om kommunala belysningsanläggningar längs statliga vägar. Reglerna
i VGU ska användas av Trafikverket vid nybyggnads- och större ombyggnadsåtgärder, men är inte avsedda för underhållsåtgärder eller vid små förbättringsåtgärder.
I nuläget finns det möjlighet för externa aktörer att bygga belysning, likaväl
som andra väganordningar, längs med statlig väg. Hantering och rutiner kring
detta styrs av Väglagen 1971:948. En ytterligare faktor som påverkar ansvaret
som Trafikverket har är kravet att upprätthålla vägens funktion och säkerhet
vid användning.
I nuvarande utgåva av VGU, i kapitel om belysning (kap 8) hanteras följande
platser avseende belysning:
>> landsbygd
>> tätort
>> gång- och cykelväg.
Det leder till att belysning placeras och kategoriseras utifrån dessa platser
och situationer, tillsammans med övriga kriterier som finns för att ordna
belysning. Det krävs kunskap om VGU och bakomliggande forskning för att
kunna tolka om en plats ska vara belyst eller inte.
Motiv för att på landsbygd överväga att ordna belysning, utöver krav enligt
ÅDT-värden (Årsmedeldygnstrafik) är:
>> avsevärt högre andel mörkerolyckor än vad som är normalt under mörker,
>> störande eller missledande ljus i stor omfattning, och
>> stor gång- och cykeltrafik på vägren (efter mörkrets inbrott).
Möjligheter att ordna belysning finns alltså om något av ovanstående kriterier uppfylls, trots att de kanske inte klarar de mer ”hårda” kriterierna som
ÅDT-värden. Trafikverket har även som generellt uppdrag att ordna belysning där det anses samhällsekonomiskt lönsamt. Bedömningsmodellerna för
detta är dock inte detaljerade eller tillräckligt tydliga.
Tillsammans med länsplaneupprättare och kommuner medverkar, och
finansierar, Trafikverket även i regionala forum till att upprätta regional
transportplan. Inom dessa regionala forum finns möjligheter för kommunerna
att påverka var belysning ska byggas längs med de statliga vägarna inom respektive region. I dessa forum ska även frågan om belysning av cykelvägar hanteras och prioriteras enligt riktlinjen TDOK 2014:0286 ”Belysning av cykelnät utanför tätort”.
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Som en hjälp för att hantera befintliga belysningsanläggningar längs med
statlig väg finns även en Trafikverksövergripande riktlinje, TDOK 2012:1135
”Belysningsinriktning lågtrafikerade vägnätet med annan huvudman”.
Riktlinjen anger vilka förutsättningar som gäller för att kunna göra avsteg
från VGU, vilka hanteras via separat dispensansökan. Riktlinjen ska tillämpas
när befintlig belysningsanläggning längs det lågtrafikerade vägnätet ägs av
annan och ombyggnation är aktuellt. Den gäller inte när ny anläggning ska
byggas utan då är det VGU:s krav som gäller.
Kriterier för när avsteg från VGU kan beviljas enligt riktlinjen är följande:
>> ÅDT <500 fordon
>> Hastighetsgräns 70 km/h eller lägre
>> Hastigheten måste mätas och 85-percentilen får ej överskrida
skyltad hastighetsgräns
>> Litet antal gc-trafikanter
En förutsättning för att kunna göra avsteg från VGU enligt riktlinjen är även
att planerade åtgärder inte försämrar synbetingelserna som helhet.
Då riktlinjen inte gäller när en ny anläggning ska uppföras finns även definitioner av ny och befintlig anläggning:
Befintlig anläggning:
Vad kan utföras utan att åtgärd räknas som nyanläggning?
>> Byta armatur på befintlig stolpe (=ny med likvärdigt ljusutbyte)
>> Byta kablage i stolpe
>> Ersätta enstaka befintlig stolpe med ny (vid t.ex. trafikskada) på befintlig
plats, (d.v.s. upprätthålla befintlig funktion på anläggning)
Ny anläggning:
Vad kan inte utföras utan att åtgärd räknas som nyanläggning?
>> Byta kablage i mark/luft mellan stolpar (mer än mellan enstaka
vid trafikskada)
>> Komplettera anläggning med fler ljuspunkter mellan befintliga,
alternativt demontera mellan befintliga
>> Bygga om inmatningspunkter och förändra fördelning av stolpar
på sträcka
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Kommunernas ansvar och förutsättningar
Det svenska vägnätet består idag av cirka 58 000 mil vägar. Det är fördelat på
statliga vägar med 9 800 mil, kommunala gator och vägar med 4 200 mil, och
enskilda vägar med 44 000 mil. (SKL, Vägen till glesbygdens framtid 2014).
Förhållandena för belysning på de enskilda vägarna behandlas inte i denna
rapport.
När de flesta av belysningsanläggningarna på det statliga vägnätet byggdes
var bilismen i fokus, belysning anordnades främst för biltrafik och de oskyddade trafikslagen fick anpassa sig till denna. Vissa byar, främst i glesbygd,
bekostade då själva några stolpar i anslutning till hållplatser, korsningar,
brevlådor med mera. Många av dessa anläggningar har sedan tagits över av
kommunerna. Idag har kommunerna tydliga mål som bl.a. beskriver hur de
ska minska sin klimatpåverkan, öka det hållbara resandet och medverka till
ett jämställt samhälle för alla oavsett ålder, kön och funktionsnedsättningar.
Dessa ställningstaganden gör att fokus har flyttats från bilismen till de oskyddade trafikanterna.
Kommunernas arbete med klimatpåverkan handlar delvis om att minska
energianvändningen och energikostnaderna för gatubelysningen som ofta
svarar för en stor del av den årliga driftbudgeten för de tekniska förvaltningarna. Med minskat antal ljuspunkter och energieffektiva anläggningar kan
både energikostnaden och klimatpåverkan minskas.
Ett hållbart resande innebär till stor del att öka resandet med kollektiva
färdmedel och cykel på bekostnad av biltransporter. Attraktiva cykelvägar där
trafikanterna känner sig trygga och som går att använda hela året bidrar till
ökad cykelpendling. Här kan belysningen vara en trygghetsfaktor, inte minst
vid korsnings- och konfliktpunkter med andra trafikslag, både för att se och
för att synas.
Ur ett jämställdhetsperspektiv är belysningen en viktig del av trygghetskänslan. När det gäller trafiksäkerhet finns det parametrar som kan mätas
och bedömas, medan det är svårt att mäta trygghet, då det delvis handlar om
känslor och upplevelser. Kvinnor känner sig ofta mer otrygga än män och
detta medför att de undviker att röra sig ute när det är mörkt. Har de möjlighet tar de hellre bilen för att det är mörkt på hållplatser och på vägen dit.
Trygghetsfrågan är också en viktig parameter för många barn och ungdomar
utanför tättbebyggt område som tar sig till och från skolan och fritidsaktiviteter med hjälp av skolskjuts eller kollektivtrafik.
Det är mörkt ungefär sex månader om året när människor är på väg till eller
från skola och arbete. För att då kunna minska bilåkandet måste det kännas
tryggt att röra sig mellan hemmet, kollektivtrafiken och andra målpunkter.
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Kollektivt resande ska underlättas. Då har vägbelysning en betydelsefull roll. Foto: Henrik Gidlund

Många äldre bor idag kvar i sina bostäder vilket kan medföra ökad trafik från
hemtjänst och annan service. Personer med olika former av funktionsnedsättning har ett större behov av belysning för att kunna orientera sig och se
hinder och annat som påverkar deras möjlighet att röra sig i samhället.
Det statliga vägnätet är i allmänhet en del av transportvägen mellan bostad
och arbete, skola, butik och annan service för de som bor utanför tättbebyggt
område. Belysningen i anslutning till deras by, eller motsvarande, upplevs
ofta som en viktig del i vardagen.
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När finns det behov
av belysning
För att få en ny bedömning av var det är rimligt att ha belysning på det statliga
vägnätet har VTI på uppdrag av SKL och Trafikverket utfört en studie för att
ta fram kriterier för detta. Sedan övertagandet från mitten av 1990-talet har
det även i VGU skett stora förändringar när det gäller hur behovet av belysning ska bedömas.
Hela rapporten finns tillgänglig och heter ”Kriterier för vägbelysning på
statlig väg i och i anslutning till mindre tätorter på landsbygd: Resultat från
litteraturstudie, intervjuer och projektmöte” VTI notat 20-2017.

Syfte och begränsningar med VTI:s rapport
Syftet med VTI:s studie är att ta fram ett förslag på nya riktlinjer för när vägbelysning ska användas på statlig väg i mindre samhällen och på landsbygd,
alltså utanför detaljplanelagt område.
Studien har omfattat följande delar:
>> Sammanställning av befintliga och tidigare riktlinjer, i Sverige
och i de nordiska länderna.
>> Genomgång av vetenskapliga studier om trafikanters behov och
vägbelysningens effekter.
>> Undersökning av förutsättningarna att ta fram en samhällsekonomisk modell.
>> Intervjuer med belysningsansvariga inom kommuner.
>> Från de olika delarna har en lista över tänkbara kriterier sammanställts,
vilken utgjort underlag för diskussioner med Trafikverkets och SKL:s
projektgrupp. Baserat på diskussionerna har sedan ett förslag på nya
kriterier tagits fram.
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VTI:s kriterier för belysning på statlig väg
Enligt nuvarande riktlinjer för väg- och gatubelysning ska vägar och gator
inom tätort förses med belysning, medan vägar utanför tätort normalt sett
inte behöver förses med belysning. Regelverket Vägars och Gators Utformning
(VGU) är tvingande för det statliga vägnätet medan det är rådgivande för kommunala vägar och gator. När belysning behövs på statlig väg utanför tätort har
varit en ständig källa till diskussion mellan Trafikverket och kommunerna.
Syftet med studien är att ta fram ett förslag på nya riktlinjer för när både
ny och befintlig vägbelysning ska användas på statlig väg i och utanför mindre
tätorter. Detta har huvudsakligen gjorts genom litteratursammanställning av
riktlinjer och vetenskapliga studier om trafikanters behov och vägbelysningens
effekter, samt genom intervjuer med belysningsansvariga i kommuner. En
lista över tänkbara kriterier togs fram och diskuterades på ett möte med
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) och Trafikverkets gemensamma
referensgrupp för projektet ”Kriterier för belysning på statlig väg”. Deltagarna
vid detta möte ansåg att nedanstående kriterier är intressanta att gå vidare
med i en tillämpning.
En statlig väg på landsbygd ska vara försedd med vägbelysning om:
>> Vägen går genom en tätort (enligt gällande SCB-definition).
>> Det finns en kommunal detaljplan eller byggnadsplan med en statlig
genomfartsväg där det förekommer blandtrafik.
>> Det förekommer inrättningar som genererar oskyddade trafikanter i
närheten av vägen, t.ex. skolor, kyrkor, samlingslokaler, idrottshallar,
vårdcentraler, muséer, tågstationer, färjelägen eller liknande.
>> Det förekommer gång- och cykelpassager eller hastighetsdämpande
åtgärder längs vägen.
>> Det förekommer pendlingshållplatser, inklusive tåg och båt.
>> Gällande ÅDT-krav i VGU är uppfyllt.
Ett förtydligande till kriterierna är att det inte måste vara en tätort (enligt
SCB-definition) utan kravet på belysning gäller även mindre tätorter och andra
platser om något av de andra kriterierna uppfylls. Kriterierna är inte heller i
prioritetsordning.
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Kriterier för belysning ses över. Foto: Henrik Gidlund

Sammanställning av VGU-kriterier för när belysning kan
och ska ordnas
Här följer en kort redovisning i tabellform av kriterier för belysning enligt
det regelverk som var gällande i mitten på 90-talet, VU 94, samt enligt dagens
regelverk VGU 2015. Längst till höger redovisas i vilken grad VTI:s studie påverkar kriterierna.
Inom VU94 finns endast ett fåtal krav på att vägar ska vara belysta. Några
utpekade ställen som ska belysas är trafikplatser och plankorsningar förutsatt att primärväg är belyst, vid öppna platser (torg) samt bryggor och färjelägen. Samtliga övriga krav föregås av ett ”bör” och tjänar därmed mera som
vägledning till när belysning ska övervägas.
I kapitel 8, Väg- och gatubelysning, inom VGU 2015 avses med ”tätort”
samma sak som detaljplanelagt område. Inom detaljplanelagt område finns
enligt PBL krav på att ordna belysning.
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Tabell 8. Jämförelse av hur kriterierna för att anordna belysning behandlats i tidigare och
nuvarande regelverk för Trafikverket
Typ av plats
/anläggning
(från VGU)

VU 94

VGU 2015 samt
andra för Trafikverket
styrande dokument

Kriterier enligt
VTI:s uppdrag
inom projektet

Gång- och
cykelvägar
inklusive trappor

Nej, bör belysas
vid stor gång- och
cykeltrafik i mörker

Inom tätort ja, utom tätort
enligt TDOK 2014:0286.
(Belysning av cykelnät
utanför tätort)

Ja

Statlig väg inom
kommunalt väghållningsområde

Ja, under vissa
förutsättningar

Ja, om väg ligger inom
detaljplanelagt område
samt även vid andra fall
under vissa förutsättningar

Ja, om inom
tätort, annars
ingen skillnad
mot VGU

Statlig väg inom
detaljplanelagt
område

Nej, inga krav

Ja, inom tätort ska
belysning ordnas enligt PBL.
Tätort likställs med detaljplanelagt område

Ja, ingen skillnad
mot VGU

Parkeringsplatser

Nej, inga krav

Ja, belysningsklass P4

Ja, ingen skillnad
mot VGU

Rastplatser

Nej, inga krav

Inget krav, förutom där det
finns servicebyggnader

Ja, ingen skillnad
mot VGU

Tättbebyggt
område

Nej, inga krav

Ja, om detaljplanelagt och
under vissa förutsättningar

Ja, ingen skillnad
mot VGU

Korsningar
(i bebyggda områden)

Nej, förutom om
primärväg är belyst

Ja, inom tätort, även med
stor komplexitet utanför

Ja ingen skillnad
mot VGU

Belysning cykelnät
utanför tätort

Bör belysas vid stor
gång och cykeltrafik
i mörker

Inom tätort ja, utom tätort
enligt TDOK 2014:0286

Ja, vid gång och
cykelpassager/
hastighetsdämpande åtgärder

34 Belysning där det behövs. Belysning längs statlig väg

Typ av plats
/anläggning
(från VGU)

VU 94

VGU 2015 samt
andra för Trafikverket
styrande dokument

Kriterier enligt
VTI:s uppdrag
inom projektet

Trafikplatser

Ja, om primärväg
är belyst

Ja, om med stor
komplexitet

Ja, ingen skillnad
mot VGU

Plankorsningar

Ja, om primärväg
är belyst

Ja, om med stor
komplexitet

Ja, om med stor
komplexitet samt
om pendlingshållplats m.m.

Cirkulationsplats

Förekommer ej

Ja

Ja, ingen skillnad
mot VGU

Övergångsställen

Nej, inga krav

Ja, om vägen i övrigt
är belyst

Ja

Busshållplatser

Nej, inga krav

Ja, vid fler än 20
av-påstigande samt om
vägen i övrigt är belyst

Ja, om pendlingshållplats
m.m.

Vändplatser

Nej, inga krav

Nej, inga krav

Ev. om övrigt
krav uppfylls

Öppna platser

Ja, förutsätter att
det finns övrig belysning, avses torg
och liknande ytor

Förekommer bara inom
detaljplanelagt område
(krav enligt PBL)

Ja, ingen skillnad
mot VGU

Bryggor
och färjelägen

Ja, vid ramper samt
övriga ytor

Ja, vid ramper samt
övriga ytor

Ja, om pendlingshållplats
m.m.

Broar

Samma regler som
vägen i övrigt

Samma regler som vägen
i övrigt

Ja, ingen skillnad
mot VGU

Vägen går genom
en tätort

Ej reglerat utifrån
det begreppet

Ej reglerat utifrån det
begreppet

Ja
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Olika studerade scenarier för
ansvarsfördelningen
Här beskrivs de scenarier som diskuterats under projektet gång med scenario 1
som ett nollalternativ där det förblir som idag.

Studerade scenarier
1. Ingen förändring mot idag, all befintlig belysning som kommunen ansvarar för
står kvar oavsett standard och trafiksäkerhetsaspekter. Möjlighet till ny kommunal
belysning på statlig väg då den uppfyller dagens belysningsstandard.
De befintliga belysningsanläggningarna (från före 1995) som inte blir föremål
för övertagande av Trafikverket ska kunna drivas vidare i befintligt skick, så
länge de kan anses säkra rent åldersmässigt och under förutsättning att befintlig funktion på anläggningarna upprätthålls.
Kommunernas behov och önskemål om att fortsätta driva befintlig och
även anlägga ny belysning utmed statlig väg tillgodoses. Många kommuner
expanderar, nya industri- och bostadsområden byggs en bit utanför centralorten. Transporter till de nya exploateringsområdena sker ofta på statlig väg.
VGU-kriterierna för att belysa vägen uppfylls inte, men då kommunen har
önskemål om att belysa vägen som en service för kommuninvånarna ska detta
vara möjligt. Kommunen ska då bygga och driva belysningsanläggningen efter
Trafikverkets rutiner och riktlinjer.
Idag finns även arbetssätt för hur nya anläggningar på statlig väg ska utformas när annan anläggningsägare än Trafikverket vill bygga belysning
längs statlig väg. Denna rutin ska inte vara styrande för övertagande av befintliga belysningsanläggningar utmed statlig väg, men kan finnas med som
en vägledning.
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En tydlig hantering och ansvarsfördelning mellan Trafikverket och kommunerna över befintliga gränsdragningar behöver göras kända. Befintliga gränsdragningar som upprättades under övertagandeprocessen är ibland okända
av ansvariga, varför ett arbete med att förtydliga och förklara respektive parts
synsätt bör starta. I många fall leder okunskap till missuppfattningar och diskussioner på felaktiga grunder, och i många fall finns principiella överenskommelser att förhålla sig till.
De anläggningar som uppförts av kommunerna med denna bakgrund (efter
1995) ska inte vara med i kommande övertagandediskussioner.
2. Trafikverket tar över ägande och ansvar för all befintlig belysning längs med
det statliga vägnätet. Kommunen har inget inflytande över om och var befintlig
belysning ska rivas, upprustas eller vara kvar.
Trafikverket tar över all befintlig belysning på statlig väg, river de anläggningar där VGU-kraven inte uppfylls och rustar upp övriga delar där så erfordras. Detta innebär att kommunerna inte längre har något ansvar för de belysningsanläggningar som är kvar från tidigare övertaganden samtidigt som
kommunerna inte heller har möjlighet att ha en utökad service, avseende mer
belysning, för kommuninvånarna utanför tätort.
Detta ska så långt som möjligt innebära att en väghållare även ansvarar för
all belysning utmed vägen.
Om det enbart är väghållaren som ska svara för belysning innebär detta att
kommunalt viktiga länkar, oavsett vem som är väghållare, riskerar att inte
kunna belysas, om det finns skillnad i uppfattningen om behovet av belysning
mellan väghållaren och aktuell kommun.
Detta scenario innebär stora kostnader för Trafikverket både för att upprusta, riva och driva de övertagna belysningsanläggningarna. Det är inte troligt att kommunerna är villiga att bekosta upprustning och rivning av anläggningar de inte kan vara med och påverka. Kommunerna har ingen möjlighet
att påverka var de, och inte Trafikverket, ser ett behov av belysning.
3. Kommunerna ansvarar för all befintlig belysning inom detaljplanelagt område.
Trafikverket ansvarar för all befintlig belysning utanför detaljplanelagt område.
Idag ska kommunerna svara för belysning inom detaljplanelagt område på
kommunala gator, medan Trafikverket ansvarar för att det statliga vägnätet
är belyst. Detta scenario påverkar huvudsakligen glesbygdskommuner, då
huvudvägen genom dessa tätorter ofta är statlig.
Idag är det glesbygdskommuner som har störst andel belysningsanläggningar på det statliga vägnätet och risken är att kommunerna med detta förslag kommer att få fler ljuspunkter att ansvara för än de har idag. Trafikverket
kommer med stor sannolikhet att riva stora delar av de ljuspunkter som finns
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utanför detaljplanelagt område och därmed försämra den service som tidigare funnits för kommuninvånare utanför tätort.
Om Trafikverket ska ta ansvar för all belysning inom icke detaljplanelagt
område kommer det antagligen att innebära att kommunalt viktiga länkar
inte kommer att belysas. Det är inte ovanligt att det finns kommunalt intresse
att ordna belysning längs med statlig väg till exploateringsområden, nya småorter osv. utanför detaljplanelagt område. Möjligheten att ordna belysning
för annan än Trafikverket (=väghållare) kommer med detta scenario inte att
finnas, och därmed främjas inte kommunal utveckling.
4. Trafikverket tar över allt ansvar för all belysning på statlig väg. Kommunerna
kan genom avtal köpa drift och underhåll av delar som ligger utanför de nya
kriterierna.
Trafikverket tar över all befintlig belysning på det statliga vägnätet.
På de sträckor som idag har belysning men inte faller inom de nya övertagandekriterierna ska kommunerna kunna köpa drift och underhåll av Trafikverket. Avtalen mellan kommunerna och Trafikverket ska vara långsiktiga,
förslagsvis 20 år. De ska även beskriva vad som ska hända med belysningsanläggningen efter avtalstidens utgång.
Risken är att kommunerna fastnar i avtal och kostnader som de inte har någon
möjlighet att påverka. Det kan under dessa tjugo år komma nya tekniker och
lösningar som gör att kostnader och miljöpåverkan sjunker avsevärt. Det kan
också bli förändrade politiska förutsättningar och prioriteringar som gör att
detta alternativ inte är realistiskt.
Avtalen måste även innefatta vad som ska hända med dessa samt hur det
ska finansieras och ställningstagande/”skuldbördan” för beslut om släckning
och rivning.
Det kommer att krävas stora investeringar på många av de befintliga anläggningarna för att de ska fungera 20 år framåt.
Vad händer med de delar av belysningsanläggningarna som inte klarar
kraven enligt kriterierna eller där kommunerna inte har viljan att betala? De
måste släckas och rivas. Har Trafikverket tagit över allt kommer det vara svårt
att få kommunerna att ta kostnaderna för att riva undermåliga anläggningar.
Hur ska kostnaderna regleras vid skador på anläggningen orsakade av trafik,
vandalisering och extremt väder?
Scenariot bedöms vara administrativt kostsamt och tungarbetat.
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5. Trafikverket tar över belysning som de nya riktlinjerna förespråkar. Kvarvarande befintlig belysning som påverkar trafiksäkerheten negativt tas bort.
Möjligheten till kommunal belysning på statlig väg kvarstår då den uppfyller
dagens belysningsstandard.
Trafikverket tar över den befintliga belysning på det statliga vägnätet som
uppfyller de nya kriterierna.
Kommunerna bekostar upprustning av belysningsanläggningarna som faller
inom de nya riktlinjerna till en standard motsvarande minst halva livslängden.
Trafikverket tar över anläggningarna löpande allteftersom standarden blir
godtagbar, en eller två gånger per år, under förslagsvis en femårsperiod. De
anläggningarna upprustas på bekostnad av kommunen.
De kvarvarande anläggningar som inte uppfyller en acceptabel kontinuitet
och jämnhet, ofta kallad infarts- eller brevlådebelysning, rivs. Dessa anläggningar försämrar trafiksäkerheten för såväl bilister som oskyddade trafikanter
då ögat inte har någon möjlighet att hinna adaptera mellan ljus och mörker,
vilket påverkar synbarheten för hinder och oförutsägbara händelser.
All resterande kommunal belysning på statlig väg avvecklas/rivs inom en
tioårsperiod, alternativt rustas upp till en standard som motsvarar nybyggnadsregelverket.
Kommunernas behov och önskemål om att fortsätta driva och anlägga
ny belysning utmed statlig väg tillgodoses i detta scenario. Många kommuner
expanderar och nya industri- och bostadsområden byggs en bit utanför
centralorten. Transporter till de nya exploateringsområdena sker ofta på
statlig väg. Om VGU-kriterierna för att belysa vägen inte uppfylls, men
kommunen har önskemål om att belysa vägen som en service för kommuninvånarna ska detta vara möjligt. Kommunen ska då bygga och driva belysningsanläggningen efter Trafikverkets rutiner och riktlinjer.

Val av scenario
Resultatet av en workshop med VTI där deras föreslagna kriterier diskuterades blev ett slutligt förslag till kriterier. Detta ledde också fram till att det är
scenario 5 som är det mest rimliga för alla inblandade att arbeta vidare med.
Förslagen till scenarier baseras på de inledande diskussionerna i referensgruppen. Åsikterna var från början spretiga och det var lättare att diskutera
detaljfrågor i den egna kommunen än helheten. Diskussionerna har varit
konstruktiva och deltagarna har kunnat göra sina åsikter hörda. Önskemålet
har från början varit att Trafikverket tar över all belysning fullt ut som den ser
ut idag, men det finns en förståelse för att detta inte är möjligt av många olika
orsaker. Det har också funnits ett önskemål att ha någon skrivning att hänvisa
till vid borttagning av befintlig belysning, då detta ofta är en infekterad fråga
och speciellt inom glest befolkade områden.

Belysning där det behövs. Belysning längs statlig väg 39

Kapitel 5. Olika studerade scenarier för ansvarsfördelningen

Exempel på eftersatt underhåll, kupa saknas, felaktig ljuskälla. Foto: Henrik Gidlund

Stora delar av den kommunala belysningen på statlig väg har eftersatt underhåll, men standarden varierar mycket. Vissa kommuner har politiska beslut
på att de inte ska eller inte får underhålla eller reinvestera i anläggningarna.
Andra kommuner satsar stora summor på att rusta upp och underhålla befintliga anläggningar längs både statliga och kommunala vägar och gator.
En slutsats är därför att det inte är rimligt att lämna över en dålig eller
fallfärdig anläggning till Trafikverket, men anläggningen behöver inte heller
vara helt ny. Av kapitel 2 framgår det tydligt att det finns ett stort behov av
upprustning just för den del av den kommunala belysningen som står utmed
statlig väg. Slutsatsen inom projektet har blivit att belysningsanläggningen
ska ha minst halva den tekniska livslängden kvar.
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Pilotstudien – vad säger den?
För att bedöma omfattningen och kostnader för ett övertagande genomfördes
en pilotstudie inom projektet. Studien baserade sig på kriterier framtagna av
VTI på uppdrag av projektet.
I pilotstudien har fyra kommuner ingått. Kommunerna är olika stora och
belägna i olika delar av landet. Kommunerna som representerats ser ut enligt
följande:
Tabell 9. De deltagande kommunernas olika karaktär
Var i Sverige ligger
pilotkommunen

Invånare
i kommun

Invånare
i centralort

Befolkningstäthet i berörd
kommunpersoner/km2

A

Norrland

100 000

50 000

38.8

B

Västra Svealand

12 000

5 500

6,5

C

Östra Svealand

58 000

23 000

18,5

D

Södra Götaland

32 000

19 000

65,7

Analys av kriterierna för berörda kommuner
Studien omfattar en genomgång av fyra kommuners belysning på det statliga
vägnätet. Respektive kommun har lämnat information om var belysningen
finns avseende ort, vägsträcka, vägnummer i tabeller eller illustrerat på karta.
Underlagen har bearbetats med hjälp av tillgängliga kartmotorer med gatuvy.
Bildvyerna är inte dagsaktuella, men anläggningarna är gamla och kommunerna har i de fall någon förändring skett noterat detta i underlagen. Det finns
ett fåtal platser som inte hittades och om det inte gått att göra en detaljerad
bedömning utgår mängderna från sammanställningarna.
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Endast en kommun bifogade en tätortskarta efter SCB:s kriterier, på övriga
platser har tätortsskylt, hastighetsbegränsning 50 km/tim eller lägre i bebyggt
område jämställts med tätort.
Tabell 10. Fördelning av ljuspunkter efter analys
Antal ljuspunkter
på statlig väg

Övertas av Trafikverket
enligt VTI-kriterier

% till
Trafikverket

Kvar i kommunens ansvar
/alternativt tas bort

A

4 061

1 779

44

2 282

B

966

319

33

647

C

1 940

1 030

53

948

D

1 255

333

27

922

Kostnader för uppgradering av anläggningen till acceptabelt skick
Inom pilotstudien har kostnaderna för att få en anläggning i acceptabelt
skick för att Trafikverket ska kunna ta över anläggningen, bedömts utifrån att
minst halva tekniska livslängden ska vara kvar för både armatur och stolpe.
Kriterier för att ett övertagande ska vara aktuellt beskrivs på annan plats i
dokumentet, se bland annat kapitel 4 med kriterier framtagna av VTI på uppdrag av detta projekt.
Förslaget innebär att armaturer bestyckade med kvicksilverljuskällor ersätts
med nya LED-armaturer. Kostnaden för en ny armatur har beräknats till
5 000 kronor, inklusive rivning av gammal och montering av ny. Stålstolpar har
generellt antagits vara i skick att stå kvar, medan trästolpar generellt ersätts
av nya stålstolpar vilket även inkluderar nya armaturer. På många platser
kommer det krävas eftergivliga uppfångande stolpar enligt VGU. Kostnaden
för en ny stolpe inklusive markförlagd kabel har satts till 25 000 kr/stolpe.
Detta kan kanske uppfattas som en mycket förenklad bild av verkligheten,
men ger generellt en rättvisande bild av kostnaderna.
Redovisade kostnader gäller alltså själva bytet av komponenter i anläggningen. Utöver detta tillkommer kostnader för inventering, dokumentation,
upprättande av avtal med mera, vilka i detta skede inte är identifierade i detalj.
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Tabell 11. Bedömda kostnader för upprustning av stolpar per pilotkommun

A

Kostnader
upprustning
armaturer på
statlig väg

Kostnader
upprustning
stolpar på
statlig väg

4 380 000

21 900 000

Totalkostnad
20 160 000
*(26 280 000)

Genomsnittskostnad per
stolpe till
Trafikverket
11 332

B

610 000

2 200 000

2 810 000

8 809

C

4 355 000

3 725 000

8 080 000

7 845

D

338 000

2 775 000

3 382 000

10 156

Anm.
*Kommunen har beslutat
om upprustning som
pågår i nuläget, därav
den lägre kostnaden.

Med ett något större statistiskt underlag borde det vara möjligt att ta fram en
schablonkostnad för upprustning vid övertagande.
Vid en marknadskontroll utgör andelen eftergivliga stolpar som levereras
5–15 procent av det totala antalet. Även en uppskattning av olika typer av
kostnader har genomförts.
Kostnaden för en eftergivlig stolpe är i storleksordningen dubbelt till tre
gånger så stor som för en icke eftergivlig stolpe. Medelkostnadsspannet för
eftergivliga stolpar utan fundament är 8 000–17 000 kr. Motsvarande siffra
för icke eftergivliga stolpar utan fundament är 3 000–9 000 kr. Priserna är
inte och ska inte ses som det faktiska priset för olika kategorier av stolpar. De
används enbart för att synliggöra skillnader i kostnader inom detta projekt!
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Förslag till handlingsplan
Genomförande och framtida samarbete
Under våren 2018 är avsikten att ta fram en fördjupning som mer operativt
beskriver de olika stegen i genomförandet. Nedan beskrivs dessa steg endast
kort. Det fortsatta arbetet med övertagandeprocessen måste ske på lokal nivå
när kriterierna är satta. Ambitionen är att alla ska arbeta efter samma riktlinjer
medan det praktiska genomförandet sker mer lokalt förankrat. Förslagsvis
bildas en grupp för varje Trafikverksregion. I vissa regioner finns redan sådana grupper och de driver frågorna vidare efter de generella riktlinjer som
ska gälla hela landet.
Som ett första steg behöver de belysningsanläggningar på det statliga vägnätet som Trafikverket i dag inte ansvarar för dokumenteras, ofta behövs
även någon form av besiktning för att bedöma anläggningens status. På vissa
platser i landet finns bra dokumentation om belysningsanläggningarnas status,
på andra sämre och i vissa fall är den mycket knapphändig. Därefter sker en
bedömning utifrån de förslagna kriterierna och bedömningen dokumenteras.
Vid oenighet om vilka anläggningar som ska övertas, föreslås att en oberoende part utför en bedömning av anläggningens status.
För de delar som ska övertas av Trafikverket görs en handlingsplan baserad
på hur stor del som ska rustas upp. Hela vägdelar överlämnas, förslagsvis en
till två gånger per år under en femårsplan eller kortare period.
Det ska finnas tydliga delmål för dokumentation av befintlig standard,
övertagande eller inte övertagande och rivning av de anläggningar som inte
ska finnas kvar. Allt bör vara genomfört inom en period på fem till tio år från
denna rapports färdigställande/fastställande. Varje år ska dokumentation om
framskridandet av övertagsprocessen rapporteras till Trafikverket och SKL.
Nedan finns ett förslag till en relativt snabb handläggning, som även är realistisk då delar av belysningsanläggningarna ändå har ett reinvesteringsbehov
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under denna tidsperiod. Matningen av belysningsanläggningar kan behöva
ses över, där det är sambyggt mellan Trafikverket och kommunen kan det
fortsatt vara så även ur ett elsäkerhetstekniskt perspektiv. En förutsättning
för att fortsatt ha sambyggda anläggningar är att det finns avtal med tydliga
gränsdragningar för ansvaret mellan de olika parterna som kan vara Trafikverket, kommunen och nätägaren. Det kan även vara belysningscentraler
och styrutrustningar som kan behöva byta huvudman. Då ska den nya ägaren
kunna ta över befintligt abonnemang.
År 1: Dokumentation av befintliga anläggningar, plan för övertagande, upprustning och demontering tas fram gemensamt.
År 1–10: Trafikverket tar över de anläggningar som uppfyller de tekniska
kraven enligt scenarierna för övertagande. Kommunen svarar för upprustningskostnaderna. Trafikverket svarar därefter för ägandet och kommande
kostnader för bl.a. drift och underhåll.
År 2–8: Kommun/nätägare rustar upp de anläggningar som ska vara kvar
i kommunal ägo om de inte uppfyller kriterier för övertagande. Kommunen
svarar för upprustningskostnaderna och framtida drift och underhåll.
År 2–10: De anläggningar som inte ska vara kvar, rivs om detta inte redan
utförts. Kommunen ansvarar för att anläggning rivs och för kostnaderna för
rivning. Rivning ska ske i samband med att övertagande görs, så att man blir
klar med hela processen inom samma område samtidigt. Detta för att undvika
att stolpar blir kvar som sedan riskerar att inte bli borttagna.

Tekniska krav på belysningsanläggningarna
Följande tekniska krav på ljuspunkterna föreslås ligga till grund för överenskommelsen. Dock kommer utformning av överenskommelse att ses över i
genomförandefasen.
Standard på belysningsanläggning som kan vara aktuell för övertagande
av Trafikverket
>> Trästolpar som besiktats som godkända under de fem senaste åren.
De som inte är besiktade ska på kommunens bekostnad besiktas.
>> Stålstolpar som bedöms vara i skick att hålla ytterligare minst 15 år, vid
tveksamheter ska stabilitetstest genomföras.
>> Armaturer ska inte vara bestyckade med Hg (kvicksilver) eller från början
avsedda för Hg.
>> Ljuskällor ska vara bytta i serielampbyte, dvs. i en normal utbytescykel.
>> Elsäkerhet, belysningsanläggningen ska uppfylla de krav på elsäkerhet som
rådde vid installationstillfället. Har anläggningen uppgraderats sedan dess
är det de regler som gällde vid upprustningstillfället som ska vara uppfyllda.

Belysning där det behövs. Belysning längs statlig väg 45

Kapitel 7. Förslag till handlingsplan

Dokumentation av belysningsanläggning vid övertagande av Trafikverket
>> Anläggningsdata som beskriver typ av stolpe, armatur, ljuskälla och kabel.
>> Karta som beskriver läget och anslutnings- och avlämningspunkt. Karta
ska schematiskt visa samtliga stolpar/armaturer, kablar och anslutnings/avlämningspunkt som ingår i respektive anläggning.
Dokumentation ska vara i digital form t.ex. excel. Anläggningsdata ska beskriva placering med koordinater, armaturer, stolpar, fundament och andra
ingående komponenter i tabellform, i en s.k. ”FSA-tabell”, se bilaga 4.
Standard på kommunal belysningsanläggning vid statlig väg som
Trafikverket inte ska ta över
Då överlämnande till Trafikverket inte sker ska en motivering göras för varje
anläggning och samhällsnyttan ska vara en del som inte uppfylls. Förutsättningen för att Trafikverket ska ta över en anläggning är att kriterier enligt
detta projekt uppfylls.
Anläggningar som Trafikverket inte tar över och som kommunen vill fortsätta
att ha kvar, ska följa VGU:s krav. Upprustning ska ske inom en tioårsperiod och
upprustningskostnaderna står kommunen för.
Anläggningar som Trafikverket inte tar över och kommunerna inte vill
fortsätta drifta, rivs av anläggningsägare genom kommunens försorg.
Belysning på det statliga vägnätet som ägs av nätbolagen men bekostas
av kommunerna
Då överlämnande till Trafikverket inte sker ska en motivering göras för varje
anläggning och samhällsnyttan ska vara en del som inte uppfylls.
Anläggningar som Trafikverket inte tar över men som kommunen eller
nätägaren vill fortsätta ha kvar ska följa VGU:s krav. Upprustning ska ske
inom en tioårsperiod och upprustningskostnaderna står kommunen eller
nätbolagen för.
Anläggningar som Trafikverket eller kommunen inte tar över och nätägaren
inte vill fortsätta drifta, demonteras av nätägaren genom respektive huvudmans försorg.
Belysning på det statliga vägnätet som ägs av annan, till exempel
samfällighetsförening
Andelen ljuspunkter som inte ägs av kommuner eller Trafikverket bedöms
vara liten. Dessa anläggningar behöver inventeras och kartläggas under genomförandefasen.
Principer för teknisk standard och ägande av dessa anläggningar bör följa
samma intentioner som för kommunala anläggningar.
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Arbets- och referensgrupper
Arbetet inom projektet har bedrivits av en styrgrupp och en referensgrupp.
Styrgruppen har gemensamt utsetts av SKL och Trafikverket. Medverkande
kommuner har valts av SKL i samråd med Trafikverket genom att en intresseförfrågan skickats ut, varefter urval har gjorts för att få spridning över landet,
storlek på kommuner m.m. för att kunna spegla olika typer av frågeställningar
under arbetets gång. Följande har deltagit i respektive grupp.

Styrgrupp 		
SKL 		
ÅF Lighting
Trafikverket
Trafikverket

Ulrika Appelberg
Mona Hellman
Mathias Wärnhjelm
Joakim Frank

Referensgrupp
Gotland
Sundsvall
Huddinge
Ale 		
Luleå 		
Karlshamn
Örebro 		
Båstad 		
Hagfors
Trafikverket
Trafikverket
Trafikverket
Trafikverket

Lennart Klintbom
Jonas Norberg
Lotta Berggren
Jan Johansson
Göran Gabrielson
Jonas Johansson
Tommy Karlqvist
Andreas Jansson
Kenneth Eriksson
Per Wenner
Henrik Gidlund
Peter Aalto
Petter Hafdell
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Övertagandeprocessen
på 90-talet
Följande kriterier för övertagande av belysning låg till grund för övertagandeprocessen på 90-talet.
1. VV övertar all vägbelysning på statliga vägar inom område där kommunen
är väghållare för allmänna vägar (f d område, inom vilket kommunen var
väghållare för statskommunala vägar)
2. VV övertar belysningen utanför område enligt punkt 1 i följande fall:
>> Korsning med stor komplexitet exv cirkulationsplats
>> Planskild trafikplats med stor komplexitet bla stor andel anslutande,
avvikande och växlande trafik i mörker och där bilförarna utsätts för
störande och missledande ljus i stor omfattning
>> Övergångsställen med stort antal fotgängare och tät fordonstrafik
>> Busshållsplatser med stort antal korsande fotgängare och tät
fordonstrafik
>> Trafiksignaler
>> Färjelägen, bryggor och rörliga broar
>> Vägtrafiktunnlar och långa vägportar
Under punkten 3 är trafikmängdskriterierna är del av bedömningen. Vissa
regioner har haft angivna trafikmängder som minikrav. I många fall krävs en
mer flexibel tolkning. I storstäder kan en högre siffra vara aktuell och i glesbygder kan lägre trafikmängder motivera belysning. De angivna trafikmängderna bör tolkas som riktvärden som i vissa fall kan frångås.
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3. VV kan överväga, främst ur trafiksäkerhetssynpunkt, att överta belysning
om en eller flera av följande förutsättningar råder. Lokala förhållanden
får avgöra de olika förutsättningarnas vikt.
>> Trafikmängden på vägsträcka ska överstiga värden enligt nedan
Vägtyp

Fordon per årsdygn (f/åd)

Motorväg med bred mittremsa >12 meter

40 000

Motorväg med smal mittremsa <12 meter

18 000

Motortrafikled

12 000

4-fältig väg utan blandad trafik

14 000

4-fältig väg med blandad trafik

10 000

2-fältig väg utan blandad trafik

8 000

2-fältig väg med blandad trafik

6 000

Övriga förutsättningar
>> Vid samhällen med minst 20 tätt grupperade fastigheter för
permanentboende
>> Vid skolor, sjukhus, samlingslokaler, industriutfarter, affärscentra,
bensinstationer med mera
>> Vägen har låg trafikteknisk standard
>> Andelen gång-, cykel- och mopedtrafik i mörker är stor
>> Avståndet mellan två beslysta delsträckor är litet, mindre än 500 meter
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Utkast avtalsmall överlåtelser
av belysningsanläggningar
Ett överlåtelseavtal kan i princip se ut som nedan med komplettering för
lokala företeelser. Detta kommer att utvecklas i genomförandearbetet.

Avtal övertagande av belysningsanläggning
Bakgrund
Något stycke om bakomliggande projekt SKL-Trafikverket och
andemening med hela avtalet.
Parter
Trafikverket			XXX kommun
YYYYY			WWW
ZZZ ZZ Borlänge		
XXX XX X-stad
Org.nr: 20 21 00 - 6297

Org.nr: ZZZZZZ-ZZZZ

Kontaktperson: AAAA BBBB
Telefon: 010-123456789

Kontaktperson: CCCCC DDDDDD
Telefon: mmmm-yyyyy

Tillträde
Ersättning – ej aktuellt
Betalning – ej aktuellt
Övrigt
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XX kommun överlåter med äganderätt till Trafikverket i bilaga YY
redovisad belysningsanläggning. Anläggningen överlåts i befintligt
skick utan kostnad för Trafikverket.
I belysningsanläggningarna ingår kablar, fundament, stolpar, armaturer, ljuskällor, och anordningar i övrigt som utnyttjas enbart för
vägbelysning.
Trafikverket förutsätter att anläggningen som tas över uppfyller
gällande elsäkerhetsbestämmelser.
Anläggning ska vara upprustad och hålla en teknisk standard som motsvarar minst halva tekniska livslängden, enligt projektrapport ÖÖÖÖ.
Parterna ges möjlighet att besikta och godkänna belysningsanläggningen vid övertagandet.
Anläggningsdelar som inte omfattas av detta avtal och som fortsatt
står kvar längs med Trafikverkets väg, åtar sig XXX kommun att rusta
upp eller demontera i sin helhet innan överlåtelse av anläggning från
XXX kommun kan ske.
XXX kommun ges rätt att för drift, underhåll och förnyelse disponera
erforderlig mark.
Om Trafikverket har uppgörelse med annan markägare i detta
avseende förutsätter XXX kommun att motsvarande uppgörelse
också gäller för XXX kommun.
Dokumentation och förteckning över anläggningen skall överlämnas i
samband med övertagandet, och vara en förutsättning för övertagande.
Den i bilaga YY angiven anläggning övertas av XX kommun den YY
ZZ XXXX.
Not: benämningen ”kommun” i avtalet kan ersättas med vägförening
etc beroende på vem andra parten är.
Av detta kontrakt är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade.
Trafikverket 				XXX kommun
X-stad 20xx-				X-stad 20xx__________________________		
Namn Namnsson			

52 Belysning där det behövs. Belysning längs statlig väg

__________________________
Heter Hetersson
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”FSA”-Tabell för dokumentation
vid överlåtelser
tabell 12. Exempel på ”Fundament-, stolp- och armaturtabell”
Digital och redigerbar mall för tabell tillhandahålls av Trafikverket
Projekt:

Exempel

Upprättad:

Exempel

Datum

2015-08-18

Central

Nummer

KM

SidoFundaavstånd ment

Stolpe

Arm

Armatur Optik

Ljuskälla

Program

Ljusflöde

Effekt

Fas

222-A

A2-1

1/400

I refuge

Cetong
140/
1300

MMSH100D0

Krona
180 gr

2 st
Iridium3
BGP382

DM

GRN115
/740

CLO
DD2

9961

87

L1/
L2

222-A

A2-2

1/440

I refuge

Cetong
140/
1300

MMSH100D0

Krona
180 gr

2 st
Iridium3
BGP382

DM

GRN115
/740

CLO
DD3

9961

87

L3/
L1

222-A

A2-3

1/520

2m

Cetong
140/
1300

MMSH100E20

Fast arm Iridium3
2m
BGP382

DM

GRN95
/740

8467

71

L2
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Belysning där det behövs
BELYSNING LÄNGS STATLIG VÄG
Ägarförhållandena för landets belysningsanläggningar på det statliga vägnätet är idag komplicerade. Till viss del är det staten genom Trafikverket som
äger belysning, men det finns också många sträckor där andra intressenter
äger, sköter och ansvarar för belysningen. I de flesta fall är det kommunerna
som svarar för den belysning som inte är Trafikverkets.
Frågan om belysning på statlig väg har diskuterats i olika omgångar sedan
mitten på 1990-talet, men har under de senaste åren uppmärksammats
med frågeställningen varför staten inte svarar för all belysning på det
statliga vägnätet.
I denna gemensamma studie mellan Trafikverket och SKL ses frågeställningarna över för att skapa ett mer renodlat och tydligare system för belysning längs statlig väg. De kriterier som använts i bedömningen av behovet
av belysning diskuteras och ett förslag på framtida synsätt har tagits fram.
Ambitionen är att denna rapport ska underlätta den fortsatta samverkan som
behövs mellan kommunerna och Trafikverket kring belysningsanläggningar
längs med statliga vägar i Sverige och vem som ska vara huvudman.
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Ärendenr TN 2016/270
Handlingstyp Lägesrapport

Bengt-Olof Grahn
Internationell Projektkoordinator

Datum 16 okt 2017

Tekniska nämnden

Lägesrapport om partnerskapsprojekten mellan Kibaha
Town Council – och Region Gotland 2015-2018
Bakgrund
Kibaha Town Council (KTC), Kibaha Education Center (KEC) och Region Gotland, har inom
den senaste partnerskapsperioden 2015‐2018 haft två projekt igång, Kibaha Culture
Information Project och Kibaha Waste Project 2:0 samt en styrgrupp med politiker och
chefer. Partnerskapet och projektet är finansierat till 100 % av ICLD i Visby (Internationellt
Centrum för Lokal Demokrati). Även om projekten handlar om specifika områden som
teknik, miljö och kultur så är det sedan några år primärt de fyra demokratiska aspekterna
som ska belysas och genomsyra processen i projektarbetet;
1. Jämlikhet/inkluderande behandling
2. Deltagande/delaktighet
3. Transparens/insyn
4. Möjlighet till ansvarsutkrävande

Kibaha Cultural Information Project
Under 2015‐2016 genomfördes de två sista åren i projektet. Tre skolor på Gotland;
Fårösundskolan, Gråboskolan och Kräklingboskolan, samarbetade med två skolor i Kibaha;
Tumbi ‐och Bokotimiza Primary Schools.
Barnen fick lära sig att använda kulturella uttryck som bild, populär melodi, rollspel, soprace
och tematisk arbete för att sprida information om en hållbar vattenförsörjning samt hållbar
avfallshantering. Metoderna hur man kan jobba togs fram av lärare och en dokumentärfilm
om projektet har färdigställts. Projektets metoder har efter projektets slut 2016 spridits till
flera skolor både på Gotland och i Kibaha. Barnen är en viktig grupp i arbetet med jämlikhet,
deltagande samt hållbar utveckling och de är framförallt vår framtid. På Gotland ansvarade
TN och TKF i samarbete med BUN och Kulturskolan för projektet.
1) Under 2016 genomfördes tre utbytesaktiviteter: Resa till Kibaha i februari, besök från
Kibaha på Gotland i maj och i september.
2) Resultat kring jämlikhet och ansvarsutkrävande: Genom att medvetandegöra vikten av
rent vatten och en ren miljö påverkas sjukdomsbilden i Kibaha och hur samhället styrs på
lokal nivå. Andra prioriteringar görs som privatperson men också på politisk nivå vilket leder
till bättre levnadsvillkor för medborgarna. I projektet poängteras vikten av kunskap och
jämlikhet vilket vi tror kan leda till högre utbildning bland både flickor och pojkar som på så
sätt stärker framtida generationer.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-tn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 val

Org. nr 212000-0803

1 (4)

Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2016/270

Region Gotland

3) Resultat för Region Gotland: Region Gotland har reviderat och förnyat sin Internationella
strategi där vikten av ett internationellt perspektiv betonas som en förutsättning för
verksamhetsutveckling som kontinuerligt behövs för att förbättras, anpassas eller förändras.
ICLD projektens vikt har i strategin särskilt prioriterats för den kommande perioden. Region
Gotlands medarbetare som deltagit har fått en ökad kompetens och kunskap. Genom
erfarenhets‐ och kunskapsutbyte har regionen fått en ökad kulturell förståelse mellan
människor med olika bakgrund, och projekten skapar en tydligare roll för Region Gotland i
internationella sammanhang. Utbytet ger ett mervärde för tjänstemän och politiker men
fram för allt för våra skolbarn som fått möjligheten att medverka i projektet. Arbetet med
projekten har krävt en samverkan med andra förvaltningar som vanligtvis inte möts
naturligt. Projekten erbjuder nya perspektiv för både politiker och tjänstepersoner som
också har lärt känna varandra och varandras arbetsuppgifter.
4) Resultat inom miljöområdet i Kibaha: Till de positiva effekterna kan vi se förändrat
beteende och ökad medvetenhet bland barn och även vuxna i Kibaha. Staden är nu mycket
renare än före projektet. Kunskapen om effekten av rent vatten har ökat. Vi hoppas att våra
projekt kommer att leda till ökad miljömedvetenhet och förändrat beteende som kommer
att ge effekter på lång sikt. Medvetenheten att spara på vatten har stigit markant. Till
exempel brukade barnen dricka direkt under rinnande vatten men nu används personliga
vattenflaskor som barnen fyller på och dricker ur. Detta minskar vattenspill i skolan och
även i hemmen när barnen visar sin nyvunna kunskap.
5) Resultat av jämlikhet i Kibaha: Oavsett genus har barnen blivit utbildade för att uttrycka
sig genom dans, sång och rollspel. Pojkar och flickor har fått samma uppgifter och
instruktioner. Kulturuttryck öppnar fler kanaler i utbildningen för att få sin röst hörd. Inom
metoderna har lärarna en bra position att styra ämnena mot jämställdhetsfrågor. Projektet
är inte bara en kanal till att undervisa barn om miljöfrågor, det fyller också en del av
barnkonventionen;
Artikel 4: När det gäller ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska de deltagande
staterna vidta sådana åtgärder till ett maximum av sina tillgängliga resurser och, vid behov,
inom ramen för internationellt samarbete "
I projektet har vi haft 57 % kvinnor och 43 % män deltagande.
6) Oförutsedda resultat i Kibaha: Projektet har efter projektets slut spridit sig till flera
skolor i Kibaha utan vår medverkan. Mer än tjugo lärare har varit intresserade och därför
kommit för att lyssna och se på projektets arbete på sin fritid. Senare har man startat egna
projekt på sina hemskolor med egna sånger och rollspel. Ett bra exempel är Misugusugu
skola som startat en miljögrupp med ett stort antal elever. Där har man valt att arbeta med
olika miljöproblem och även hälsa genom sånger, rollspel och teater. Ett gott och kreativt
exempel är hur man med en egentillverkad utrustning (träpinnar, snören och petflaskor
med tvålvatten) tvättar sina händer efter toalettbesök för att undvika koleraspridning och
spara vatten. Något som eleverna visar i sina kulturella uppvisningar.
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Kibaha Avfallsprojekt 2:0
Under ”2015‐2018 pågår vårt andra ICLD avfallsprojekt. I projektet har vi fortsatt stödja
avfallsgrupperna som nu är 15 olika grupper med ca 10 personer i varje. Grupperna får
genom projektet stöd i sina kontakter och samtal med Kibaha kommun,
kunskapsuppbyggnad genom workshops samt hjälp med utrustning. De har själva i
samarbete med Kibaha kommun startat lokala kooperativa föreningar som fungerar som
gemensam bank och socialförsäkring. Under projektets sista år fokuserar projektet på
informationsinsatser till Kibahas invånare. I projektet är också kunskapsutbyte viktigt med
flera studiebesök främst på Gotland och fastlandet men även i Kibaha och Dar es Salaam.
Inspiration till ny utveckling är viktig. Helt nyligen korades återigen Kibaha kommun som en
av de 5 renaste av 22 kommuner i Tanzania tack var det goda renhållningsarbetet.
1) Under 2016 ‐ 2017genomfördes tre utbytesaktiviteter; Besök på Gotland i september
2016 och resor till Kibaha i november 2016 och februari 2017.
2) Demokratiska resultat i Kibaha uppnådda under 2016‐2017 i projektet.
Öppna och fruktbara diskussioner fortsätter mellan representanterna för Kibaha Town
Council, Region Gotland och avfallsgrupperna i Kibaha i september, november och februari
varje projektår. Totalt finns det nu 15 avfallsgrupper som arbetar med insamling av avfall i
Kibaha Town. Bland dessa grupper har de två första SACCO‐organisationerna (Savings And
Credit Cooperative Organisations) inrättats för avfallsgruppernas medlemmar. SACCO
uppmuntrar besparingar från vilka de kan låna till rimliga villkor som de själva bestämmer
och erbjuda social trygghet för de fattigaste. Allt för att bekämpa fattigdom och erhålla
social trygghet.
Ett PA‐system (mixer, mikrofon och högtalare) med generator för informationsaktiviteter
har köpts in till KTC.
Nära samarbete fortsätter med skolorna, lärarna och särskilt skolbarnen i efterdyningarna
av Kibaha Cultural Information projektet.
3) Jämlikhet: I projektet har minst 47 % kvinnor och 53 % män deltagit direkt i projektet,
totalt drygt 90 personer. Avfallsprojekten har gett kvinnor en egen försörjning som kan vara
väldigt viktig för både kvinnorna och deras barn.
4) Övriga uppnådda resultat. Insamlingen av avfall i Kibaha växer och förbättras dag för dag.
Den dagliga mängden insamlat avfall har ökat från 8,6 till 57,8 ton per dag från 2012 till
2016.
Alla fordon som köpts i projekten fungerar och används, inklusive sopbilen som skänktes av
Region Gotland.
Studiebesök har genomförts bland annat på avfallsbehandlingsanläggningar,
återvinningscentraler, IKEA, och företaget Oikos som bland annat utvecklar små
hushållsdimensionerade biogasreaktorer. Studiebesök har gjorts här på Gotland vid
Cementa och avfallsdeponin i Slite samt till en avfallshanteringsanläggning i Roma och
biogasanläggningen i Bro m.m.
Ett intressant studiebesök genomfördes på Twigga Cement i Dar es Salaam och diskussion
om framtida samarbete med företaget gjordes i november 2016. Frågan var om det var
möjligt att använda avfall från Kibaha som bränsle till cementprocessen på samma sätt som
på Gotland.
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Det första komposteringsprojektet för organiskt avfall har utvecklats vidare i Kibaha efter
ett inspirerande studiebesök i grannkommunen Morogoro. Nu kan Visiga‐gruppen sälja den
mogna jorden till lantbrukare.
Två trehjuliga MC (TOYOS) har köpts och invigts i Kibaha avfallsgrupper under 2016. Från
och med nu kommer investeringar att göras lokalt av grupperna själva, de vill verkligen klara
sig själva från och med nu. Fler diskussioner om hantering av farligt avfall förs med KTC.
Fokus för ögonblicket är hur man återvinner lysrör och glödlampor. Kvicksilver får inte
komma ut i naturen. Workshop nr: 2 i avfallsprojektet om konstruktion av avfallsdeponier
och hushållskompostering genomfördes i Kibaha under februarimötet. Workshopen har
utvecklats mot en viktig årlig händelse som är öppen för avfallsgrupper, politiker,
tjänstemän, skolbarn och fler grupper.

Styrgrupp
Som stöd‐ och styrfunktion till de ICLD projekt som drivs i ett ICLD kommunalt partnerskap
ska det finnas en styrgrupp med egen budget bestående av politiker från majoritet och
opposition samt ledande tjänstemän. Dessa arbetar nära varje projektledare och med
koordinatorerna. I styrgruppen fattas viktiga beslut kring aktiviteter, ekonomi samt att
säkerställa att projektens arbete går framåt både med jämställdhet och miljö. Kibaha Town
Council har vid varje Gotlandsbesök haft med sig både kommundirektör och borgmästare
(kommunstyrelsens ordförande). Vi har oftast haft med oss representanter från tekniska
nämnden och barn‐ och utbildningsnämnden. Vid något tillfälle har vi också haft med oss RS
ordförande, senast Björn Jansson i februari 2017. Det är otroligt uppskattat och viktigare än
vi kanske tror när också vi kan ha med våra högsta chefer på besöken i Kibaha. Vid det
senaste besöket från Kibaha på Gotland i september 2017 så fick våra gäster besöka
länsstyrelsen och träffa länsrådet Peter Molin och några av hans medarbetare, det var
mycket uppskattat av båda parter. Gruppen från Kibaha fick också träffa samtliga Regionråd
på kommunstyrelseordförande Meit Fohlins rum i rådhuset. Det viktiga är att ha en bredd
på representationen allt från tekniker, lärare, tjänstemän, chefer och politiker. Detta har vi
lyckat bra med från båda Kibaha och Gotland i våra projekt. Varje år ska det vara minst två
obligatoriska internationella styrgruppsmöten inom projekten, ett på Gotland och ett i
Kibaha. Varje partner har sedan egna lokala styrgruppsmöten inom sina egna
organisationer. På Gotland träffas vi regelbundet för att säkerställa att projekten drivs
framåt på ett bra sätt. Här planerar vi och gör uppföljning av tidsplaner, ekonomi,
deltagarlistor och aktiviteter m.m. I Kibaha har det varit lite svårare att få våra partners att
utveckla samma rutiner. Politikerna i Kibaha och på Gotland har fått goda kunskaper i
varandras politiska organisation och arbete. Tjänstemännen från de båda organisationerna
har fått goda tillfällen att arbeta tillsammans och lära känna politiker i nya sammanhang
vilket har ökat förståelsen mellan det politiska och det operativa förvaltningsarbetet.

Sammanfattning
Under åren sedan 2001 har Region Gotland drivit ett flertal projekt tillsammans med Kibaha
kommun och Kibaha Education Centre. När man tittar i backspegeln så har många personer
både på Gotland och i Kibaha fått möjligheten att vidga sina vyer och jobba
gränsöverskridande med teknik, miljö och demokrati. Vi kan se att ett samarbete över lång
tid bidrar till utveckling och till arbetet med en mer hållbar utveckling både i Kibaha och på
Gotland. Vi gör skillnad tillsammans, i ett ömsesidigt och viktigt samarbete.
Bengt‐Olof Grahn,
Internationell Projektkoordinator
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1600
16 oktober 2017

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

RS remiss - Motion. Skyltning och hastighet på Strandvägen i
Slite
Förslag till beslut

Tekniska nämnden avslår motionen.

Sammanfattning

En motion har inkommit från Lena Celion (M) angående trafiksituationen på
Strandvägen i Slite med önskemål om att tekniska nämnden ska se över skyltningen
beträffande parkområdet, att bättre skyltning beträffande maximal hastighet
genomförs, att någon form av fartreducerande hinder placeras på lämpliga platser.
Frågan har tidigare behandlats i tekniska nämnden TN 2011/1838 TN § 49 2012-0328. Hastighetsmätningar har utförts och teknikförvaltningen har bedömt att några
hastighetsbegränsande åtgärder inte behöver genomföras.
Bedömning

Hastighetsbegränsningen på Strandvägen är 30 km/tim och de hastighetsmätningar
som gjorts vid två tillfällen 2013 visar att den skyltade hastigheten hålls med några få
undantag. Den tunga trafiken är obefintlig. Vid prioritering av hastighetsdämpande
åtgärder prioriteras olycksdrabbade platser först tillsammans med gator som ligger i
anslutning till skolor och som är skolvägar för barn. Att övervaka
hastighetsöverträdelser är en polisiär fråga. Upplevs det att hastigheten överskrids
kan detta anmälas till polismyndigheten. Med anledning av ovan sagda har
teknikförvaltningen i enlighet med delegation från Tekniska nämnden beslutat att
inte genomföra några ytterligare åtgärder vad avser trafiken på Strandvägen i Slite.
Teknikförvaltningen har i oktober 2017 kontrollerat att de skyltar som ska vara längst
Strandvägen finns på plats, både för hastighetsbegränsningen och för
campingförbudet.
Beslutsunderlag

Motion 2016-09-26
Tjänsteskrivelse 2017-10-16
TN 2011/1838 TN § 49 2012-03-28
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1600

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN §

49

2012-03-28

Trafiksäkerheten på Strandvägen i Slite
Bakgrund
Boende utmed strandvägen i Slite har inkommit med en skrivelse till Tekniska
nämnden som avser trafiksäkerhet på Strandvägen. I skrivelsen beskrivs
situationen och en begäran i tre punkter om åtgärder för högre trafiksäkerhet,
samt en begäran om återställande av vägen efter byggnationen av Slite
strandby.
Bedömning
Förvaltningen anser att enkelriktad trafik ökar hastigheten, vilket motverkar
syftet. En uppskyltning som visuellt varnar fordonsföraren om sin hastighet är
en åtgärd bland flera som inte är en tillräcklig trafiksäkerhetsåtgärd. Åtgärden
kan dock användas som komplement.
En hastighetsreglerad gata med högsta hastighet av 30 km/tim innebär att
samtliga trafikslag kan använda gatan för sitt ändamål, vilket innebär att en
separat gångbana (trottoar) inte är nödvändig.
Förvaltningen anser att en utredning med fordonsmätning bör utföras, så att
eventuella behov av åtgärder medger en permanent låg och verklig hastighet
till rimliga kostnader. Denna bedömning är nödvändig, då det finns andra
angelägna trafiksäkerhetsobjekt inom Region Gotlands ansvarsområde.
___

Tekniska nämndens beslut
•

Nämnden avslår begärda åtgärder från boende utmed Strandvägen i Slite

•

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda trafiksäkerhetsfrågorna på
Strandvägen i Slite för bedömning av eventuella åtgärder.

___
Protokollsutdrag:
Boende på Strandvägen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr TN 2011/1838
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Rolf Nilsson

Datum 1 mars 2012

Tekniska nämnden

Trafiksäkerheten på Strandvägen i Slite
Förslag till beslut

1. Nämnden avslår begärda åtgärder från boende utmed Strandvägen i
Slite.
2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda trafiksäkerhetsfrågorna
på Strandvägen i Slite för bedömning av eventuella åtgärder.
Bakgrund

Boende utmed strandvägen i Slite har inkommit med en skrivelse till Tekniska
nämnden som avser trafiksäkerhet på Strandvägen. I skrivelsen beskrivs
situationen och en begäran i tre punkter om åtgärder för högre trafiksäkerhet,
samt en begäran om återställande av vägen efter byggnationen av Slite
strandby.
Bedömning

Förvaltningen anser att enkelriktad trafik ökar hastigheten, vilket motverkar
syftet. En uppskyltning som visuellt varnar fordonsföraren om sin hastighet är
en åtgärd bland flera som inte är en tillräcklig trafiksäkerhetsåtgärd. Åtgärden
kan dock användas som komplement.
En hastighetsreglerad gata med högsta hastighet av 30 km/tim innebär att
samtliga trafikslag kan använda gatan för sitt ändamål, vilket innebär att en
separat gångbana (trottoar) inte är nödvändig.
Förvaltningen anser att en utredning med fordonsmätning bör utföras, så att
eventuella behov av åtgärder medger en permanent låg och verklig hastighet till
rimliga kostnader. Denna bedömning är nödvändig, då det finns andra
angelägna trafiksäkerhetsobjekt inom Region Gotlands ansvarsområde.

Ethel Forsberg
förvaltningschef

Ann-Sofi Lindskog
avdelningschef

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-tn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Ärendenr TN 2011/1838
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REGION GOTLAND

Region Gotland

2011 -10- 2 4

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Visby

Att: Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
2011
Cc: Alliansens gruppledare Anna Hrdlicka

Slite den 12 oktober

Betr: Trafiksäkerheten på Strandvägen Slite
I samband med att den nya planen för området från Sjuströmmar till Lillungsrev
antogs hade vi möjligheten att inkomma med synpunkter.
Vi ställde oss mycket positiva till att Drömstugan etablerade sig på området som i dag
benämns Slite Strandby och att området fick en rejäl uppsnyggning.
Etableringen har inneburit ett uppsving för servicenäringarna i Slite.
Undertecknade framförde emellertid farhågor att den ökande trafikströmmen skulle
innebära också att fler hastighetsöverträdelser på Strandvägen skulle ske trots 30
skyltning (t.o.m. förstärkt skyltning) och nu med en säsongs facit i handen kan vi
konstatera att farhågorna besannats Strandvägen har blivit en trafiksäkerhetsrisk.
Strandvägen saknar trottoar vilket innebär att samtliga fastigheter har direkt kontakt
med Strandvägen och ingen skyddad zon finns för gångtrafikanter.
Glädjande nog har antalet små barn ökat inom området och därtill även på den
golfbana som finns i anslutning till Slite Strandby men som i sin tur innebär ökad
säkerhetsrisk.
Eftersom inte hastighetsbestämmelserna efterlevs och stickprovsundersökningar har
vid flera tillfällen visat att 9 av 10 fordon framförs olagligt, många i hastigheter mer än
70 km så har risken för olyckor med barn, vuxna såväl som fordon som måste passera
ut från fastigheterna vid Strandvägen ökat markant.
Det är bara tur att inget ännu hänt även om det vid ett flertal tillfällen varit ytterst nära.
Innan nu något händer måste åtgärder vidtagas för att öka säkerheten.
90 procent av trafikströmmen går från Sjuströmmar mot Slite Strandby,
campingplatsen och badplatsen.
De s.k. matargatorna, Slottsbacken och Buckviksgränd som angavs i planen och skulle
avlasta Strandvägen används inte. De flesta besökare känner inte till dessa och de är
inte skyltade som nerfart till strandbyn, campingen eller badplatsen.

Matargatan Buckviksgränd som utgör direkt access till husvagnscampingen är alldeles
för smal för att två ekipage kan mötas på vägbanan. I förslaget till detaljplan Othem
Ejdern 4 avslås en begäran om bredding med motivering att det vore förödande om den
idylliska gränd byggdes om? Hur kan den anges som matargata i översiktplanen ??
Idyll i all ära men det måste fungera trafiksäkert i första hand
Vi kommer att ta upp hastighetsproblemet även med polisen för att få fartkontroller
tillstånd.
Undertecknade kräver att nedanstående åtgärder vidtages snarast.
1. Strandvägen enkelriktas från Badhusgatan upp till Sjuströmmar.
Detta lämnar ett körfälts lucka för säkrare utfart från fastigheterna vid
Strandvägen.
2. En skylt sätts upp på sträckan mellan Sjuströmmar och infarten till Slite
Strandby som visuellt varnar när hastigheten 30 km överskrids och visar förarna
den verkliga hastighet varmed fordonet framförs detta är den värsta
fartsträckan där hastighetsbegränsningen överskrids
3. En trottoar anläggs utefter Strandvägen på den sida där fastigheterna är
belägna, udda gatunummer.
Undertecknade förutsätter också att Strandvägen iordningsställs när arbetet med
färdigställandet av Slite Strandby är avklarat. Vägen har genom all tung trafik tagit
oerhört med styrk vägbanan har sjunkit kraftigt på flera ställen och stora hål finns i
vägbanan rent livsfarliga tvåhjuliga fordon.
Det är vår förhoppning att ni innan det händer en olycka kan verkställa våra önskemål
om ökad trafiksäkerhet på Strandvägen.
Vi emotser ert svar a.s.a.p.
Med Vänlig Hälsning
Boende på Strandvägen
Ulf och Lena Andersson.
Sialfan Norrby och Ann Ohtberg,

Monika Borgman,
Åke Peterson,

Blanche och Georg Huss,
Monica o Mats Hedström

Matargatan Buckviksgränd som utgör direkt access till husvagnscampingen är alldeles
för smal för att två ekipage kan mötas på vägbanan. I förslaget till detaljplan Othem
Ejdern 4 avslås en begäran om bredding med motivering att det vore förödande om den
idylliska gränd byggdes om? Hur kan den anges som matargata i översiktplanen ??
Idyll i all ära men det måste fungera trafiksäkert i första hand
Vi kommer att ta upp hastighetsproblemet även med polisen för att få fartkontroller
tillstånd.
Undertecknade kräver att nedanstående åtgärder vidtages snarast.
1. Strandvägen enkelriktas från Badhusgatan upp till Sjuströmmar.
Detta lämnar ett körfälts lucka för säkrare utfart från fastigheterna vid
Strandvägen.
2. En skylt sätts upp på sträckan mellan Sjuströmmar och infarten till Slite
Strandby som visuellt varnar när hastigheten 30 km överskrids och visar förarna
den verkliga hastighet varmed fordonet framförs detta är den värsta
fartsträckan där hastighetsbegränsningen överskrids
3. En trottoar anläggs utefter Strandvägen på den sida där fastigheterna är
belägna, udda gatunummer.
Undertecknade förutsätter också att Strandvägen iordningsställs när arbetet med
färdigställandet av Slite Strandby är avklarat. Vägen har genom all tung trafik tagit
oerhört med styrk vägbanan har sjunkit kraftigt på flera ställen och stora hål finns i
vägbanan rent livsfarliga tvåhjuliga fordon.
Det är vår förhoppning att ni innan det händer en olycka kan verkställa våra önskemål
om ökad trafiksäkerhet på Strandvägen.
Vi emotser ert svar a.s.a.p.
Med Vänlig Hälsning
Boende på Strandvägen
Ulf och Lotta Andersson.
Staffan Norrby och Ann Ohtberg,

Monika Borgman,
Blanche och Georg Huss,
cherUC^T) frf/vcw^
Åke Peterson,

Monica o Mats Hedström

Matargatan Buckviksgränd som utgör direkt access till husvagnscampingen är alldeles
för smal för att två ekipage kan mötas på vägbanan. I förslaget till detaljplan Othem
Ejdern 4 avslås en begäran om bredding med motivering att det vore förödande om den
idylliska gränd byggdes om? Hur kan den anges som matargata i översiktplanen ??
Idyll i all ära men det måste fungera trafiksäkert i första hand
Vi kommer att ta upp hastighetsproblemet även med polisen för att få fartkontroller
tillstånd.
Undertecknade kräver att nedanstående åtgärder vidtages snarast.
1. Strandvägen enkelriktas från Badhusgatan upp till Sjuströmmar.
Detta lämnar ett körfälts lucka för säkrare utfart från fastigheterna vid
Strandvägen.
2. En skylt sätts upp på sträckan mellan Sjuströmmar och infarten till Slite
Strandby som visuellt varnar när hastigheten 30 km överskrids och visar förarna
den verkliga hastighet varmed fordonet framförs detta är den värsta
fartsträckan där hastighetsbegränsningen överskrids
3. En trottoar anläggs utefter Strandvägen på den sida där fastigheterna är
belägna, udda gatunummer.
Undertecknade förutsätter också att Strandvägen iordningsställs när arbetet med
färdigställandet av Slite Strandby är avklarat. Vägen har genom all tung trafik tagit
oerhört med styrk vägbanan har sjunkit kraftigt på flera ställen och stora hål finns i
vägbanan rent livsfarliga tvåhjuliga fordon.
Det är vår förhoppning att ni innan det händer en olycka kan verkställa våra önskemål
om ökad trafiksäkerhet på Strandvägen.
Vi emotser ert svar a.s.a.p.
Med Vänlig Hälsning
Boende på Strandvägen
Ulf och Lotta Andersson.

Monika Borgman,

Blanche och Georg Huss,
7*

Staffan Norrby och Ann Ohtberg,

Åke Peterson,

Monica o Mats Hedström

Matargatan Buckviksgränd som utgör direkt access till husvagnscampingen är alldeles
för smal för att två ekipage kan mötas på vägbanan. I förslaget till detaljplan Othem
Ejdern 4 avslås en begäran om bredding med motivering att det vore förödande om den
idylliska gränd byggdes om? Hur kan den anges som matargata i översiktplanen ??
Idyll i all ära men det måste fungera trafiksäkert i första hand
Vi kommer att ta upp hastighetsproblemet även med polisen för att få fartkontroller
tillstånd.
Undertecknade kräver att nedanstående åtgärder vidtages snarast.
1. Strandvägen enkelriktas från Badhusgatan upp till Sjuströmmar.
Detta lämnar ett körfälts lucka för säkrare utfart från fastigheterna vid
Strandvägen.
2. En skylt sätts upp på sträckan mellan Sjuströmmar och infarten till Slite
Strandby som visuellt varnar när hastigheten 30 km överskrids och visar förarna
den verkliga hastighet varmed fordonet framförs detta är den värsta
fartsträckan där hastighetsbegränsningen överskrids
3. En trottoar anläggs utefter Strandvägen på den sida där fastigheterna är
belägna, udda gatunummer.
Undertecknade förutsätter också att Strandvägen iordningsställs när arbetet med
färdigställandet av Slite Strandby är avklarat. Vägen har genom all tung trafik tagit
oerhört med styrk vägbanan har sjunkit kraftigt på flera ställen och stora hål finns i
vägbanan rent livsfarliga tvåhjuliga fordon.
Det är vår förhoppning att ni innan det händer en olycka kan verkställa våra önskemål
om ökad trafiksäkerhet på Strandvägen.
Vi emotser ert svar a.s.a.p.
Med Vänlig Hälsning
Boende på Strandvägen
Ulf och Lotta Andersson.
Staffan Norrby och Ann Ohtberg,

Monika Borgman,
Åke Peterson,

Blanche och Georg Huss,
Monica o Mats Hedström
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Teknikförvaltningen

Ärendenummer Information
2017/16

Projektavdelningen

Datum 19 oktober 2017

TNau/TN Oktober 2017

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
2017-10-02
För Entreprenadprojekt > 68 pbb. samt, Enstaka konsultupphandlingar > 8 pbb. samt Konsultgrupp > 12pbb.
Ange datum för mötet då beslut skall tas och om det är TNAU eller TN som skall göra detta.

Rev

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

FFU ut

Beslut i TN
eller TNau

Tid för beslut

Ä

Stjärnrikets
ledingsrenovering

Entreprenad

TKF/Projavd

Okt
2017

TNau

Dec 2017

Ä

VA ledning Västergarn
Klintehamn

Entreprenad

TKF/Projavd

Feb
2018

TNau

April 2018

Ä

Reservkraft Visby lasarett

Entreprenad

TKF/Projavd

TN

Nov 2017

Ä

Gråbo skolan ombyggnad
kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Sept
2017
Okt
2017

TN

Nov 2017

Ä

TerraNova skolan ombyggnad kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Okt
2017

TN

Nov 2017

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Juni
2017

Ramavtal konsulter

Ramavtal

TKF

Höst
2017

TNau

Dec 2017

Ramavtal

TKF

Höst
2017

TNau el TN

Dec 2017

Projektering gata/mark
Ramavtal projektledare
bygg
X

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

Mars
2018

X

Infodring av Spillvatten-

Entreprenad

TKF

Dec
2017

ledningar.

Maj 2018
TNau

Feb 2018

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

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

Teknikförvaltningen
Region Gotland
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Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-11

TN AU § 179 Upphandlingsplaner Teknikförvaltningen 2017
TN 2017/16

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Upphandlingsplanen godkänns.

Sammanfattning

Stjärnrikets ledningsrenovering Entreprenad TKF/Projavd Okt 2017 TNau Dec
2017
VA ledning Västergarn Klintehamn Entreprenad TKF/Projavd Feb 2018 TNau
April 2018
Reservkraft Visby lasarett Entreprenad TKF/Projavd Sept 2017 TN Nov 2017
Gråbo skolan ombyggnad kök Entreprenad TKF/Projavd Okt 2017 TN Nov 2017
TerraNova skolan om-byggnad kök Entreprenad TKF/Projavd Okt 2017 TN Nov
2017
Trafikupphandling Kollektivtrafiken Entreprenad TKF/Kollektiv-tarfik/BUF Juni
2017
Ramavtal konsulter
Projektering gata/mark Ramavtal TKF Höst 2017 TNau Dec 2017
Ramavtal projektledare bygg Ramavtal TKF Höst 2017 TNau el TN Dec 2017
Katthammarsvik ARV Entreprenad TKF Mars 2018 Maj 2018
Infodring av Spillvatten-ledningar. Entreprenad TKF Dec 2017 TNau Feb 2018
Ändringar på grund av resursbrist.
Beslutsunderlag

Upphandlingsplan 2017-10-02.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/6
12 oktober 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Internbudget 2018
Förslag till beslut



Tekniska nämnden godkänner internbudgeten 2018.

Sammanfattning

Enligt reglerna för ekonomisk styrning och kontroll ska anslagsbindningen kopplas till
nettoanslag (budgetram) för respektive nämnd. Regionfullmäktige fastställer årsbudgeten
vad avser nettoanslag för respektive nämnd. Nämnden ska sedan göra en detaljfördelning
av anvisade medel och upprättar en internbudget årligen. Detaljfördelningen innebär att
budgeten bryts ned på ekonomiskt ansvariga.
Tekniska nämndens internbudget för 2018 ska vara integrerad i redovisningen senast den
15 december.
Bedömning

Tekniska nämndens ekonomiska ram fastställdes av regionstyrelsen i september till totalt
168 054 tkr för 2018, vilket inkluderar teknikförvaltningen och räddningstjänsten. Teknikförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av ramen per avdelning. I nedanstående tabell redovisas vilka förändringar som gjorts i förhållande till 2017. Regionfullmäktige har fattat beslut om besparingar, tillägg för löneökningar, sänkta lokalkostnader
och internpriser RSF samt kompensation för externa avtal med indexklausuler.
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden (arvoden mm)
Kollektivtrafiken
Mark och stadsmiljö
Vatten och avloppsverks
Avfallsverksamheten
skattefinansierad
Avfallsverksamheten
Räddningstjänsten
Projektavdelningen
Gata Park avdelningen
VA-avdelningen
Fastighetsförvaltningsav
Hamnavdelningen
Summa

Årsbudget
2017, tkr

Tillägg
löner

2 504

23

63 138
7 099
16 097
240

89
276
0
0

-30 219
52 090
0
70 702
-16 097
5 477
3 106
174 137

0
939
1 199
0
0
214
2 740

Reduc lo‐
kalkost‐
nader

Reduc in‐
tern pris
RSF

-222
-201

-428
-48

-298
-549

-479

-1 270

-37
-21
-1 013

Tillägg
Index

Bespar
ingar

Total ram
2018

-108

2 419

490

-691
-2 762

62 376
4 364
16 097
240

34

-2 243

436

-1 548

960

-9
-139
-7 500

-30 219
50 522
0
69 761
-16 097
5 431
3 160
168 054
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Region Gotland
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/6

Tekniska nämndens ram 2017 är totalt 177 744 tkr varav teknikförvaltningens ram uppgår
till 125 654 tkr och räddningstjänstens till 52 090 tkr. Förslag till ny ram år 2018 uppgår
till totalt 168 054 tkr och då har hänsyn tagits till tillägg för löner, sänkta lokalkostnader,
sänkta internpriser RSF, tillägg för externa avtal med indexklausuler samt besparingsåtgärder.
I tekniska nämndens ram för arvoden mm på totalt 2 504 tkr ingår en budgeterad buffert
med 837 tkr. Beslut om omdisponering från bufferten med 860 tkr till räddningstjänsten
togs under 2015.
Regionfullmäktige har beslutat om följande verksamhetsförändringar vilket har beaktats i
tekniska nämndens ram:








Tillägg för ökade lönekostnader 2018 inom de skattefinansierade verksamheterna har
budgeterats utifrån en proportionell fördelningsgrund med totalt 2 740 tkr. Totalt 1 801
tkr avser teknikförvaltningen och 939 tkr räddningstjänsten. I beloppet ingår satsning på
jämställdhet och bristyrken med 200 tkr.
Lokalkostnader för egna lokaler sänks med totalt 1 270 tkr (TKF 972 tkr och RT 298 tkr).
Sänkningen görs proportionellt på verksamheterna.
De interna priserna för regionstyrelseförvaltningen sänks med totalt 1 013 tkr. Sänkningen görs endast teknikförvaltningen och sker proportionellt på verksamheterna.
Enligt anvisningarna medges kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär
kostnadsökningar. Beslut om tillägg för indexregleringar har fattats med totalt 960 tkr.
Räddningstjänsten får tillägg med 34 tkr. Kollektivtrafiken får tillägg med 490 tkr. Gata
parkavdelningen får tillägg med 436 tkr.
Besparingar ska verkställas med totalt -7 500 tkr. Enligt beslut ska räddningstjänsten
spara -2 243 tkr och teknikförvaltningen -5 257 tkr. Effekterna av att dra in tjänst som projektkoordinator har fördelats proportionellt. Besparingarna omfattar följande:
Besparingsförslag 2018
Tekniska nämnden, minskade kostnader för tjänster och varor
Projektkoordinator, indragen tjänst vid verksamhetsstöd
Gata parkverksamheten, sju besparingar
Neddragning turer kollektivtrafiken
Färre IT-licenser vid enhet mark och stadsmiljö
Minska på drift och underhåll av belysning på trafikverkets
vägar
Hamnarna i Vändburg och Burgsvik säljes
Ökade intäkter Gata parkverksamheten, pampas på Skarphäll
Exploateringsverksamhet, timdebitering av expl.projekten ger
ökade intäker
Timdebitering investeringsprojekt ger ökade intäkter
Handläggningsavgifter för tillstånd
Viten när tillstånd saknas när det gäller TA-planer
Taxeöversyn för kollektivtrafiken
Totalt

Belopp, tkr
-108
-195
-1 082
-88
-100
-1500

Avdelning/enhet
Tekniska nämnden
Gemensam via OH
Gata parkavdelningen
Kollektivtrafiken
Mark och stadsmiljö
Mark och stadsmiljö

-134 Hamnavdelningen
-400 Gata parkavdelningen
-500 Mark och stadsmiljö
-500
-50
-100
-500
5 257

Mark och stadsmiljö
Mark och stadsmiljö
Mark och stadsmiljö
Kollektivtrafiken

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-10-12
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-11

TN AU § 181 Budgetramar TN 2018
TN 2017/6

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Arbetsutskottet godkänner informationen.

Sammanfattning

Enligt reglerna för ekonomisk styrning och kontroll ska anslagsbindningen kopplas
till nettoanslag (budgetram) för respektive nämnd. Regionfullmäktige fastställer
årsbudgeten vad avser nettoanslag för respektive nämnd. Nämnden ska sedan göra
en detaljfördelning av anvisade medel och upprättar en internbudget årligen.
Detaljfördelningen innebär att budgeten bryts ned på ekonomiskt ansvariga.
Tekniska nämndens internbudget för 2018 ska vara integrerad i redovisningen senast
den 15 december.
Bedömning

Tekniska nämndens ekonomiska ram fastställdes av regionstyrelsen i september till
totalt 168 054 tkr för 2018, vilket inkluderar teknikförvaltningen och
räddningstjänsten. Teknikförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av ramen
per avdelning. I nedanstående tabell redovisas vilka förändringar som gjorts i
förhållande till 2017. Regionfullmäktige har fattat beslut om besparingar, tillägg för
löneökningar, sänkta lokalkostnader och internpriser RSF samt kompensation för
externa avtal med indexklausuler.
Tekniska nämndens ram 2017 är totalt 177 744 tkr varav teknikförvaltningens ram
uppgår till 125 654 tkr och räddningstjänstens till 52 090 tkr. Förslag till ny ram år
2018 uppgår till totalt 168 054 tkr och då har hänsyn tagits till tillägg för löner, sänkta
lokalkostnader, sänkta internpriser RSF, tillägg för externa avtal med indexklausuler
samt besparingsåtgärder.
I tekniska nämndens ram för arvoden mm på totalt 2 504 tkr ingår en budgeterad
buffert med 837 tkr. Beslut om omdisponering från bufferten med 860 tkr till
räddningstjänsten togs under 2015.
Regionfullmäktige har beslutat om följande verksamhetsförändringar vilket har
beaktats i tekniska nämndens ram:
*TABELL
Tillägg för ökade lönekostnader 2018 inom de skattefinansierade verksamheterna har
budgeterats utifrån en proportionell fördelningsgrund med totalt 2 740 tkr. Totalt
1 801 tkr avser teknikförvaltningen och 939 tkr räddningstjänsten. I beloppet ingår
satsning på jämställdhet och bristyrken med 200 tkr.
Lokalkostnader för egna lokaler sänks med totalt 1 270 tkr (TKF 972 tkr och RT 298
tkr). Sänkningen görs proportionellt på verksamheterna.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-11

De interna priserna för regionstyrelseförvaltningen sänks med totalt 1 013 tkr.
Sänkningen görs endast för teknikförvaltningen och sker proportionellt på
verksamheterna.
Enligt anvisningarna medges kompensation för externa avtal om indexregleringar
innebär kostnadsökningar. Beslut om tillägg för indexregleringar har fattats med
totalt 960 tkr. Räddningstjänsten får tillägg med 34 tkr. Kollektivtrafiken får tillägg
med 490 tkr. Gata parkavdelningen får tillägg med 436 tkr.
Besparingar ska verkställas med totalt -7 500 tkr. Enligt beslut ska räddningstjänsten
spara -2 243 tkr och teknikförvaltningen -5 257 tkr. Effekterna av att dra in tjänst
som projektkoordinator har fördelats proportionellt. Besparingarna omfattar
följande:
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-09-27.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Diskussion om ändringar och problematik framför allt med kollektivtrafiken.
Majoriteten vill lägga uppdrag. Specifika åtgärder måste till för att nå en budget i
balans. Ekonomiavdelningen behöver ramar för att fortsätta arbetet med budgeten.
Mats börjar arbeta med internbudgeten utan givna ramar. Räddningstjänsten är klar
för 2018 men inte för 2019.
Daniel Heilborn lyfte frågan om remisser från byggnadsnämnden för till exempel VA
till förvaltningen. Detta innebär en kostnad för teknikförvaltningen och en intäkt för
byggnadsnämnden. Detta bör regleras. Patric Ramberg tar med frågan.
En uppdaterad skrivelse kommer i kallelsen till tekniska nämnden 2017-10-25.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2017/1386
2 oktober 2017

Mats Eriksson
Hamnchef

Tekniska nämnden

Information om tillägg i hamntaxa 2018 gällande Region
Gotlands hamnar
Förslag till beslut
Tekniska nämnden förslås besluta att godkänna informationen och tillägget i hamntaxan
2018 och överlämnar till regionfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden beslutade 2017-08-23, TN § 186, ”Förslag till ny hamntaxa 2018
gällande Region Gotlands hamnar” att anta förslag till ny hamntaxa 2018 och
överlämnar till regionfullmäktige för beslut.
Vid beredningen av ärendet på RSF har regionjuristen påpekat att
regleringen/undantaget av avgifter för den kryssningstrafik som använder CMPs
”egna” inhyrda kaj även skall framgå i taxorna.
Bedömning

Efter samverkan med RSF är slutsatsen att det även tydlig i Region Gotlands
hamntaxa för 2018 skall framgå att för bokningar och taxefrågor vid kryssningskajen
hänvisas till CMP.
Följande tillägg föreslås i taxorna på sidan 2 under rubriken GENERELL INFORMATION.
”Kryssningskajen (kajplats 14 och 15)
Kryssningstrafik till kryssningskajen (kajplats 14 och 15) ingår inte i Region Gotlands
hamntaxa. För bokning och taxefrågor kontakta Copenhagen Malmö Port, CMP.
cmport@cmport.com”

Då det inte är någon ny information utan endast ett förtydligande av redan tagna
beslut. Regionfullmäktige beslutade 2014-08-25, RF § 131, ”Kryssningskaj i Visby”
bland annat att: ”Innehåll i avtal mellan Region Gotland och Copenhagen Malmö Port
(CMP) gällande kryssningskaj i Visby godkänns i huvudsak, i överensstämmelse med
ledningskontorets förslag.” I nyttjanderättsavtalet framgår bland annat att CMP förhyr
kajen med tillhörande landanläggningar i syfte att bedriva kryssningstrafik samt att
CMP är berättigat att erhålla alla intäkter från Hyresobjektet.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland
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Ärende TN 20xx/xxxx

Det innebär att ärendet kan hanteras som ett informationsärende till TN och
parallellt kommer processen mot RF även att fortsätta.
Beslutsunderlag



TN 2017-08-23, § 186, ”Förslag till ny hamntaxa 2018 gällande Region
Gotlands hamnar”



RF 2014-08-25, § 131, ”Kryssningskaj i Visby”

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Hamnavdelningen, Regionfullmäktige
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Författningssamling för Region Gotland

Hamntaxa 2018 – gällande Region Gotlands hamnar

HAMNTAXA 2018
gällande
Region Gotlands hamnar

Att gälla från och med 1 januari 2018 tills vidare
Fastställd av regionfullmäktige i Region Gotland 19 december 2016, § 227

Taxan finns även tillgänglig på www.visbyport.com

Ändrad fältkod

Författningssamling för Region Gotland

Hamntaxa 2018 – gällande Region Gotlands hamnar
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GENERELL INFORMATION
Avgifter anges i SEK, inklusive/exklusive moms anges under kapitelrubrik.
Godsuppläggning i samband med lastning och lossning längre tid än
Formaterat: Teckenfärg: Text 1

24 h 48 h endast efter godkännande av hamnavdelningen
Fartygsgenererat avfall
Avgifter för fartygsgenererat avfall från föregående hamn ingår som ett generellt tillägg i
fartygsavgiften.
Avgiftsbefriade fartyg enligt pkt. 1.7 nedan, erlägger avfallsavgift enligt servicetaxa.
ISPS
Följande hamnar är ISPS-klassade: Visby, Klintehamn, Slite och Ronehamn.
Säkerhetsavgiften ingår i hamnavgiften. Gäller inte reguljär linjetrafik.
Kryssningskajen (kajplats 14 och 15)
Kryssningstrafik till kryssningskajen (kajplats 14 och 15) ingår inte i Region
Gotlands hamntaxa. För bokning och taxefrågor kontakta Copenhagen
Malmö Port, CMP. cmport@cmport.com

Formaterat: Kondenserad med 0,2 pt
Formaterat: Höger: 0 cm, Avstånd Före: 17,65 pt,
Radavstånd: exakt 13,75 pt
Formaterat: Teckenfärg: Blå
Formaterat: Teckensnitt:Fet

Trossföring
Beställs och faktureras av Gotlands Stuveri AB, enligt deras gällande taxa.
För beställning: info@gotlandsstuveri.se eller 0498-21 02 07.

Avgifterna i hamntaxan är baserade på indextalet 318,00 (2016-10) i konsument- prisindex,
KPI. När detta index ändras, har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter,
dock inte oftare än en gång årligen. Avgifterna avrundas uppåt.

Ändrad fältkod

Formaterat: Svenska (Sverige)
Formaterat: Svenska (Sverige)

Kontaktuppgifter
Hemsida: www.visbyport.com
E-post: visby.port@gotland.se
Besöksadress: Färjeleden 2, Visby
Postadress: Färjeleden 2, 621 57 Visby
Telefon: 0498- 26 90 00
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1 FARTYGSAVGIFTER
Gäller för 24 h, därefter liggetidsavgift, se pkt. 1.5
Nedanstående avgifter exklusive moms i kronor (kr).
Hamnavgift skall, där ej nedan annorlunda sägs, utgå med följande belopp för varje
anlöp till hamn.
1.1. Normaltariff
1.1.1 Fartyg till kaj
per enhet av fartygets GT
(lägsta avgift 250 kr253 kr)

3,70 kr 3,80 kr

1.1.2 Yacht per meter av LOA och dygn
<40 m

3 265 kr3 305 kr

40-60 m

4 130 kr4 180 kr

60-80 m

5 000 kr5 060 kr

>80 m

5 865 kr5 935 kr

Om bevakning erfordras enligt ISPS-koden, debiteras en avgift
om 510 550 kr/tim och bevakningsperson.

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

1.1.3 Fartyg som lastar eller lossar mellan gotländska hamnar
betalar endast en hamnavgift. Punkten tas bort.

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Inte Färgöverstrykning

1.2. Pråm- och Bogserbåtstariff
1.2.1 Bogserbåt och pråm till kaj 6,156,30 kr /GT

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

När GT saknas 102 104 kr/ meter LOA
1.2.2 Pusher och pråm erlägger avgift enligt 1.1.1 Saknas uppgifter om GT tillämpas 1.2.1
1.3. Linjetariff
1.3.1 Med fartyg i linjetrafik avses fartyg i regelbunden för allmänheten tillgänglig
färje- och passagerartrafik i huvudsaklig överensstämmelse med turlista,
som godkänts av hamnägaren med anlöp minst en gång per vecka, även
som för fartyg vilket insättes i sådant fartygs ställe, erlägger de i
punkt 1.1 angivna avgifterna med

20 %

1.3.2 Fartyg i linjetrafik enligt pkt 1.3.1 ovan, med anlöp minst en gång per vecka
för tid understigande 6 månader per kalenderår,
erlägger de i punkt 1.1 angivna avgifterna med

45 %
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1.4. Kryssningstariff
Avgiftsmaximerad till 40 000 GT

Formaterat: Genomstruken

Kryssningsfartyg, som bokat kajplats i hamn, erlägger fartygsavgift enligt taxa om
inte avbeställning sker senast en vecka före ankomst, såvida inte väderleks-eller
andra förhållanden utanför rederiets kontroll lägger hinder i vägen för anlöp.
1.4.1 Kryssningsfartyg tillhöriga ett och samma rederi erlägger, under förutsättning att
hamnanlöpen sker samma kalenderår, de i punkt 1.1 angivna avgifterna med ev. nedsättning för uppfylld miljörabatt och med procentsatser enligt nedanstående tabell:
Anlöp nr.

Procent av normaltariff

1
2-4
5-6
>7

95 100
85 100
70 100
60 75

1.4.2 Kryssningsfartyg, som anlöper hamn under tiden 1/10 - 30/4, erlägger från
första anlöpet de i punkt 1.1 och avgifterna med. (Lägsta fartygsavgift 50 %)
1.4.3

1.5.

Formaterat: Genomstruken
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

För kryssningsfartyg som erfordrar bevakning enligt ISPS-koden, debiteras
en avgift om 510 550 kr/tim och bevakningsperson, för de timmar som
överstiger anlöpets första 12 timmar.

Formaterat: Genomstruken
Formaterat: Inte Färgöverstrykning

Specialtariff
Fartyg, som ligger i hamn mer än 24 h, erlägger ett tillägg
till avgift under 1.1 – 1.7 per meter Loa och påbörjat dygn

1.6.

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

50%

7,15 kr7,30 kr

Passagerareavgift
1.6.1 För fartyg i reguljär linjetrafik, per på- eller avstigande passagerare

5,35 kr5,50 kr

1.6.2 För fartyg i reguljär linjetrafik passagerartrafik till Karlsöarna , Gotska Sandön
och övriga gotländska öar, per betalande passagerare

5,35 kr5,50 kr

1.6.3 För passagerare på kryssningsfartyg som lägger till vid
kaj, per passagerare
1.6.4 För kryssningsfartyg, på redden, per passagerare
I avgiften enligt punkt 1.6.3 och 1.6.4 ingår ISPS avgift med 15,0015,20 kr/pass.

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

24,00 kr24,30 kr
30,60 kr31,00 kr

1.7. Befrielse från fartygsavgift
Befrielse från fartygsavgift enligt pkt 1.7.3 t.o.m. 1.7.6 gäller efter hamnmyndighetens medgivande och i max 24 timmar. Därefter fartygsavgift enligt ordinarie taxa pkt 1.5
1.7.1 Statsfartyg och sjöräddningsfartyg samt fartyg Sjöfartsverket utnyttjar för sitt ändamål.
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Formaterat: Inte Färgöverstrykning

Formaterat: Indrag: Vänster: 0 cm, Avstånd Före: 0 pt,
Efter: 0 pt, Radavstånd: enkelt, Teckensnittsjustering: Auto
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1.7.2 Fartyg som tillhör hamnen eller utnyttjas i dess tjänst.
1.7.3 Registrerade Skol- eller museifartyg som ej bedriver charter
eller annan kommersiell verksamhet, utanför sin ordinarie
(exempelvis visning ombord), under hamnanlöpet.
1.7.4 Pusher och bogseringsfartyg vid omedelbar färd efter in- eller utbogsering av
annat fartyg/pråm.
1.7.5 Fartyg i nöd.
1.7.5.1 Väderleksförhållande som i rimlig grad äventyrar fartygets säkerhet.
1.7.5.2 Vid sjukdom eller olycksfall ombord som kräver skyndsam sjukeller tandläkarvård.
1.7.5.3 För reparation av fartyget eller dess utrustning som oundgängligen
krävs för fartygets säkerhet.
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

1.7.6 Fartyg på prov- eller besiktningsresa.
1.8. Fiskefartyg

1.8.1 För VY-registrerade fiskefartyg, som innehar giltig yrkesfiskelicens,
erlägges årsavgift räknat för kalenderår:
Fartyg < 5m Loa

918 kr930 kr

tillägg >5m Loa/m

306 kr310 kr

Årsavgiften inkluderar även varuavgift för landad fisk.
2 VARUAVGIFTER

Nedanstående avgifter exklusive moms.
Avgift erläggs med nedan angivna belopp för varor som lossas eller
lastas från eller till fartyg i hamnen.
Uppkommer under löpande taxeperiod synnerliga skäl för komplettering/revidering i
varubenämning eller avgifter får tekniska nämnden, med giltighet tills ny taxa
fastställts, göra erforderliga ändringar.
Avgift beräknas per 1000 kg, såvida ej annat finnes angivet i
taxan. Avgift räknas efter varans bruttovikt.
För gods, som i fartygets handlingar tas upp i annan enhet än vad som taxan anger
omräknas detta efter rådande evalveringstal.
Vid behov tillämpas tullverkets lista för tulltaxenummer.
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Varubenämning

Fryst fisk samt stål och betongelement och
varor som ej är specificerade nedan
Spannmål, foderärtor, övriga ärtor. Produkter av kvarnindustri:
malt, mjöl, gryn mm. Oljeväxtfrön, oljehaltiga frukter, melass.
Återstoder och avfall från livsmedel industrin, beredda fodermedel

22,5022,80 kr

8,959,10 kr

Sand, grus, jord, lera, marmor, granit, kalksten, kalk, cement.
singel, makadam, mm

5,506,00 kr

Råolja

8,808,90 kr

Lättoljor (bensin)
Mellanoljor (fotogen), dieselbrännoljor, eldningsoljor, smörjoljor och
tallbecksolja
Gödningsmedel

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

23,5023,80 kr
15,8016,00 kr
10,2010,40 kr

Brännved, träavfall, bark och flis, grot, bränslepellets, fast mått m3

7,157,30 kr

Massaved, fast mått m3

4,855,00 kr

Sågtimmer, fast mått m3
Tackjärn, järnskrot mm.

5,105,20 kr

Fordon
Bussar, per styck
Personbilar, per styck
Campingvagnar, per styck
Annat släpfordon till personbil, per styck
Motorcykel, per styck
Traktorer, per styck
Andra fordon (inbegripet släpfordon), för fordon och last,
per decimeter av fordonets totala längd
2.1

Avgift per 1000 kg
ank/avg

7,157,30 kr
Avgift
27,3027,70 kr
16,3516,60 kr
17,6517,90 kr
9 9,20 kr
5,856,00 kr
22,4522,80 kr
1,751,80 kr

Fria från varuavgift

2.1.1 Drivmedel, proviant och förnödenheter för fartygets eget behov.
2.1.2 Oljehaltiga barlast- eller tankspolvatten eller annat avfall från fartygets egen drift.
2.1.3 Material för Sjöfartsverkets farledsanordningar.
2.1.4 Vara, som befordras med fartyg, vilket är befriat från hamnavgift jämlikt 1.7.1
under förutsättning att varan tillhör och är avsedd för fartygets ägare eller den
som förfogar över fartyget.
2.1.5 Gods som tagits i beslag.
2.1.6 Resandes effekter, även som av resande för eget bruk medförd moped eller cykel.
2.1.7 Gods, som lossas eller lastas till och från fiskefartyg, för vilken erlagts
årsavgift enligt 1.8.

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken
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3 BÅTPLATSTAXA
Nedanstående avgifter inklusive 25% moms.
Gällande:
Visby, Fårösund, Slite, Botvaldevik, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Kalkungskajen
och Klintehamn
Beräkningsgrund
Båtplatsavgifter för tiden 1/1 - 31/12 utgår för alla båtar inom hamnområdet. Avtal kan tecknas
för kajplats, uppläggningsplats eller kajplats + uppläggningsplats.
Om båten är i sjön perioden 1/1-31/3 (eller tid därav) tillkommer 50% på båtplatsavgiften
Under perioden 1/10-31/3 kan onumrerad kajplats oberoende av grupp 1-3 erbjudas, i annan
hamn än kontrakterad, i mån av plats.
Onumrerad kajplats, i mån av plats, under perioden 1/10-31/3, för båt utan kontrakt, debiteras
årsavgift delbar per månad.

Formaterat: Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Inte Färgöverstrykning

Avtal som nytecknas för båtplats efter 31 juli erläggs halva avgiften för innevarande år.
Om båtplats lämnas till förfogande senast 31 maj återbetalas halva avgiften för
innevarande år.
Erhållen kajplatsdekal, skall fastsättas på båten, väl synlig från kajen.
I annat fall kan gästhamnsavgift debiteras båtägaren.
Grupp 1

Visby hamn, Klintehamn, Slite,

Slite o Klinte till grp 1

Grupp 2

Slite, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Klintehamn, Fårösund

Grupp 3

Övriga regionala hamnar.

Formaterat: Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

Grupp Grupp Grupp
1
2
3
Kajplats t o m 1,70 m bredd
tiden 1/4 – 31/12

1 2651 280 kr1 1851 200 kr990 1 005 kr

Kajplats med akterförtöjning t.o.m.
1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/12

1 7601 785 kr1 6401 660 kr1 3451 365 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer
Tillägg för båtar med Loa >10m

117 119 kr 107 109 kr

86 88 kr

311 315 kr/m311 315 kr/m

311 315

kr/m
Uppläggningsavgifter
Uppläggningsplats för båt upp till 1,70 m bredd,
med kontrakt på båtplats
För varje påbörjad dm däröver tillkommer

423 428 kr 265 269 kr 204 207 kr
26,5026,90 kr18,5018,80 kr13,7514,00 kr
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Grupp*) Grupp Grupp
1
2
3

Uppläggningsplats på asfaltsplan, för båt upp
till 1,70 m bredd, utan kontrakt på båtplats.
Årsavgift, delbar per månad
7002 735 kr

2 7002 735 kr 2 700 2 735kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

2

115 117 kr107 109 kr 85 86 kr

Dito på grusplan, för båt
Upp till 1,70 m bredd

2 0402 065 kr2 0402 065 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

61 62,00 kr 61 62,00 kr

Strandplats för båt upp till 1,70 m bredd

590 597 kr 590 597 kr

för varje påbörjad dm däröver tillkommer

63 64,00 kr 53 54,00 kr

Tillägg för båtar med Loa >10 m

311 315 kr/m

311 315 kr/m

311kr315kr/m
*) Endast under perioden 1/1-31/3
4 GÄSTBÅTSTAXA

Nedanstående avgifter inklusive 25% moms.
Avgifter per dygn exklusive el. Elavgifter enligt kap. 5.4.5

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

För båtplats med tillgång till elanslutning erläggs avgift enligt servicetaxa nedan.

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

Erlagd avgift gäller för 24 timmar från den tidpunkt då båten anlänt till hamnen.
Erhållen märkningslapp avseende betald avgift skall fästas på båten väl synlig
enligt hamnpersonalens anvisningar.
Längd

*/Visby hamn

Övriga hamnar

0-8m

138 140 kr

107 109 kr

8 - 11 m

214 217 kr

158 160 kr

11 - 14 m

265 269 kr

214 217kr

14 - 19 m

428 434 kr

265 269 kr

19 - 30 m
30 -

m

860 871 kr

430 436 kr

2 1502 180 kr

1 0201 035 kr

- I segmentet 0-8 meter samt 8-11 meter hamnar båten i nästa
storlekssegment om bredden överstiger 3 meter.
- I segmentet 11-14 meter samt 14-19 meter hamnar båten i
nästa storlekssegment om bredden överstiger 4 meter.
*/ Enligt beslut av Tekniska nämnden den 29 april 2003 skall ett tillägg med 30 kr/dygn påföras
avgifterna för Visby hamn under perioden 1 juli – 15 augusti.
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5 SERVICE TAXA
Nedanstående avgifter exklusive moms.
Beställning av arbeten enligt taxan nedan skall inges till hamnkontoret senast
dagen innan arbetet önskas utfört.
Beställda arbeten utföres i den ordning de blivit anmälda, dock förbehåller sig
hamnen att lämna företräde för haverister och liknande angelägenheter.
Beställning annulleras en timme efter en timmes oanmäld väntetid.
Med oanmäld väntetid avses försening som inte anmälts av beställaren senast
en timme innan beställd tid.
Arbetstidskostnad för en man per timme är 360 kr under ordinarie arbetstid. För
allt övertidsarbete erlägges en tilläggsavgift med 360 kr per timma och man.
Minsta debiterad avgift för uppdrag är för en timma.
Överskjutande tid debiteras för varje påbörjad halvtimma.
Övertid debiteras alltid för minst två timmar.
Övertid i anslutning till ordinarie arbetstid debiteras varje påbörjad halvtimma.
Ordinarie arbetstid är helgfri måndag-fredag kl. 07.00-16.00. All annan tid är övertid.
För utgift eller skada, som åsamkats trafikant, genom att slipen på grund av
driftsstörning eller annan force majeure ej kan användas, är hamnen ej
ansvarig eller ersättningsskyldig.
För skada av slag det vara må, som under arbete med slip åsamkas person, gods eller
andra föremål, är beställaren ensam ansvarig och ersättningsskyldig såvida skadan ej
bevisligen uppkommit till följd av sådant fel på slip, eller därtill hörande delar, som
hamnens personal uppenbarligen borde iakttagit och avhjälpt genom försummelse eller
grovt oförstånd varit vållande.
5.1 Taxa arbetsbåt
Arbetsuppdrag i Visby inkl. båtförare
Uppdrag på annan ort utföres enligt överenskommelse från fall till fall.
5.2 Sliptaxa
Hamnen ställer en man till förfogande vid upp- och nedtagning.
Undanskaffande av is debiteras till självkostnad.
Besättning ombord på båt som sliptas skall vara behjälplig för nödvändiga
arbetsuppgifter i samband med upp- och nedtagning av båt.
Fartygs- och båtägare svarar själv för att fartyget och båtarna hålles
brand- och skadeförsäkrat under sliptiden (reparentförsäkring).
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Upp- och nertagning

2 0702 095 kr

För fartyg över 50 brutto registerton tillkommer en rörlig kostnad
på 12,00 kr per överskjutande GT.
För varje mellanliggande dag (exklusive el)

460 466 kr

El debiteras enligt taxan 5.5.5 4

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

5.3 Lastmaskin
Lastmaskin inklusive förare
5.4

617 625 kr/tim

Övriga taxor

5.4.1 Färskvattentaxa

Vattenavgift

39 39,50 kr/ton

Vid leverans under 10,0 ton debiteras en minimiavgift av

390 395 kr

Krävs uppkoppling av hamnserviceman debiteras enligt servicetaxa
5.4.2 Flottar, kablar och dylikt material

Flotte, stor

337 341 kr/dygn

Flotte, liten

138 140 kr/dygn

För längre tider enligt överenskommelse.
Hamnens mindre arbetsbåt i Visby eller
Klintehamn inkl. förare.

643 651 kr/tim

Pontonflotte inklusive förare

643 651 kr/tim

5.4.3 Taxa för upplagsplatser

För upplagsplats på asfaltyta inom hamnområdet debiteras
platshyra med

5,106,00 kr/m2 och mån

För upplagsplats på grusyta debiteras platshyra med

3,053,60 kr/m2 och mån

Upplag, som inom ett dygn 48 h förflyttas från hamnområdet är
befriat från avgift. För tid härutöver räknas del av månad som full månad
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5.4.4 Avfallsmottagning

Fast avfall till container, max 1,5 ton

4 5904 645 kr/cont

Därutöver debiteras en avgift per ton

3 0603 100 kr/ton

5.4.5 Eltaxa

Elleveranser med mätning
Inkoppling av elskåp eller handske

245 248 kr/gång

Leverans av elström

1,45 kr/kWh

Leverans av elström till fiskefartyg i hemmahamnen, som
erhållit låsbart eluttag för eget bruk, debiteras förbrukningsavgift
enligt ovan.
Leverans av elström till platshyror eller gästande fiske- och fritidsbåt
från flerurtagsskåp (220 V. uttag)
43,0043,60 kr/dygn
Elleveranser utan elmätare, avgift per dygn
Beräkningsgrund: 75 % av maxförbrukning/dygn
16 Ampere 200 203 kr

125

32 ”

400 405 kr

63 ”

790 800 kr

” 1 5651 585 kr

Krävs uppkoppling av hamnserviceman debiteras enligt servicetaxa
5.4.6 Lås och nycklar

Byte av låscylinder, extra nyckel eller ny nyckel
Tillkommer arbetstidskostnad enligt servicetaxa.
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faktisk kostnad

Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-11

TN AU § 182 Revidering till ny hamntaxa 2018 gällande
Region Gotlands hamnar
TN 2017/1386

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden förslås besluta att godkänna informationen och tillägget i
hamntaxan 2018 och överlämnar till regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade 2017-08-23, TN § 186, ”Förslag till ny hamntaxa 2018
gällande Region Gotlands hamnar” att anta förslag till ny hamntaxa 2018 och
överlämnar till regionfullmäktige för beslut.
Vid beredningen av ärendet på regionstyrelseförvaltningen (RSF) har regionjuristen
påpekat att regleringen/undantaget av avgifter för den kryssningstrafik som använder
Copenhagen Malmö Port (CMP) ”egna” inhyrda kaj även skall framgå i taxorna.
Bedömning

Efter samverkan med RSF är slutsatsen att det även tydlig i Region Gotlands
hamntaxa för 2018 skall framgå att för bokningar och taxefrågor vid kryssningskajen
hänvisas till CMP.
Följande tillägg föreslås i taxorna på sidan 2 under rubriken GENERELL
INFORMATION.
”Kryssningskajen (kajplats 14 och 15)
Kryssningstrafik till kryssningskajen (kajplats 14 och 15) ingår inte i Region Gotlands
hamntaxa. För bokning och taxefrågor kontakta Copenhagen Malmö Port, CMP.
cmport@cmport.com”
Då det inte är någon ny information utan endast ett förtydligande av redan tagna
beslut. Regionfullmäktige beslutade 2014-08-25, RF § 131, ”Kryssningskaj i Visby”
bland annat att: ”Innehåll i avtal mellan Region Gotland och Copenhagen Malmö
Port (CMP) gällande kryssningskaj i Visby godkänns i huvudsak, i överensstämmelse
med ledningskontorets förslag.” I nyttjanderättsavtalet framgår bland annat att CMP
förhyr kajen med tillhörande landanläggningar i syfte att bedriva kryssningstrafik
samt att CMP är berättigat att erhålla alla intäkter från Hyresobjektet.
Det innebär att ärendet kan hanteras som ett informationsärende till tekniska
nämnden och parallellt kommer processen mot regionfullmäktige även att fortsätta.
Beslutsunderlag

TN 2017-08-23, § 186, ”Förslag till ny hamntaxa 2018 gällande Region Gotlands
hamnar”
RF 2014-08-25, § 131, ”Kryssningskaj i Visby”

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-10-11

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
Hamnavdelningen, Regionfullmäktige

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/6
22 september 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Investeringsbudget avfallsverksamheten
Förslag till beslut

•

Fördelningen av investeringsbudgeten 2018 och 2019 för avfallsverksamheten
godkänns.

Sammanfattning

Tekniska nämnden ska fördela investeringsbudgeten för avfallsverksamheten med
totalt 6 mnkr. Investeringsbudgeten avser år 2018 och 2019.
I nedanstående tabell redovisas förslag till fördelning av investeringsbudgeten.
Projekt

Budget
2018, tkr

Budget
2019, tkr

Plan
2020, tkr

Slite deponi
Återvinningscentraler

40 000
1 000
900

4 000

5 000

Slammtömningsplatser
ARV
Farligt avfallsanläggningen
Skarphäll

1 000

1 000

500
500

Summa

6 000

6 000

42 900

Hygieniseringsanläggning,
Fårö
Insamling

Plan
2021, tkr

Plan
2022, tkr

20 000
2 000

20 000
1 000

22 000

21 000

1 000

Avfallsverksamhetens investeringsram ska fördelas för åren 2018 och 2019. Tekniska
nämndens beslutar om fördelningen inom tilldelad ram.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/6

Bedömning
Teknikförvaltningen har fördelat investeringsramen för avfallsverksamheten utifrån
verksamhetens behov. Fördelningen har gjorts på ett ändamålsenligt sätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2017-09-22
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-11

TN AU § 183 Investeringsbudget avfallsverksamheten
TN 2017/6

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Fördelningen av investeringsbudgeten 2018 och 2019 för avfallsverksamheten
godkänns.

Sammanfattning

Tekniska nämnden ska fördela investeringsbudgeten för avfallsverksamheten med
totalt 6 mnkr. Investeringsbudgeten avser år 2018 och 2019.
I nedanstående tabell redovisas förslag till fördelning av investeringsbudgeten.
Projekt

Budget
2018, tkr

Budget
2019, tkr

Slite deponi

Plan
2020, tkr

20 000

20 000

1 000
900

2 000

1 000

22 000

21 000

5 000

Slammtömningsplatser

1 000

1 000

500
500

ARV
Farligt avfallsanläggningen
Skarphäll

1 000

Summa

6 000

6 000

42 900

Insamling

Plan
2022, tkr

40 000
4 000

Återvinningscentraler
Hygieniseringsanläggning,
Fårö

Plan
2021, tkr

Bedömning

Teknikförvaltningen har fördelat investeringsramen för avfallsverksamheten utifrån
verksamhetens behov. Fördelningen har gjorts på ett ändamålsenligt sätt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-09-22.
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2695
25 september 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för testbädd på Storsudret
Förslag till beslut

•
•
•

Att hemställa hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 8,0 mnkr för uppförande av testbädd på storsudret.
Att finansiering sker med externa bidrag med totalt 8,0 mnkr.
Att omdisponera 8,0 mnkr från investeringsanslaget 12454 ”Gotlands vattenförsörjning”

Sammanfattning

En testbädd med inriktning på vattenförsörjning planeras att uppföras på Storsudret
2018. Den totala investeringsutgiften för att uppföra testbäddens infrastruktur är beräknad till 16,0 mnkr. Avskrivningstiden för testbädden kommer att vara 10 år.
Finansieringen av investeringen ska ske med externa bidrag med 8,0 mnkr och kommunalt investeringsanslag med 8,0 mnkr. Det kommunala investeringsanslaget
omdisponeras från budgeten för Gotlands vattenförsörjning.
Externa bidrag beviljas genom innovationsmyndigheten Vinnova.

Ärendebeskrivning

I nära dialog med Forum Östersjön föreslog IVL Svenska Miljöinstitutet i hösten
2016 för Region Gotland att detta kunde vara ett unikt tillfälle att gemensamt undersöka möjligheterna att skapa en resurseffektiv och hållbar vattenförsörjning för Storsudret. Regionen var positiv till detta och tillsammans med ett antal företag och universitet sökte IVL om medel för en förstudie. Det är innovationsmyndigheten Vinnova som stödjer förstudien inom deras program för att etablera så kallade ”testbäddar” där innovativa tekniker och system kan demonstreras, utvecklas och följas upp.
Förstudien är nu avslutad och hittills pekar resultaten i rätt riktning.
Exempel på tekniker och system som IVL främst tror kan samverka och skapa ett
hållbart system för Storsudrets vattenförsörjning är:
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2695

1/ Hitta eller skapa grundvattendammar.
2/ Återskapa våtmarker eller skapa mindre dammar där vattnet kan lagras.
3/ Separera regnvattnet från avloppsvatten.
4/ Klimatneutral avsaltning.
5/ Mätning och uppföljning.
På detta sätt hoppas man att de utmaningar som vi ser idag kan vändas till möjligheter, exempelvis genom att skapa en attraktiv plats för forskning och utveckling
som kan skapa arbetstillfällen för ”forskningsturism”.
De ovanstående exemplen är tekniker som man ser ljust på men ännu behövs mer
undersökningar för att svara på frågan om de kan vara lösningen på vattenförsörjningen. IVL har sökt medel för att mer i detalj inför en genomförandefas som ska ge
Storsudret en bra möjlighet att bli självförsörjande på vatten.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att projektet kan genomföras.
Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 8,0 mnkr. Finansiering
sker genom externa bidrag med 8,0 mnkr.
Teknikförvaltningen bedömer att en omdisponering av investeringsanslag från budgeten för Gotlands vattenförsörjning erfordras med 8,0 mnkr. Budgeten för år 2017
uppgår till 20,3 mnkr. Utfallet tom september uppgår till 1,1 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-11

TN AU § 184 Tilläggsanslag för testbädd på Storsudret
TN 2017/2695

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Att hemställa hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 8,0 mnkr för uppförande av
testbädd på storsudret.
Att finansiering sker med externa bidrag med totalt 8,0 mnkr.
Att omdisponera 8,0 mnkr från investeringsanslaget 12454 ”Gotlands
vattenförsörjning”

Sammanfattning

En testbädd med inriktning på vattenförsörjning planeras att uppföras på Storsudret
2018. Den totala investeringsutgiften för att uppföra testbäddens infrastruktur är
beräknad till 16,0 mnkr. Avskrivningstiden för testbädden kommer att vara 10 år.
Finansieringen av investeringen ska ske med externa bidrag med 8,0 mnkr och
kommunalt investeringsanslag med 8,0 mnkr. Det kommunala investeringsanslaget
omdisponeras från budgeten för Gotlands vattenförsörjning.
Externa bidrag beviljas genom innovationsmyndigheten Vinnova.
Ärendebeskrivning
I nära dialog med Forum Östersjön föreslog IVL Svenska Miljöinstitutet i hösten
2016 för Region Gotland att detta kunde vara ett unikt tillfälle att gemensamt
undersöka möjligheterna att skapa en resurseffektiv och hållbar vattenförsörjning för
Storsudret. Regionen var positiv till detta och tillsammans med ett antal företag och
universitet sökte IVL om medel för en förstudie. Det är innovationsmyndigheten
Vinnova som stödjer förstudien inom deras program för att etablera så kallade
”testbäddar” där innovativa tekniker och system kan demonstreras, utvecklas och
följas upp.
Förstudien är nu avslutad och hittills pekar resultaten i rätt riktning.
Exempel på tekniker och system som IVL främst tror kan samverka och skapa ett
hållbart system för Storsudrets vattenförsörjning är:
1/ Hitta eller skapa grundvattendammar.
2/ Återskapa våtmarker eller skapa mindre dammar där vattnet kan lagras.
3/ Separera regnvattnet från avloppsvatten.
4/ Klimatneutral avsaltning.
5/ Mätning och uppföljning.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-11

På detta sätt hoppas man att de utmaningar som vi ser idag kan vändas till
möjligheter, exempelvis genom att skapa en attraktiv plats för forskning och
utveckling som kan skapa arbetstillfällen för ”forskningsturism”.
De ovanstående exemplen är tekniker som man ser ljust på men ännu behövs mer
undersökningar för att svara på frågan om de kan vara lösningen på
vattenförsörjningen. IVL har sökt medel för att mer i detalj inför en
genomförandefas som ska ge Storsudret en bra möjlighet att bli självförsörjande på
vatten.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att projektet kan genomföras.
Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 8,0 mnkr. Finansiering
sker genom externa bidrag med 8,0 mnkr.
Teknikförvaltningen bedömer att en omdisponering av investeringsanslag från
budgeten för Gotlands vattenförsörjning erfordras med 8,0 mnkr. Budgeten för år
2017 uppgår till 20,3 mnkr. Utfallet tom september uppgår till 1,1 mnkr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-09-22.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/747
11 oktober 2017

Magnus Jönsson/Patric Ramberg

Statusrapport om VA-strategin och möjligheten att öka
kapaciteten/förmågan för att genomföra VA-planen
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner informationen.

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige att till
budgetavstämningen 2017 återkomma med en statusrapport för VA-strategin och att
öka kapaciteten för att genomföra VA-planen; och därmed skapa förutsättningar för
mer bostäder och tillväxt på hela Gotland (RF 2017-06-19 § 87 och RS 2017/747).
Den arbetsgrupp som arbetat med VA-strategin har färdigställt sitt arbete och ett
förslag på VA-strategi har överlämnats för vidare hantering i den politiska
beslutsprocessen.
En omfattande VA-utbyggnad pågår på södra Gotland och ett planeringsarbete för
norra Gotland som inkluderar både Cementa och Nordkalk är initierat och pågår.
Detta kommer att påtagligt förbättra förutsättningarna för både bostadsbyggande och
tillväxt på hela ön.
Bedömning

Under våren 2017 har arbetet med att ta fram en VA-strategi genomförts. Arbetet
har bedrivits i workshopform där gruppen bestått av såväl politiker och tjänstemän
från MHN, BN, TN, TKF, SBF och RSF. En beredningsgrupp bestående av
tjänstemännen från arbetsgruppen har förberett workshoparna. Arbetet har stöttats
av konsulter från Sweco. Arbetsgruppen är nu färdig med sitt arbete och strategin har
överlämnats till den politiska beslutsprocessen för att slutligen beslutas i
Regionfullmäktige. VA-strategin beslutades av tekniska nämnden den 20 september.
Strategin utgör riktlinjer och är ett ramverk för ett fortsatt planeringsarbete för VAutbyggnaden på Gotland fram till år 2030. VA-strategin skall konkretiseras i en VAplan. Arbetet med denna har påbörjats och beräknas pågå till och med våren 2018.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/747

VA-planeringen (nulägesanalys, strategi och plan) följer Havs- och
vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering och omfattar dricks-,
spill- och dagvatten. Såväl allmän som enskild försörjning ska belysas.
VA-strategin tar på ett tydligare sätt än tidigare ett helhetsgrepp om Gotlands VAförsörjning i syfte att skapa förutsättningar för bostäder och tillväxt på hela Gotland.
Detta kommer även att tydliggöras i den kommande VA-planen.
VA-planen i sig skapar dock varken bostäder eller tillväxt. För att möjliggöra detta
krävs även konkreta åtgärder:


2019 kommer bräckvattenverket i Kvarnåkershamn att stå färdigt vilket ger
ett betydande tillskott av vatten på (södra) Gotland. Samtidigt färdigställs
ledningsnätet (projekt Södra linan) för att kunna hantera den kraftigt ökade
vattenmängden och även för att kunna ta hand om det spillvattnet som förs
det till det nya avloppsreningsverket i Klintehamn som vid denna tidpunkt
står klart. Dessa tre projekt är igångsatta och resurssäkrade med egna resurser
och konsulter. Vid sidan av de tre projekten färdigställs under samma period
ett nytt reningsverk i Katthammarsvik.



Kvar på södra Gotland är reningsverket i Ljugarn som kommer att prioriteras
upp i den nya VA-planen.



På Storsudret bedrivs ett utvecklingsprojekt (Testbädd Storsudret) som syftar
till att göra Storsudret själv försörjande på vatten. Projektet leds av IVL.
Finansiering har sökts från Vinnova och EU. De kunskaper detta kommer att
ge oss kommer sedan att kunna appliceras på andra ställen.



På norra Gotland är vattenförsörjningssituationen mer komplex med en rad
möjligheter. Betydande vattenreservoarer finns (mer eller mindre) tillgängliga
i form av Tingstädeträsk, Nordkalks och Cementas brott och eventuellt även
i Bästeträsk. Utmaningarna ligger i att sy ihop en optimal lösning av dessa
och några ytterligare några mindre vattentäkter samt att hitta en effektiv
överföring av dricks- och spillvatten. Detta krävs ett noggrant analysarbete.
Arbete påbörjas inom kort med hjälp av extern kompetens.



Arbetet med Norra Gotlands VA-försörjning är i dagsläget ännu ej
resurssäkrat och kommer sannolikt att kräva en förstärkning på både VAoch projektavdelningen.



I VA-plan arbetet kommer nuvarande och kommande VAutbyggningsområden att tydliggöras. Vid sidan av dessa kommer även
fortsättningsvis enskilda- och gemensamhetsanläggningar att utgöra VAlösningarna.

Tekniska Nämndens bedömning är att ovanstående aktiviteter i betydande
utsträckning kommer att förbättra förutsättningarna för mer bostäder och tillväxt på
hela ön.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/747

Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2018-2020, RF 2017-06-19 § 87
VA-strategi, TN 2017/645
Översyn av VA-planens del A. Verksamhetsplan, TN 2016/680

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-18

MHN § 4

Information från Tekniska nämnden - Riktlinjer
VA

MHN 2017/3157

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Region Gotlands VA-strategi beslutas av regionfullmäktige. Arbetet följer den
metodik som Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram.
Arbetet har bedrivits av en förvaltnings- och enhetsövergripande arbetsgrupp där
representanter från Teknikförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen finns representerade. Politiker från tre nämnder har
varit med i processarbetet och deltagit genom två workshops under våren 2017.
Strategin beskriver visionen för Gotlands VA-försörjning 2030, och konkretiseras av
sex strategier med underliggande riktlinjer.
Dokumentet med strategin ska utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten och vara ett stöd vid strategiska frågor
kopplade till VA-försörjningen.
Bedömning

Fastställande av VA-strategin utgör grunden för Region Gotlands arbete kopplat till
VA som ska genomföras för att skapa en långsiktigt hållbar VA-planering.
VA-strategin kommer att klargöra de förutsättningar som krävs för att arbeta vidare
med VA-planen.

Beslutsunderlag

Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.
VA-planering En kort summering av nuläget för Gotlands VA-försörjning.
Ärendets behandling under mötet

Enhetschef Vatten och avfall på Teknikförvaltningen Magnus Jönsson presenterade
ärendet för nämnden.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-11

TN AU § 186 Statusrapport om VA-strategin och möjligheten
att öka kapaciteten/förmågan för att genomföra
VA-planen
TN 2017/3020

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige att till
budgetavstämningen 2017 återkomma med en statusrapport för VA-strategin och att
öka kapaciteten för att genomföra VA-planen; och därmed skapa förutsättningar för
mer bostäder och tillväxt på hela Gotland (RF 2017-06-19 § 87 och RS 2017/747).
Under våren 2017 har arbetet med att ta fram en VA-strategi genomförts. VAstrategin beslutades av tekniska nämnden den 20 september på deras sammanträde.
Strategin ska tala om hur vi önskar att VA-utbyggnaden ska se ut på Gotland till år
2030 och på vilket sätt det ska genomföras.
Arbetet genomförs i tre steg enligt en modell som följer Havs- och
vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering. Arbetet ska omfatta
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Såväl allmän som enskild försörjning ska
belysas.
Nästa steg i planeringsarbetet är att ta fram en VA-plan som innehåller åtgärder som
behöver utföras i arbetet med dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Syftet med det
är att Region Gotland (Regionen), boende och verksamhetsutövare ska arbeta och
verka för att visionen för VA-försörjningen år 2030 ska kunna uppnås. Detta arbete
kommer att påbörjas nu under september 2017 och beräknas vara klart till våren
2018.
I arbetet kommer en VA-utbyggnadsplan att tas fram som syftar till att tydliggöra
vilken bebyggelse som planeras att ingå i den allmänna VA-anläggningen. Den
kommer även att tala om vilken bebyggelse som kan komma att anslutas på sikt, samt
den bebyggelse där det inte finns planer för anslutning inom planeringens
tidshorisont.
Med hjälp av GIS-analys identifieras de områden med tät bebyggelse som ingår i
fortsatt arbete för att tydliggöra förutsättningar för framtida VA-försörjning. En
prioriteringslista tas fram för de områden där ett behov av en gemensam VA-lösning
finns eller kan uppkomma och föranleda anslutningar enligt § 6 Lag (2006:412) om
allmänna vattentjänster. Områden på Gotland kommer alltså att klassas utifrån behov
och möjlighet till utbyggnad av VA. Det som även kommer att beaktas i arbetet är
den efterfrågan som finns för utbyggnad.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-11

Bedömning

Under våren 2017 har arbetet med att ta fram en VA-strategi genomförts. Arbetet
har bedrivits i workshopform där gruppen bestått av såväl politiker och tjänstemän
från MHN, BN, TN, TKF, SBF och RSF. En beredningsgrupp bestående av
tjänstemännen från arbetsgruppen har förberett workshoparna. Arbetet har stöttats
av konsulter från Sweco. Arbetsgruppen är nu färdig med sitt arbete och strategin har
överlämnats till den politiska beslutsprocessen för att slutligen beslutas i
Regionfullmäktige. VA-strategin beslutades av tekniska nämnden den 20 september.
Strategin utgör riktlinjer och är ett ramverk för ett fortsatt planeringsarbete för VAutbyggnaden på Gotland fram till år 2030. VA-strategin skall konkretiseras i en VAplan. Arbetet med denna har påbörjats och beräknas pågå till och med våren 2018.
VA-planeringen (nulägesanalys, strategi och plan) följer Havs- och
vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering och omfattar dricks-,
spill- och dagvatten. Såväl allmän som enskild försörjning ska belysas.
VA-strategin tar på ett tydligare sätt än tidigare ett helhetsgrepp om Gotlands VAförsörjning i syfte att skapa förutsättningar för bostäder och tillväxt på hela Gotland.
Detta kommer även att tydliggöras i den kommande VA-planen.
VA-planen i sig skapar dock varken bostäder eller tillväxt. För att möjliggöra detta
krävs även konkreta åtgärder:
2019 kommer bräckvattenverket i Kvarnåkershamn att stå färdigt vilket ger ett
betydande tillskott av vatten på (södra) Gotland. Samtidigt färdigställs ledningsnätet
(projekt Södra linan) för att kunna hantera den kraftigt ökade vattenmängden och
även för att kunna ta hand om det spillvattnet som förs det till det nya
avloppsreningsverket i Klintehamn som vid denna tidpunkt står klart. Dessa tre
projekt är igångsatta och resurssäkrade med egna resurser och konsulter. Vid sidan av
de tre projekten färdigställs under samma period ett nytt reningsverk i
Katthammarsvik.
Kvar på södra Gotland är reningsverket i Ljugarn som kommer att prioriteras upp i
den nya VA-planen.
På Storsudret bedrivs ett utvecklingsprojekt (Testbädd Storsudret) som syftar till att
göra Storsudret själv försörjande på vatten. Projektet leds av IVL. Finansiering har
sökts från Vinnova och EU. De kunskaper detta kommer att ge oss kommer sedan
att kunna appliceras på andra ställen.
På norra Gotland är vattenförsörjningssituationen mer komplex med en rad
möjligheter. Betydande vattenreservoarer finns (mer eller mindre) tillgängliga i form
av Tingstädeträsk, Nordkalks och Cementas brott och eventuellt även i Bästeträsk.
Utmaningarna ligger i att sy ihop en optimal lösning av dessa och några ytterligare
några mindre vattentäkter samt att hitta en effektiv överföring av dricks- och
spillvatten. Detta krävs ett noggrant analysarbete. Arbete påbörjas inom kort med
hjälp av extern kompetens.
Arbetet med Norra Gotlands VA-försörjning är i dagsläget ännu ej resurssäkrat och
kommer sannolikt att kräva en förstärkning på både VA- och projektavdelningen.
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-11

I VA-planarbetet kommer nuvarande och kommande VA-utbyggningsområden att
tydliggöras. Vid sidan av dessa kommer även fortsättningsvis enskilda- och
gemensamhetsanläggningar att utgöra VA-lösningarna.
Tekniska Nämndens bedömning är att ovanstående aktiviteter i betydande
utsträckning kommer att förbättra förutsättningarna för mer bostäder och tillväxt på
hela ön.
Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2018-2020, RF 2017-06-19 § 87
VA-strategi, TN 2017/645
Översyn av VA-planens del A. Verksamhetsplan, TN 2016/680
Tjänsteskrivelse 2017-10-11.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2947
19 september 2017

Stefan Hellström

Tekniska nämnden

Hyresavtal för nytt äldreboende på Terra Nova
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner hyresavtal för lokal i Visby Kopparslagaren 2 med
Gotland Visby Kopparslagaren 2 AB.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2014-10-30 §303 att ge Ledningskontoret i uppdrag att i
samråd med tekniska nämnden påbörja hyresavtalsupphandling för äldreboende med
50 platser i Visby. Det utökades senare till 60 platser.
Ett förfrågningsunderlag togs fram av Projektavdelningen tillsammans med
Fastighetsförvaltningsavdelningen. Ett hyresavtal med bilaga om fastighetsdrift var
en del i förfrågningsunderlaget.
Svenska Vårdfastigheter AB lämnade det bästa anbudet som senare godkändes av
TN §267/2015. Bolaget har senare namnändrat till Gotland Visby Kopparslagaren 2
AB. Beslutet blev överklagat, så kontrakt skrevs inte förrän 2016-05-27. Första
spadtaget togs 18 november 2016. Inflyttning beräknas ske under november 2017.
Bolaget har skrivit på hyresavtalet som innebär att Regionen hyr lokaler för
äldreboende i 25 år vilket sedan förlängs med 5 år i sänder om det inte sägs upp.
Hyran uppgår till 7 446 600 kr per år. Den kommer att öka när alla tilläggsarbeten är
godkända. Kostnaden för elförbrukning tillkommer. Hyresvärden svarar för tillsyn
och skötsel samt underhåll av byggnaden.
Beslutsunderlag

RS § 303/2014
Tjänsteskrivelse 2017-09-19
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2947
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Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06--08, 10

Rs § 303
Au § 281

Bostäder för äldre
RS 2013/464

Ledningskontoret 2014-10-27

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att, i samråd med tekniska nämnden, påbörja
hyresavtalsupphandling för äldreomsorgsboende med 50 platser i Visby.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att samråda med tekniska nämnden och
byggnadsnämnden kring ett lämpligt redan planlagt markområde, för nämnd
upphandling.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att, tillsamman med tekniska nämnden och
byggnadsnämnden, undersöka möjligheterna att etablera ett äldreomsorgsboende
inom kv Kopparslagaren.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med byggnadsnämnden påbörja
detaljplanearbete inom annat lämpligt område, om äldreomsorgsboende inte
etableras inom kv Kopparslagaren.

Socialnämnden har i sin lokalförsörjningsplan för 2014-2019 bland annat aviserat behov
av 50 äldreomsorgsplatser i Visby under 2017. Anslag med 88 miljoner kronor är äskade
i nuvarande lokalförsörjningsplan. Vid budgetavstämningen i oktober 2014 underströks
vikten av att inte belasta regionens investeringsbudget utan en s.k. hyresavtalsupphandling skall genomföras.
Ledningskontoret har undersökt vilka möjligheter som finns att genomföra hyresavtalsupphandling. För att säkerställa att konkurrens mellan olika aktörer kan uppnås vid
upphandlingen, är det viktigt att region Gotland kan erbjuda mark som lämpar sig för
byggande av ett särskilt boende. För att undvika osäkerhet kring tidsaspekten är det en
fördel om marken redan är planlagd för ändamålet.
Inom kvarteret Kopparslagaren på Terra Nova finns ett område som är planlagt för
bostäder i flerfamiljhus och som preliminärt skulle lämpa sig för uppförande av ett
särskilt boende, men även annan mark i Visbys omnejd skulle kunna vara lämplig. När
det gäller icke planlagd mark ser ledningskontoret att del av Visborgsområdet skulle
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06--08, 10

Rs § 303 forts
Au § 281

kunna vara lämplig att planlägga för ändamålet. Om planläggning ska ske är det lämpligt
att byggnadsnämnden ges i uppdrag att skyndsamt påbörja en planläggning av ett
område inom Visborg för ändamålet. Inom Visborg finns sedan tidigare planlagd mark
för detta ändamål, men denna mark är dock i privat ägo.
Ledningskontoret har övervägt till buds stående alternativ med ambitionen att åstadkomma en skyndsam hantering som möjliggör att socialnämnden kan erhålla ett äldreomsorgsboende år 2017. För att nå detta föreslås att ledningskontoret ges i uppdrag att,
i samråd med tekniska nämnden och socialnämnden, att snarast påbörja hyresavtalsupphandling i enlighet med det funktionsprogram som skall ligga till grund för upphandlingen. Ledningskontoret får även i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden
och byggnadsnämnden samråda kring ett lämpligt markområde som ska ingå i hyresavtalsupphandlingen. I första hand ska det prövas om marken inom kvarteret
Kopparslagaren kan användas. Om detta markområde inte kan användas bör annat
lämpligt område planläggas för ändamålet.
Expedieras:

Ledningskontoret - Per-Eric Edlund

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-12-15

TN §

267

Upphandling Särskilt boende Visby

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta anbudet från Svenska Vårdfastigheter AB.

•

Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Föredragande; projektledare Maja Blomberg.
Handlingar som utdelas på sammanträdet: Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll
Objektet avser uppförande, inklusive projektering, planering och byggande, av byggnad för
Särskilt Boende om 60 platser på Terra Nova-området i Visby. Entreprenören ska köpa en
befintlig fastighet av Region Gotland och äga byggnaden som uppförs. Entreprenören ska
ansvara för fastighetsdriften av byggnaden och sedan hyra ut det Särskilda Boendet till
Region Gotland under 25 år.
Bedömning
Tre anbud har inkommit. Teknikförvaltningen bedömer att anbud, inlämnat av
Svenska Vårdfastigheter AB är ekonomiskt mest fördelaktigt.
Kostnader
Anbud, hyreskostnad per år

7 446 600 kr

___
Protokollsutdrag
Projektavdelning

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-11

TN AU § 187 Hyresavtal för nytt äldreboende på TerraNova
TN 2017/2947

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner hyresavtal för lokal i Visby Kopparslagaren 2 med
Gotland Visby Kopparslagaren 2 AB.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2014-10-30 §303 att ge Ledningskontoret i uppdrag att i
samråd med tekniska nämnden påbörja hyresavtalsupphandling för äldreboende med
50 platser i Visby. Det utökades senare till 60 platser.
Ett förfrågningsunderlag togs fram av Projektavdelningen tillsammans med
Fastighetsförvaltningsavdelningen. Ett hyresavtal med bilaga om fastighetsdrift var
en del i förfrågningsunderlaget.
Svenska Vårdfastigheter AB lämnade det bästa anbudet som senare godkändes av
TN §267/2015. Bolaget har senare namnändrat till Gotland Visby Kopparslagaren 2
AB. Beslutet blev överklagat, så kontrakt skrevs inte förrän 2016-05-27. Första
spadtaget togs 18 november 2016. Inflyttning beräknas ske under november 2017.
Bolaget har skrivit på hyresavtalet som innebär att Regionen hyr lokaler för
äldreboende i 25 år vilket sedan förlängs med 5 år i sänder om det inte sägs upp.
Hyran uppgår till 7 446 600 kr per år. Den kommer att öka när alla tilläggsarbeten är
godkända. Kostnaden för elförbrukning tillkommer. Hyresvärden svarar för tillsyn
och skötsel samt underhåll av byggnaden.
Beslutsunderlag

RS § 303/2014
Tjänsteskrivelse 2017-09-19
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-05-31

TN § 156

Uppdrag att se över kriterierna för
markupplåtelse

TN 2017/1081
TNAU § 114

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att förändra kriterierna för upplåtelse av offentlig platsmark.
Teknikförvaltningen kommer att presentera ett nytt förslag på kriterier till tekniska
nämnden i oktober 2017.
Tekniska nämnden beslutar att skicka en skrivelse till polismyndigheten om att det är
ytterst angeläget att Polisen omprövar beslutet att ge tillstånd för NMR att få hyra
mark under Almedalsveckan 2017.

Sammanfattning

Tekniska nämnden vill se över Region Gotlands kriterier för upplåtelse av offentlig
platsmark efter den senaste tidens debatt. Förvaltningen ska utreda om
platsnyttjandet kan begränsas till endast fridsamma, fredliga och demokratiska
yttringar.
Beslutsunderlag

Promemoria om ändring av givet tillstånd till offentlig plats 2017-05-05
Ärendets behandling under mötet

Ordförande redogjorde för nämndens skrivelse till polismyndigheten.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden:
Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att förändra kriterierna för upplåtelse av offentlig platsmark.
Teknikförvaltningen kommer att presentera ett nytt förslag på kriterier till tekniska
nämnden i oktober 2017.
Arbetsutskottet föreslår att tekniska nämnden skickar en skrivelse till
polismyndigheten om att det är ytterst angeläget att Polisen omprövar beslutet att ge
tillstånd för NMR att få hyra mark under Almedalsveckan 2017.
Skickas till
Mark- och stadsmiljöenheten.
Polismyndigheten.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-11

TN AU § 188 Uppdrag att se över kriterierna för
markupplåtelse
TN 2017/1081

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Informationen godkänns.

Sammanfattning

På nämndens sammanträde 2017-05-31 TN § 156 beslutades att:
Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att förändra kriterierna för upplåtelse av offentlig platsmark.
Teknikförvaltningen kommer att presentera ett nytt förslag på kriterier till tekniska
nämnden i oktober 2017.
Beslutsunderlag

TN § 156, sammanträdesdatum 2017-05-31 TN2017/1081.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenterades av verksamhetsutvecklare Anita Klingvall.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1385
3 oktober 2017

Mark och stadsmiljöenheten

Tekniska nämnden

Samråd detaljplan för Visby Dovhjorten 6 m fl
Förslag till beslut

Teknikförvaltningen anser att följande sakfrågor ska beaktas i samband med
upprättandet av berörd detaljplan.
- Extra krav på fasad, fönster o dyl. ska ställas med anledning av buller från i första
hand Kung Magnus väg.
- Lämpligheten i att bygga bostäder utifrån nivån av att partikelhalter (PM10) är så
hög i området.
- Fastställande i exploateringsavtal att minst 64 parkeringsplatser iordningställs inom
Dovhjorten 6.
- Säkerställa att pelarkonstruktionen för överbyggnaden vid hörnavskärningen får en
sådan konstruktion att påverkan på sikten minimeras.
- All avfalls- och återvinningshantering ska hanteras vid nuvarande inlastning vid
skolportsgatan eftersom det får anses olämpligt att renhållningsbilar ska stanna på
Kung Magnus väg och köra in på Öster väg för renhållningshanteringen
Teknikförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna och överlämna yttrandet
till byggnadsnämnden.

Sammanfattning av syftet med detaljplanen

Detaljplanen syftar till att inom fastigheten Visby Dovhjorten 6 möjliggöra en
påbyggnad på befintlig byggnad med bostäder. Bedömningen är att fler bostäder
skapar ett mer levande och aktivt centrum. En viss förändring av befintlig byggnad
samt en påbyggnad med tre olika huskroppar bedöms även bidra till en ökad
stadsmässighet.
Med hänsyn till närheten till världsarvet kommer gestaltning, siktlinjer, höjder mm
anpassas till omgivande bebyggelse och upplevelsen av innerstaden och ringmuren.
Bebyggelsen bedöms tydliggöra Österväg som infarts- och handelsväg för
upplevelsen av Hansestaden Visby och en vitalisering av området och ökad
attraktivitet kring Österport.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1385

Bakgrund
Gällande detaljplan för området från 1971 anger område för handel. Gatumarken för
skolportsgatan och Kung Magnus väg samt hörnavskärningen vid korsningen
Skolportsgatan/Kung Magnus väg regleras i detaljplan A1 från 1959. I den fördjupade
översiktsplanen för Visbyområdet - Hela Visby – antagen 2009 anges för området
ändamålet stadskärna med målet att centrum med omnejd ska gestaltnings- och
innehållsmässigt utvecklas till en levande och livskraftig stadskärna.
Bedömning
Följande bedömning utgår från beaktande utifrån teknikförvaltningens och tekniska
nämnden ansvarsområden inom samhällsplaneringen, dess roll och huvuduppgifter.
Förvaltningen anser att bullerfrågan ska föregås i planeringen genom att det ställs
krav på bullerdämpning eftersom frågan om att hantera trafikbuller kan vara
komplicerad att hantera i ett senare skede. Dels för att undvika en sämre boendemiljö
och dels för att undvika ev. framtida kostnader för förvaltningen.
Region Gotland har ett föreläggande att hantera allt för höga partikelhalter inom
området. Ansvarsfrågan för att hantera detta är teknikförvaltningens och tekniska
nämndens. Av det skälet måste orsak och åtgärder för att uppnå godkända halter vara
klarlagda och säkerställda innan detaljplanen antas för byggande av bostäder.
Av handlingarna framgår att s.k. parkeringsköp har skett för Dovhjorten 6 som
uppfyller kraven på parkeringsplatser för såväl de verksamheter och bostäder som
kommer att finns inom fastigheten. För att kunna garantera de boende parkering och
för att de inte ska ta i anspråk parkeringsplatser inom det intilliggande
parkeringsgaraget för boendeparkering och därmed ianspråkta besöksplatser ska
minst 64 parkeringsplatser iordningställas inom Dovhjorten 6. Detta ska fastsällas i
exploateringsavtal mellan fastighetens ägare och regionen.
Sikten vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg är begränsad. Eftersom
fasningen av gatan som ligger mot Dovhjorten 6 ska byggas över, förutom i
gatuplanet, och vila på en pelare är det förvaltningens uppfattning att pelaren ska ha
en konstruktion och utformning att den minimerar påverkan på sikten för trafikanter.
Av planhandlingarna framgår inte i detalj var trapphusen för bostäderna kommer att
vara men med tanke på att det kommer att vara tre olika påbyggnader kan det av
handlingarna antas att det kommer att bli tre hämtställen. Ett av dem får antas bli vid
Kung Magnus väg och ett antas bli vid Österväg. Stopp samt hämtning av avfall
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1385

kommer alltså att ske på Kung Magnus väg. En trafikintensiv gata, inte minst
sommartid. Stopp samt hämtning av avfall kommer även att ske på Österväg som är
gågata och ett affärsstråk med många gående, inte minst sommartid. Läget för dessa
två hämtställen får anses olämpliga varför förvaltningen istället menar att det ska
anordnas en gemensam lösning vid inlastningen vid Skolportsgatan som har de bästa
förutsättningarna för hämtning. På så sätt minimeras påverkan och störningar på
trafik och för gående.
Beslutsunderlag

BN § 104 2017.05.17 Samråd.
Tjänsteskrivelse 2017-10-03
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Byggnadsnämnden
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr. BN 2015/871
Handlingstyp Kungörelse
Datum 8 juni 2017

KUNGÖRELSE
Detaljplan för Visby Dovhjorten 6 m fl (Åhlénsfastigheten),
Region Gotland
Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att
samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 ska den som upprättar en
detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av
förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att
samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området,
dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att
påverka det.
Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2017-05-03, har tagits
fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget finns tillgängligt i Region
Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby. Handlingar och tillhörande underlag
finns också tillgängliga på www.gotland.se/detaljplaner fr o m 12 juni 2017 t o
m 3 juli 2017.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad med bostäder. Fler
bostäder bedöms ge ökat liv åt Östercentrum.
Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81
Visby eller e-post: registrator-bn@gotland.se, senast den 3 juli 2017. Ange
namn, postadress och ärendenummer (BN 2015/871).
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller annan
inneboende som berörs.
När tiden för samrådet gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för
byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.
Upplysningar lämnas av planarkitekt Eva Werkelin, tfn 0498-269195, eller epost eva.werkelin@gotland.se
BYGGNADSNÄMNDEN

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet.
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SAMRÅD
Antagande

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-05-03
Plankartan får ej användas som projekteringsunderlag
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Förslag till detaljplan för

Visby Dovhjorten 6 m fl
Region Gotland
Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta
Övrigt underlag:
Planprogram 2013-12-13 (med tillhörande samrådsredogörelse och kulturmiljöanalys)
HIA 2016-01-27

Samrådshandling

Ärendenr: BN 2015/871
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-05-03

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/871
Visby Dovhjorten 6 m fl
2017-05-03
____________________________________________________________________________________________

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.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000 vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo

__________________________________________________________________________________
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Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/871
Visby Dovhjorten 6 m fl
2017-05-03
____________________________________________________________________________________________

Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med utökat planförfarande med anledning av läget intill känsliga miljöer som världsarvet och riksintresset Visby innerstad. Förslaget har också ett principiellt intresse som det första större utvecklingsprojektet inom ramen för planprogrammet för Östercentrum.
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland 201505-12, § 99. Byggnadsnämnden har 2017-02-08, § 9, beslutat att gå vidare
med planarbetet utifrån exploatörens skisser, daterade 2016-11-25.
Planförslaget är upprättat på en grundkarta daterad 2016-07-05 (koordinatsystem SWEREF 99 18 45, höjdsystem RH 1900).
Planens syfte och huvud- Syftet med planen är att möjliggöra en påbyggnad med bostäder. Fler bostädrag
der bedöms ge ökat liv åt Östercentrum.
Planförslaget möjliggör en positiv omvandling av befintligt handelshus med en
påbyggnad av bostäder. Gestaltningen ska anpassas i volym och utformning till
närmiljön och kan sannolikt bidra till en förbättrad stadsmässighet och ökad
attraktivitet i Östercentrum. Syftet är att påbyggnaden med bostäder och förändringen av befintlig byggnad ska innebära att det även i gatuplan upplevs
som tre olika huskroppar: - mot Österväg – mot Kung Magnus väg – mot Skolportsgatan. Entréer orienteras mot gatan och exteriören får ett öppnare uttryck mot samtliga gatusidor. Gatumarken i hörnavskärningen vid korsningen
Skolportsgatan/Kung Magnus väg omvandlas till kvartersmark med fortsatt tillgänglighet i gatuplan för allmänheten.
Planförslaget innebär att befintlig byggnad förutsätts att byggas på, och förslaget är skräddarsytt för den komplexa situationen på fastigheten. Om befintlig
byggnad skulle rivas torde planförslaget inte ge tillräcklig flexibilitet.
Bedömning av miljö-påverkan

Länsstyrelsen anser i yttrande 2016-06-16 att en detaljplan för att möjliggöra
byggande av bostäder ovanpå ”Åhlenshuset”, Visby Dovhjorten 6, kan innebära en miljöpåverkan på kulturmiljön och människors hälsa och säkerhet.
Detta eftersom platsen redan idag är sårbar utifrån att miljökvalitetsnormen
partikelhalter (PM10) redan överstigs och att den ligger i nära anslutning till
riksintresset och världsarvet Visby Innerstad
Länsstyrelsen instämmer dock i Region Gotlands bedömning att planen inte
kan antas få en betydande miljöpåverkan enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.
Frågeställningar gällande riksintresse för kulturmiljö och världsarvet Visby Innerstad, miljökvalitetsnormer för luft och förorenad mark anser länsstyrelsen
kan utredas och regleras inom detaljplaneprocessen.

__________________________________________________________________________________
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Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/871
Visby Dovhjorten 6 m fl
2017-05-03
____________________________________________________________________________________________

PLANDATA

Översiktskarta samt översikt av gällande detaljplaner kring nuvarande planförslag

Lägesbestämning
Areal
Markägoförhållanden

Området ligger i Östercentrum och gränsar till Österväg, Kung Magnus väg och
Skolportsgatan.
Planområdets yta är 6 920 m2.
Visby Dovhjorten 6 är i privat ägo. Marken på Visby Solberga 1:19, i hörnavskärningen vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg, ägs av Region
Gotland.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 - Hela Visby, antagen
av kommunfullmäktige 2009-12-14, anges för området ändamålet stadskärna
med målet att Östercentrum med omnejd ska gestaltnings- och innehållsmässigt utvecklas till en del av en naturlig, levande och livskraftig stadskärna för
hela Visbyområdet.

__________________________________________________________________________________
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Utdrag ur fördjupad översiktsplan – Hela Visby, antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14

Detaljplaner

Gällande detaljplan 09-Vis-56, antagen 1971-06-14, anger område för handel.
Befintliga tillåtna byggnadshöjder är ca 6 m mot Österväg, ca 10 m mot Kung
Magnus väg och ca 6.5 mot Skolportsgatan. Föreskriven taklutning i gällande
plan är 0 grader. Gällande detaljplan togs fram för Tempovaruhuset och parkering skulle lösas genom parkering i källarplanet och genom s k friköp av parkeringsplatser direkt öster om varuhuset.
Del av gällande detaljplan A1 1959, antagen 1959-05-11, anger gatumark för
Skolportsgatan och Kung Magnus väg samt för hörnavskärningen vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg.
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Program för planområdet

”Planprogram för Östercentrum m m”, godkänt av byggnadsnämnden 201312-13, § 279.

Utdrag ur plankarta för planprogram för Östercentrum, godkänd 2013-12-12

Kriterier i programmet som har koppling till den nya detaljplanen är:
 Kung Magnus väg stängs för biltrafik
 Stråken genom området utvecklas och tydliggörs
 Baksidor utformas så att de upplevs som framsidor
 Kopplingen Innerstaden – Östercentrum förstärks
 Möjliggöra bostäder, kontor, verksamheter och kultur
 Tillskapande av gröna tak, parkmiljöer, planteringar skulle lyfta området
”En variation i byggnader, volymer och ska eftersträvas. Mot Norra Hansegatan kan bebyggelsen vara högre och vid mötet med Innerstaden och ringmuren ska stor hänsyn tas till världsarvsstaden.”
”Bottenvåningarna ska utformas så att de blir en del av ett välkomnande
stadsliv.”
”Påbyggnad på befintliga hus i kvarteret Dovhjorten möjliggör fler bostäder.
Takfotshöjden är relativt lika på byggnaderna längs Östervägs södra sida.
Denna höjd bör bibehållas och påbyggnader dras in från fasadliv. Det är viktigt
att nya påbyggnader inte bidrar till ökad skuggning av gågatan.”
Planförslaget bedöms i stort följa intentionerna i programmet.
__________________________________________________________________________________
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Kommunala beslut
i övrigt

Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan fastighetsägaren och Region Gotland.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Inom planområdet finns inga grönytor. Möjlighet ges att på befintligt tak tillskapa s k grönt tak. Närmaste parkyta är området runt ringmuren, ca 150 meter från planområdet.

Östergravar

Geotekniska
förhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning ska göras senast innan granskningsskedet för att utreda grundläggningsförutsättningar m m.

Radon

Planområdet ligger inom område med normal till hög risk. Strålningsmätning
av berggrunden ska utföras under planläggningen. Vid förekomst av karst är
det stor risk för hög radonhalt. Radonsäker grundkonstruktion krävs.

Förorenad mark

På fastigheten har det tidigare funnits miljöfarliga verksamheter som kan ha
orsakat föroreningar i mark.
PentaCon AB har 2001 åt SPIMFAB sammanställt historik om fastigheten Dovhjorten 6. Av sammanställningen framgår bl a följande: Bergnivån bedöms
ligga mellan +37.0 och +38.0 meter. Berget överlagras av tät, lerig eller siltig
morän. Inom fastigheten har bensinförsäljning pågått. Inom Dovhjorten 6 har
schakter utförts ner till kalkstensberget. Cisternerna är demonterade och all
omsluten jord är borttagen. Schakter för både nybyggnader och ledningar i anslutning till de gamla cisternerna gör även att det mesta av den omgivande jorden idag är ersatt med ny fyllningsjord. Befintlig byggnad är grundlagd med
källare direkt på kalkstensberget.
Sanering av PCB i fogar i fasad utfördes år 2005.
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Länsstyrelsen utförde 2005 en riskklassning enligt MIFO fas 1 (historisk undersökning utan provtagning). Här framgår det att det på fastigheten tidigare funnits plantskola, bensinstationer och verkstäder. Bland annat har petroleumämnen och organiska lösningsmedel använts vid verksamheterna. Vid den samlade riskbedömningen anser länsstyrelsen att risken för människor och hälsa är
måttlig (riskklass 3), bl a eftersom de byggnader där verksamheterna bedrevs
har rivits och jorden till stor del antas ha forslats bort då nuvarande byggnad
uppfördes.
I samband med ombyggnad 2007-2008 konstaterades höga halter av PAH:er
från asfalt som finns under delar av källarlokalerna (överbyggnad av garageyta). På asfalten lades en ny golvkonstruktion som skulle vara tätande. Efterföljande mätning av inomhusluft visade på förhöjda halter av naftalen jämfört
med normalförhållanden. Halterna bedömdes dock vara låga jämfört med hygieniska gränsvärden enligt Arbetsmiljöverket.
Fastigheten har bedömts ha en måttlig risk för föroreningar vilket innebär att
det är viktigt med en uppföljande kontroll vid ändrad markanvändning. Möjlig
risk är inträngning av hälsoskadliga ångor från eventuella resterande föroreningar i mark eller från gammal överbyggd asfalt i källarplan. För att säkerställa en god inomhusmiljö i kommande bostäder ovan befintliga affärslokaler
ska därför kontrollmätning av inomhusluft först ske under planläggningen i befintliga lokaler i markplan. I det fall markarbeten ska utföras ska ansvariga vara
uppmärksamma på att föroreningar kan finnas.
Vattenskydd

Planområdet ligger utanför primärt och sekundärt vattenskyddsområde.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Eftersom området redan är
ianspråktaget krävs ingen särskild utredning för exploateringen.
Visby innerstad utgör fast fornlämning, RAÄ Visby 107:1, medeltida stadslager
och ringmuren är en fast fornlämning, RAÄ Visby 105:1. Fornlämningen
sträcker sig fram till Kung Magnus väg och utanför detta område sträcker sig
ett skyddsområde. Detta innebär att eventuella markingrepp i god tid måste
anmälas till länsstyrelsen.

Bebyggelseområden
Bostäder

Planförslaget medger en påbyggnad för främst bostäder. Det innebär att drygt
50 lägenheter kan byggas från plan 2 och uppåt. Parkering för tillkommande
bostäder löses i källarplanet (plan 0).
Befintlig byggnad, innehållande kommersiella lokaler föreslås delvis få byggas
på med bostäder. Befintlig byggnad klarar inte tekniskt att byggas på helt och
hållet varför en påbyggnad föreslås i byggnadens utkanter, mot fastighetens
gränser. Detta ger också en god stadsbild och skapar en mer småskalig och attraktiv miljö med möjlighet till en varierad och uppbruten fasad med upplevelsen av en kvartersstruktur med flera huskroppar. Det är angeläget att gatuplanet får en publik och öppen karaktär. Detta kan åstadkommas genom en medveten fönstersättning och ett tydligt fasaduttryck.
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Översikt över placering av byggrätter

Huskroppen mot Skolportsgatan (Hus A)
Huset ges en tillåten takfotshöjd på +51.4 m (ca 12.4 m). Nockhöjden får vara
+56.6 m (ca 17.6 m).
Enstaka byggnadsdelar så som frontespiser, trapphus eller dylikt får överskrida
takfoten, men ej vara högre än + 54.1 m ö h. Dessa delar få sammantaget utgöra högst 60 % av byggnadens längd.
Balkonger ska vara indragna och får sticka ut högst 0.8 m mot Skolportsgatan.
Takutsprång får vara högst 0.5 m.
Gaveln mot Dovhjorten blir ganska dominerande och bör gestaltas på ett medvetet sätt. Här finns möjlighet att exempelvis arbeta med en ”grön fasad” med
växtlighet.
Byggnadskroppen tillåts kraga ut över det som idag är en hörnavskärning, ca
30 kvm, vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg. Avskärningen ska
dock finnas kvar i gatuplan och vara tillgänglig för allmänheten genom ett s k
x-område. Källare under denna del är inte tillåtet.

Volymstudie i 3D-modell - Skolportsgatan mot Skolporten. Vy mot gavel på hus A.
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Befintlig vy i korsningen Kung Magnus väg/Skolportsgatan

Fotomontage gestaltningsidé - korsningen Kung Magnus väg/Skolportsgatan, hus
A mot Skolportsgatan

Huskroppen mot Kung Magnus väg (Hus B)
Detta hus har ett extra känsligt läge som entrébyggnad till Östercentrum i
korsningen Kung Magnus väg/Österväg. Byggrätten ges en tillåten takfotshöjd
på +52.3 m ö h(ca 12 m). Nockhöjden får vara +55.3 m ö h (ca 15 m).
Översta våningen ska vara indragen minst 0.8 m mot Österväg och Kung Magnusväg, inglasning är inte tillåten och takutsprång får vara högst 0.5 m. Detta
för att minska skuggverkan på Österväg.
Två trapphus får överskrida nockhöjd/takfot dock högst till + 56.3 m ö h. Inga
utanpåliggande balkonger är tillåtna mot Österväg och Kung Magnus väg.
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Befintlig vy mot öster, utanför Österport

Fotomontage gestaltningsidé - vy mot öster, utanför Österport, hus B och C
(Tyréns)

Huskroppen mot Österväg (Hus C)
Byggrätten ges en tillåten takfotshöjd på +51.0 m ö h (ca 10 m). Nockhöjden
får vara +54.5 m ö h (ca 13.5 m).
Enstaka byggnadsdelar så som frontespis eller dylikt får överskrida takfoten,
men får ej vara högre än + 52.7 m ö h. Dessa delar få sammantaget utgöra
högst 40 % av byggnadens längd.
Utanpåliggande balkonger är inte tillåtna mot Österväg för att bibehålla den
karaktär som idag råder längs Österväg. Takutsprång får vara högst 0.5 m.
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Befintlig vy Österväg

Fotomontage gestaltningsidé – vy Österväg, hus C

Generellt gäller att enstaka skorstenar och ventilationshuvar inte ingår i begränsande nockhöjd. Nock- och takfotshöjder har hållits så låga som möjligt
för att hålla en skala jämförbar med övrig bebyggelse samt minska skuggeffekter på omgivande utemiljöer. Ingen bruttoarea eller våningsantal regleras eftersom byggrätterna är skräddarsydda för aktuellt projekt. Eftersom en begränsning av takfots- och nockhöjder görs bedöms att taklutningen inte heller
behöver regleras.
__________________________________________________________________________________
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Huskroppen mot Dovhjorten 11, ”Åhlénsparkeringen” (Hus D)
Inom byggrätten för teknik finns möjlighet att bygga ett orangeri och gemensam uteplats för de boende som nås via spänger från trapphusen. Taket på befintlig byggnad ska hållas fri från skorstenar, ventilationshuvar och liknande för
att skapa en upplevelse av bostadsgård. Taket får gärna beläggas med sedumtak eller liknande.
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Offentlig service
Kommersiell service

Planområdet har ett cityläge med god tillgång till kommersiell och allmän service med skolor, bad mm.
Centrumändamål är tillåtet i gatuplan (plan 1), plan 2 samt i källarplan.
I gatuplan och i delar av källarplanet finns idag affärslokaler med tillhörande
lager. Mot Kung Magnus väg finns en banklokal på andra våningen. Ytorna i
källarplanet kommer att minska eftersom att fler parkeringsplatser, trapphus
m m måste tillskapas. Bostädernas trapphus och återvinningsrum kommer att
innebära att även verksamhetsytor i gatuplan kommer att bli påverkade. Sammantaget påverkas drygt 800 kvm av befintliga verksamhetsytor.
Den del av befintlig byggnad som inte får någon byggrätt för påbyggnad ges en
nockhöjd på +48.0 m ö h. Det är ca 1.5 m högre än befintlig höjd, vilket ger
möjlighet att förändra taket/takkonstruktionen för en trevligare och grönare
boendemiljö. Exempelvis finns möjlighet att bygga spänger till en gemensam
uteplats och orangeri.
Gatuplanet ska ha en gestaltning som skapar en god stadsmässighet och en
öppen utformning som riktar sig till allmänheten. Detta kräver en medveten
fönstersättning och ett tydligt fasaduttryck.
Teknikutrymme (Hus D) finns i fastighetens östra del mot Dovhjorten 11. Byggrätten får en nockhöjd på + 51.0 m ö h (ca 10 m) samma höjd som takfotshöjden på huskroppen mot Österväg. Teknikutrymmet samordnas med möjlighet
till ett orangeri eller liknande för de boende. Inga skorstenar, ventilationsaggregat eller liknande är tillåtna på taket till befintlig byggnad eftersom detta
kommer att bli bostädernas visuella ”bostadsgård”.

Kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse/kulturmiljö

Inom planområdet finns ingen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
En utveckling av Östercentrum med dess öppna läge i närheten av världsarvet
innebär att stor hänsyn måste tas till den gängse skalan, upplevelsen av muren
och innerstaden.
Inför utvecklingen av området kring Östercentrum och vid Söderport har en s k
HIA (Heritage Impact Assessment), daterad 2015-12-14/2016-01-27, gjorts
som kunskapsunderlag för att beskriva och bedöma konsekvenserna av fyra
förslag på förändringar i anslutning till världsarvet, där Östercentrum är ett av
projekten.
Den visar på att en upprustning och tydliggörande av Österväg som infartsoch handelsväg har en positiv påverkan på upplevelsen av Hansestaden Visby.
Förvaltningsmålen för Visby som världsarv bedöms också få en positiv påverkan om det blir en upprustning och vitalisering av området och ökad attraktivitet kring Österport.
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Ambitionen med planförslaget är att stärka Österväg som stråk och att ny bebyggelse inordnas i den brokighet som omgivande bebyggelse har både avseende utformning och skala. Siktlinjer och vyer av ringmuren och gravarna påverkas marginellt.

Volymstudie i 3D-modell – vy mot söder, från korsningen Jägargatan/Kung
Magnus väg

En påbyggnad av befintligt hus med en gestaltning som även bryter upp huset i
gatuplan bidrar till att förstärka Österväg som infartsväg till innerstaden.
Närheten till världsarvet innebär att gestaltning, siktlinjer höjder mm har anpassats till omgivande bebyggelse och upplevelsen av innerstaden och muren.
Exempelvis har nockhöjden på den nya huskroppen (Hus B) i korsningen Österväg/Kung Magnus väg givits samma nockhöjd som byggnaden på Tärnan 25.
Samma nockhöjd gäller även för Dovhjorten 10. Den översta våningen är dessutom indragen för att ge bättre solförhållanden på Österväg samt ge upplevelsen av en lägre takfotshöjd. Förslaget har studerats i Regionens 3D-modell
över området.

Volymstudie i 3D-modell – vy mot söder, från gångväg i Östergravar

__________________________________________________________________________________
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Påbyggnaden längs Österväg (Hus C) får en något lägre nockhöjd och sammantaget bedöms dessa byggrätter ge en neutral till positiv påverkan på världsarvet. Volymmässigt ger höjderna ingen negativ påverkan på världsarvet och det
bedöms som positivt att infartsvägen mot Österport förstärks.
Byggnaden mot Skolportsgatan (Hus A) avviker i höjd och har fått en högre tilllåten nockhöjd. I byggnadens närhet finns Solbergaskolan med en storskalig
volym. Bestämmelser finns för takfotshöjden för att ta ner den upplevda skalan. Takfotshöjden föreslås bli ungefär samma som på föreslagen byggrätt
längs Kung Magnus väg. Sammantaget bedöms dock att en högre byggnad i
detta läge kan bidra till den brokighet i skala och hustyper som råder i närområdet och därmed påverkas inte världsarvet negativt.

Friytor

Lek och rekreation

Fotomontage - vy från Skolportsgatan mot den östra delen av Dovhjorten 6

Befintlig byggnad klarar inte tekniskt en påbyggnad med en hel innergård på
våning två. Utemiljön får istället lösas med terrasser/balkonger. Inom byggrätten för teknik finns möjlighet till ett orangeri eller liknande. I närheten av fastigheten finns Murgrönan och en större kvarterslekpark finns i Östergravar, ca
200 m bort.
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Lekplats ”Hästarnas dal” i Östergravar

Murgrönan

Naturmiljö

Planområdet har ett centralt stadsläge men med god närhet till gravarna.
Det kommunala naturreservatet Galgberget finns på promenadavstånd, ca 1.2
km norrut.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Fastigheten omges av lokalgatorna Skolportsgatan och Kung Magnus väg. Österväg är en gågata. De sträckor av Skolportsgatan och Kung Magnus väg som
gränsar mot Dovhjorten 6 ingår i planområdet. Den hörnavskärning som utgör
gatumark i gällande detaljplan övergår till att bli kvartersmark. Marken får
dock inte bebyggas i gatuplan och ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik genom s k x-område.
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Målsättningen i tidigare framtaget planprogram är att Kung Magnus väg ska
stängas för biltrafik. Detta har i dagsläget inte genomförts p g a de kapacitetsproblem som finns i korsningen Solbergagatan/Österväg.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken trafikerar Kung Magnus väg med både stadstrafiken och en
del landsbygdslinjer och busstationen ligger endast ca 300 m från fastigheten.

Busstationen

Parkering, angöring och
utfart

Parkering
Parkering för tillkommande bostäder ska lösas på den egna fastigheten i källarplanet. Antalet parkeringsplatser ska uppfylla de krav som ställs i regionens
parkeringsriktlinjer. Beräknat behov blir ca 60 parkeringsplatser. För att klara
gällande riktlinjer måste en del av nuvarande verksamhetsyta tas i anspråk.
Angöring till fastighetens parkeringsgarage sker via parkeringen på Dovhjorten
11 som ägs av Region Gotland.
En parkeringsbedömning för befintliga verksamheter utifrån gällande riktlinjer
visar att de parkeringsplatser som fastigheten förfogar över genom tidigare
"parkeringsköp" 1969 & 1976, 313 st, bedöms vara tillräckliga för dagens verksamheter på fastigheten.
Det innebär att de 51 platser som enligt avtal, från 2006, ska finnas tillgängliga
för allmänheten på den egna fastigheten inte behövs i dagsläget. Därför föreslås att teknikförvaltningen/tekniska nämnden under planarbetet häver detta
avtal och att parkeringsbehovet för de nya byggrätterna kan och ska ordnas på
den egna fastigheten. Inga nya "parkeringsköp" är möjliga.
Behovet av parkeringsplatser för de nya byggrätterna jämställs i dagsläget
med de krav som ställdes på Dovhjorten 10 för några år sedan. Det innebär ca
13/1000 kvm bta eller mer konkret: 2 rok el mindre 1 bpl/lgh, 3 rok 1,2
bpl/lgh, 4 rok el mer 1,4 bpl/lgh. Det pågår ett arbete att ta fram nya parkeringsriktlinjer.
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Cykelparkering löses i källarplanet. En lösning för 116 platser finns redovisad.

Angöring
Fastigheten angörs via parkeringsdäcket/garaget på Dovhjorten 11. Servitut
finns.
Lastning/lossning/leveranser till verksamheter sker via befintlig inlastning mot
Skolportsgatan.

Störningar
Buller

Vägtrafikbuller
En trafikräkning är gjord för Kung Magnus väg och Skolportsgatan under maj
2016. Den visar att Kung Magnus Väg hade 38159 passerande fordon i båda
riktningarna 17-24 maj 2016. Skolportsgatan hade 17371 passerande fordon i
båda riktningarna 10-17 juni 2016.
På båda gatorna är hastigheten låg, alltså runt 30 km/h eller lägre. Några få
fordon har passerat i högre hastighet.
Ovanstående utgör underlag i den bullerberäkning/analys som Region Gotland
har gjort av planförslaget enligt Naturvårdsverkets modell. Fasaderna mot
Skolportsgatan och Kung Magnus väg berörs av vägtrafikbuller ekvivalentvärde
ca 55 dBA respektive ca 60 dBA. Gällande riktvärden inomhus ska klaras. Eventuellt kan extra krav behöva ställas på fasader, fönster och dylikt mot Kung
Magnus väg.
Majoriteten av lägenheterna kommer att ha balkonger som inte vetter mot gator. Dessutom kommer det finnas möjlighet till en gemensam uteplats på taket
på befintlig byggnad.
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Övrigt buller
Utomhus
Buller från fläktar, ventilation, varuleveranser m m räknas som industri-/verksamhetsbuller. Bullret mäts utomhus vid bostadsfasad.
Följande utomhusvärden gäller för externt industri-/verksamhetsbuller vid bostäder:
50 dBA ekvivalent ljudnivå dag kl 06-18
45 dBA ekvivalent ljudnivå kväll kl 18-22 samt söndag och helgdag kl 06-18
45 dBA ekvivalent ljudnivå natt kl 22-06
Utöver detta gäller följande frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:
Maximala ljudnivåer (Lmax >55dBA) bör inte förekomma nattetid kl 22-06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en
ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpande sidan.
Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens
buller karakteriseras av ofta förekommande impulser som vid nitningsarbete,
lossning av metallskrot eller liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara
tonkomponenter, bör värdena i tabellen ovan sänkas med 5 dBA.
I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av tidsperioderna
ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår.
Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid
kortare händelser.
Andra värden gäller vid byggnation med s k ”tyst sida”.
Inomhus
Följande riktvärden gäller buller inomhus:
45 dBA maximalnivå
30 dBA ekvivalentnivå
25 dBA ekvivalentnivå ljud med hörbara tonkomponenter
25 dBA ekvivalentnivå ljud från musikanläggningar
Vid lågfrekvent buller ska särskilda mätningar göras för att visa att man klarar
gällande riktvärden.

Teknisk försörjning
Vatten/avlopp/dagvatten Fastigheten är ansluten till Region Gotlands va-nät.
Ur dagvattenssynpunkt är s k ”gröna tak” positivt eftersom möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten är starkt begränsad med anledningen av
att hela fastigheten är bebyggd. På grund av befintlig byggnads konstruktion
kan det dock finnas svårigheter att åstadkomma ”gröna tak”. Föreskriven
nockhöjd har dock satts så att det ska vara möjligt at göra förändringar med
taket, t ex sedumtak eller planteringar.
Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör utformas så att förutsättningarna för miljövänliga
lösningar optimeras. Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet.
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El

Området ska anslutas till GEAB:s ledningsnät.

Avfall

Avfallshanteringen sker genom Region Gotlands försorg. Exploatören ansvarar
för att tillgängligheten blir god och att hämtningen kan ske på ett bra sätt enligt gällande regler. Återvinningsrum finns i anslutning till nuvarande inlastning
och planeras i anslutning till bostädernas trapphus.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Samråd sommaren 2017
Granskning hösten 2017
Godkännande/Antagande vintern 2018

Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för genomförande av planen vilket bland annat omfattar
iordningställande av byggnader, angöring till gata, parkeringsplatser, fastighetsbildning, bildande av eventuella gemensamhetsanläggningar m m. exploatören står för alla kostnader förenade med exploateringen.

Huvudmannaskap

Region Gotland är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.

Avtal:
Exploateringsavtal markanvändningsavtal

De 51 platser som enligt avtal, från 2006, ska finnas tillgängliga för allmänheten på den egna fastigheten bedöms inte behövas i dagsläget utifrån nuvarande verksamheter. Därför föreslås att teknikförvaltningen/tekniska nämnden under planarbetet häver detta avtal och att parkeringsbehovet för de nya
byggrätterna därmed kan och ska ordnas på den egna fastigheten. Inga nya
"parkeringsköp" är möjliga.
För att reglera och tydliggöra ansvarsfördelningen vid plangenomförandet kan
eventuellt exploateringsavtal behöva upprättas.
För angörings- och etableringsytor under byggtiden kommer allmän platsmark
att behöva ianspråktas. Polistillstånd ska sökas för detta och upplåtelsen hanteras därefter i vanlig ordning av Region Gotland.
För de ca 30 kvm av Region Gotlands fastighet Visby Solberga 1:19 som behöver lösas in ska köpeavtal, alternativt överenskommelse om fastighetsreglering
upprättas.
Servitut för gångtrafik ska upprättas för x-området (allmän gångtrafik) i den
del som förvärvas av exploatören.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
mm

Avtalsservitut finns för angöring till fastigheten via parkeringsgarage på Visby
Dovhjorten 11.
Genom fastighetsreglering ska del av Visby Solberga 1:19 föras över till Visby
Dovhjorten 6.
Vid exempelvis bildande av bostadsrättsföreningar kan det bli aktuellt med avstyckning från fastigheten. Bildande av en eller flera gemensamhetsanläggningar för parkeringsplatser och andra gemensamma anläggningar kan då bli
nödvändigt. Den eller dessa ska då förvaltas av en samfällighetsförening.
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Vid bildande av ägarlägenheter ska gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening bildas.
Fastighetsplan

För Visby Dovhjorten 6 gäller en tomtindelning från 1973, aktnr 09-VIS-70. Den
upphävs i samband med detaljplanens antagande.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra, d v
s att planvinst uppkommer.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika anläggningar m m. Vid jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer kan detaljplanen anses ekonomiskt lönsam.

Region Gotlands kostnader och intäkter

Genomförandet av detaljplanen medför inga kostnader för Region Gotland.

Exploatörens kostnader
och intäkter

Exploatörens kommer att ha kostnader för uppförande av byggnader, parkeringsanläggning, angöring till gata, anslutningsavgifter, köp av mark, fastighetsbildning och andra lantmäteriförättningskostnader m m. Intäkterna kommer att hänföras till uthyrning och/eller försäljning av lägenheter och lokaler.

Inlösen, ersättning

För den del av Region Gotlands fastighet Visby Solberga 1:19 som behöver lösas in för planens genomförande ska marknadsmässig ersättning erläggas.

Region Gotland kommer att ha intäkter från försäljning av mark.

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

Området ska enligt ”Handlingsplan för skydd och säkerhet i Gotlands kommun” ha ett brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter mellan
brandposterna. Om gatunätet eller motsvarande inte ger åtkomlighet till byggnaden ska särskild räddningsväg anordnas. För byggnader högre än fyra våningar medför det krav på utrymme och anpassad mark för användande av
bärbar stegutrustning. Tillgängligheten för räddningstjänsten i övrigt ska vara
sådan att utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer
än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon.

Tekniska utredningar

Under planläggningen, inför granskningsskedet, ska utredningar avseende
markradon, geoteknik och kontrollmätning av inomhusluft göras.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget möjliggör

Bostäder ca 5 000 kvm, ca 53 lägenheter
Centrumändamål ca 8 000 kvm.

Natur- och kulturvärden
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap
1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder
får inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter.

__________________________________________________________________________________
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Planområdet ligger i direkt anslutning till riksintresset Visby innerstad för kulturmiljövården, beslut av Riksantikvarieämbetet 1987-11-05, enligt 3 kap 6 §
MB.

Fotomontage – vy från Österport

I planprogrammet för Östercentrum framhöll länsstyrelsen att, för planprogrammet skulle vara förenligt med länsstyrelsens prövningsgrunder, behövdes
särskilda utredningar klargöra exploateringens påverkan på stads- och landskapsbilden, siktlinjer, fornlämningsmiljön, världsarvet och riksintresset Visby
innerstad. Utredningarna bör belysa de planerade byggnadshöjdernas påverkan på ringmuren och världsarvet. Inför kommande detaljplanering ska en s k
HIA presenteras. Länsstyrelsen vill erinra om att riksintresset för kulturmiljön
behöver belysas och att platsen är mycket känslig för högre byggnader som
kommer att ”sticka upp” över ringmuren och därmed förändra fonden bakom
riksintresset Visby innerstad.
Aktuellt planförslag har anpassats och avvägningar har gjorts mellan förslaget
inverkan på stadsbild, upplevelse av Visby innerstad och önskemålet om att
genom fler bostäder och gestaltningsförändringar öka attraktiviteten i Östercentrum. Se även beskrivning under rubriken ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse/kulturmiljö”. Förslaget bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset Visby innerstad eller påverka världsarvet negativt.
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Strukturstudie i 3D-modell – flygperspektiv från väster

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

Förenta Nationernas Barnkonvention är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är en förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Planområdet har brist på större ytor för lek och utevistelse i direkt anslutning
till de nya bostäderna men i närheten finns strövområden (gravarna) med
kvarterslekplats. De planerade bostäderna ovanpå befintliga handelslokaler
kommer att ha en god närhet till förskolor och skolor. Tillgängligheten till kollektivtrafik, gång- och cykelbanor är god vilket underlättar för barn att ta sig till
olika mål.

Solbergabadet, Solbergaskolan, Murgrönan och busstationen

__________________________________________________________________________________
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Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Bostäderna kommer att ha ett centralt läge i en upplyst stadsmiljö med omedelbar närhet till kommersiell och allmän service samt kollektivtrafik. Planområdet har också en god närhet till gc-vägar, natur, förskola och skola vilket innebär goda möjligheter för ett jämställt boende.
Fler bostäder i området ger ett större flöde av människor i olika åldrar alla timmar på dygnet, vilket främjar möten. Det bidrar till att göra stadsmiljön mer
trygg och mer levande dygnet runt.

Tillgänglighet

Området är plant, vilket ger goda förutsättningar för funktionshindrade att
röra sig i närområdet. Parkering kommer att finnas i källarplanet med direkt
åtkomst från ca hälften av trapphusen. Tillgängligheten till kommersiell service
är också god.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning avser att förbättra områdets kvaliteter och
skapa en stadsmässig bebyggelse i Visbys mest centrala del. Samtidigt finns en
närhet till rekreativa grönytor.
Detaljplanen har utformats särskilt för att uppnå en omsorgsfull utformad bebyggelse som tillvaratar och utvecklar platsens förutsättningar som syftar till
att stärka Östercentrum som stadskärna.
Befintlig byggnad har en homogen och storskalig karaktär med ett stort platt
tak. En påbyggnad utifrån planens principer skulle ge området en större variation i skala och en brokighet som bättre förmedlar en stadsmässig karaktär.

Befintlig vy från bostäderna i Dovhjorten 10, i 3D-modell

__________________________________________________________________________________
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Volymstudie i 3D-modell - vy från bostäderna i Dovhjorten 10

En påbyggnad i kv Dovhjorten medför dock en negativ påverkan av solförhållandena, framför allt på Österväg p g a dess sträckning i öst-väst. Störst påverkan blir från lunchtid och framåt under vinterhalvåret, oktober–mars, då solen
står som lägst. Det kan innebära att delar av Österväg inte kommer att upplevas lika klimatmässigt attraktiva under viss tid soliga dagar. Byggnadsnämnden
har dock bedömt att tillskottet med bostäder väger tyngre för att uppnå en
förbättrad attraktivitet och utveckling av Östercentrum som stadskärna.

Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 12. Skuggeffekt från befintlig bebyggelse.
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Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 12. Skuggeffekt från föreslagen ny bebyggelse.

Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 16. Skuggeffekt från befintlig bebyggelse.

Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 16. Skuggeffekt från föreslagen ny bebyggelse.
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Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Planens genomförande bedöms inte medföra risker för betydande miljöpåverkan. De miljörisker som har identifierats har hanterats okomplicerat i planprocessen utan att planen har behövt en separat miljökonsekvensbeskrivning. Planen medför en förbättring av området som helhet eftersom markanvändningen kan kompletteras med bostäder. Det är dock viktigt att ha bostäderna i
fokus vid utformning av byggnadskonstruktioner, placering av bullrande och
estetiskt störande teknisk utrustning med avseende på blandningen av markanvändning.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för buller kommer inte att överskridas då buller hanteras
väl i planprocessen.
Miljökvalitetsnormen för partikelhalter (PM10) överskrids i Visby. Mätningarna
sker i anslutning till aktuellt planområde. Syftet med miljökvalitetsnormen är
att skydda människors hälsa. I planprogrammet för Östercentrum lyfter Region
Gotland att luftföroreningarna är den miljöfråga som kräver störst uppmärksamhet. Utomhusluftens kvalitet måste vara lämplig för bostäder. Förutom vid
mätplatsen är det i dagsläget svårt att veta var eller om miljökvalitetsnormen
överskrids. I dagsläget tas ett åtgärdsprogram fram av Region Gotland som syftar till att sänka PM10-halterna i Visby. Åtgärder har genomförts i väghållningen vårvintern 2017 för att minska partikelhalterna. Inom ramen för åtgärdsprogrammet kommer en kartläggning att göras för att ta reda på hur partikelhalten är på flera ställen i Visby. Analyser kommer även att göras av befintliga luftfilter för att om möjligt ta reda på källan till partiklarna. Arbetet
med åtgärdsprogrammet beräknas vara slutfört under 2017.
Miljökvalitetsnorm för vatten är inte relevant för planen.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att beslut om antagande av detaljplanen har vunnit laga kraft.
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Medverkande tjänstemän

Eva Werkelin, planarkitekt – planförslag
Lena Beckman, planingenjör – layout, foto & plankarta
Lennart Klintbom, trafikplanerare – trafikfrågor
Per Seigerlund, markingenjör – genomförandefrågor
Christian Hegardt, stadsarkitekt – gestaltningsfrågor
Mikael Westberg, bygglovarkitekt – bygglovsfrågor
Maria James, regionantikvarie – kulturmiljöfrågor
Claudia Castillo, miljöskyddsinspektör – markföroreningar
Anna Fagerberg, miljöskyddsinspektör - miljöfrågor
Jimmy Holpers, regionekolog – mkb-frågor
Tomas Looström, kartingenjör – 3D-modell
Kerstin Jakobsson, kartingenjör – grundkarta & fastighetsförteckning
M fl

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 3 maj 2017

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Eva Werkelin
planarkitekt
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Byggnadsnämnden

VISBY DOVHJORTEN 6 m fl
Samrådsbeslut - Visby Dovhjorten 6

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat 2017-05-03,
enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen.

Ärendebeskrivning

Ansökan om planbesked inkom 2015-03-30 med önskan om ändring av detaljplan
för att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av påbyggnad av en befintlig
butiksbyggnad (Åhlénshuset). Byggnadsnämnden lämnade positivt planbesked 201505-12, § 99. Ett plankostnadsavtal tecknades i mars 2016 och i samband med detta
överlämnades också planeringsförutsättningarna för kvarteret. Påverkan på
solförhållandena på Österväg samt den volymmässiga relationen till omgivande
fastigheter och ringmuren är kritiska punkter i planarbetet.
Exploatören har vid ett par tillfällen lämnat skissförslag som har studerats i regionens
3D-modell. SBF har haft en kontinuerlig dialog med exploatörens arkitekt och
byggombud och har kommunicerat SBF:s bedömning. Förslaget har bearbetats under
hand och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett planförslag daterat 201703-05.
Planförhållanden

Fördjupad översiktsplan för Hela Visby (antagen 2009-12-14) anger:
Östercentrum ska utvecklas till en del av en naturligt levande och livskraftig
stadskärna för hela Visbyområdet.
Ett planprogram för Östercentrum godkändes av BN 2013-12-12. Syftet med programmet
är att genom förslag till strategi för den övergripande markanvändningen i framtiden
möjliggöra en utveckling av Östercentrum från handelscentrum till stadskärna.
Planprogrammet lyfter bl a;


Stråk ska utvecklas och tydliggöras. Baksidor utformas så att de upplevs som
framsidor. Kopplingen mellan innerstaden och Östercentrum ska förstärkas.



Möjliggöra bostäder, kontor, verksamheter och kultur.



Takfotshöjden är relativt lika på byggnaderna längs Östervägs södra sida.
Denna höjd bör bibehållas och påbyggnader dras in från fasadliv.
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Det är viktigt att nya påbyggnader inte bidrar till ökad skuggning av gågatan.
Skuggstudier ska göras i samband med detaljplaneläggning.



En galleria skulle kunna uppföras på parkeringsdäckets västra del och ansluta
till Åhlénshuset, Dovhjorten 6. En ny entré till Dovhjorten 6 från
Skolportsgatan - Kung Magnus väg öppnar upp mot söder.



Tillskapande av gröna tak, parkmiljöer, planteringar skulle lyfta området.

För området gäller detaljplan 09-Vis-56, antagen 1971-06-14. Planen anger område för
handel. Planförslaget omfattar också delar av detaljplan A1 1959, antagen 1959-05-11.
Där anges gatumark.
Motivering till att miljökonsekvensbeskrivning inte behövs

Länsstyrelsen anser i yttrande 2016-06-16 att en detaljplan för att möjliggöra
byggande av bostäder ovanpå ”Åhlénshuset”, Visby Dovhjorten 6, kan innebära en
miljöpåverkan på kulturmiljön och människors hälsa och säkerhet. Detta eftersom
platsen redan idag är sårbar utifrån att miljökvalitetsnormen partikelhalter (PM10)
redan överstigs och att den ligger i nära anslutning till riksintresset och världsarvet
Visby Innerstad.
Länsstyrelsen instämmer dock i Region Gotlands bedömning att planen inte kan
antas få en betydande miljöpåverkan enligt förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar.
Frågeställningar gällande riksintresse för kulturmiljö och världsarvet Visby Innerstad,
miljökvalitetsnormer för luft och förorenad mark anser länsstyrelsen kan utredas och
regleras inom detaljplaneprocessen.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2015-05-12, § 99, med beslut om
planuppdrag. Ett plankostnadsavtal tecknades i mars 2016.
Byggnadsnämnden diskuterade 2017-02-08 samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning av inlämnat skissförslag daterat 2016-11-25. Förvaltningen ansåg att
redovisat förslag medför en allt för negativ effekt på skuggverkan på Österväg och
platsen kring korsningen Kung Magnus väg/Österväg för att vara acceptabelt.
Dessutom upplevs byggnaden mot Skolportsgatan som för hög i jämförelse med
omgivande bebyggelse. Byggnadsnämnden beslutade, §9, att exploatörens förslag
daterat 2016-11-25 ska utgöra underlag för det fortsatta planarbetet.

Bedömning

För fastigheten Dovhjorten 6 finns ett planuppdrag för en utveckling av fastigheten
med en påbyggnad med bostäder. Exploatören har lämnat skissförslag som underlag
för detaljplanen.
Förslagen redovisar en positiv omvandling av befintligt handels-/kontorshus med en
påbyggnad av bostäder och gestaltningen kan sannolikt bidra till en förbättrad
stadsmässighet i Östercentrum. Förslaget har ett tilltalande angreppssätt genom att
bygga så att det kommer att upplevas som tre skilda huskroppar: - mot Österväg mot Kung Magnus väg - mot Skolportsgatan. Entréer orienteras mot gatan och
exteriören får ett öppnare uttryck mot samtliga gatusidor. Gatumarken i
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hörnavskärningen vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg omvandlas till
kvartersmark med fortsatt tillgänglighet i gatuplan för allmänheten.
Förslaget möjliggör ca 5 000 kvm för bostäder och ca 8 000 kvm för
centrumändamål..
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201705-03, och rekommenderar byggnadsnämnden att besluta om samråd.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2017-05-03
Planförslag (karta & beskrivning), daterat 2017-05-03
Planprogram, 2013-12-13 (med tillhörande samrådsredogörelse och
kulturmiljöanalys)
HIA, 2016-01-27
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Eva Werkelin
Planarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-11

TN AU § 189 Samråd detaljplan Visby Dovhjorten 6
TN 2017/1385

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Teknikförvaltningen anser att följande sakfrågor ska beaktas i samband med
upprättandet av berörd detaljplan.
- Extra krav på fasad, fönster o dyl. ska ställas med anledning av buller från i första
hand Kung Magnus väg. - Lämpligheten i att bygga bostäder utifrån nivån av att
partikelhalter (PM10) är så hög i området. - Fastställande i exploateringsavtal att
minst 64 parkeringsplatser iordningställs inom Dovhjorten 6. - Säkerställa att
pelarkonstruktionen för överbyggnaden vid hörnavskärningen får en sådan
konstruktion att påverkan på sikten minimeras. - All avfalls- och
återvinningshantering ska hanteras vid nuvarande inlastning vid Skolportsgatan
eftersom det får anses olämpligt att renhållningsbilar ska stanna på Kung Magnus
väg och köra in på Öster väg för renhållningshanteringen
Teknikförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna och överlämna
yttrandet till byggnadsnämnden.

Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att inom fastigheten Visby Dovhjorten 6 möjliggöra en
påbyggnad på befintlig byggnad med bostäder. Bedömningen är att fler bostäder
skapar ett mer levande och aktivt centrum. En viss förändring av befintlig byggnad
samt en påbyggnad med tre olika huskroppar bedöms även bidra till en ökad
stadsmässighet.
Med hänsyn till närheten till världsarvet kommer gestaltning, siktlinjer, höjder mm
anpassas till omgivande bebyggelse och upplevelsen av innerstaden och ringmuren.
Bebyggelsen bedöms tydliggöra Österväg som infarts- och handelsväg för
upplevelsen av Hansestaden Visby och en vitalisering av området och ökad
attraktivitet kring Österport.
Bedömning

Följande bedömning utgår från beaktande utifrån teknikförvaltningens och tekniska
nämnden ansvarsområden inom samhällsplaneringen, dess roll och huvuduppgifter.
Förvaltningen anser att bullerfrågan ska föregås i planeringen genom att det ställs
krav på bullerdämpning eftersom frågan om att hantera trafikbuller kan vara
komplicerad att hantera i ett senare skede. Dels för att undvika en sämre boendemiljö
och dels för att undvika ev. framtida kostnader för förvaltningen.
Region Gotland har ett föreläggande att hantera allt för höga partikelhalter inom
området. Ansvarsfrågan för att hantera detta är teknikförvaltningens och tekniska
nämndens. Av det skälet måste orsak och åtgärder för att uppnå godkända halter vara
klarlagda och säkerställda innan detaljplanen antas för byggande av bostäder.
Av handlingarna framgår att så kallade parkeringsköp har skett för Dovhjorten 6 som
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-11

uppfyller kraven på parkeringsplatser för såväl de verksamheter och bostäder som
kommer att finns inom fastigheten. För att kunna garantera de boende parkering och
för att de inte ska ta i anspråk parkeringsplatser inom det intilliggande
parkeringsgaraget för boendeparkering och därmed ianspråkta besöksplatser ska
minst 64 parkeringsplatser iordningställas inom Dovhjorten 6. Detta ska fastställas i
exploateringsavtal mellan fastighetens ägare och regionen.
Sikten vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg är begränsad. Eftersom
fasningen av gatan som ligger mot Dovhjorten 6 ska byggas över, förutom i
gatuplanet, och vila på en pelare är det förvaltningens uppfattning att pelaren ska ha
en konstruktion och utformning att den minimerar påverkan på sikten för trafikanter.
Av planhandlingarna framgår inte i detalj var trapphusen för bostäderna kommer att
vara men med tanke på att det kommer att vara tre olika påbyggnader kan det av
handlingarna antas att det kommer att bli tre hämtställen. Ett av dem får antas bli vid
Kung Magnus väg och ett antas bli vid Österväg. Stopp samt hämtning av avfall
kommer alltså att ske på Kung Magnus väg. En trafikintensiv gata, inte minst
sommartid. Stopp samt hämtning av avfall kommer även att ske på Österväg som är
gågata och ett affärsstråk med många gående, inte minst sommartid. Läget för dessa
två hämtställen får anses olämpliga varför förvaltningen istället menar att det ska
anordnas en gemensam lösning vid inlastningen vid Skolportsgatan som har de bästa
förutsättningarna för hämtning. På så sätt minimeras påverkan och störningar på
trafik och för gående.
Beslutsunderlag

BN § 104 2017.05.17 Samråd.
Tjänsteskrivelse 2017-10-03
Kungörelse
Plankarta
Planbeskrivning samråd
SBF tjänsteskrivelse samrådsbeslut.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2479
28 september 2017

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Samråd med områdesbestämmelser för del av Öja och Hamra
socken
Förslag till beslut

Då Region Gotland inte är fastighetsägare inom området och tekniska förvaltningen i
övrigt inte berörs av förslaget har förvaltningen inga invändningar eller synpunkter
på förslaget till områdesbestämmelser.
Tekniska nämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande till
Byggnadsnämnden.

Sammanfattning

Ifrågavarande förslag till områdesbestämmelser har överlämnats för samråd.
Området omfattar ca 1600 ha och ligger vid socknarna Öja och Hamras kust. Marken
är i huvudsak i privat ägo. Region Gotland äger ingen mark inom området.
Området är i den fördjupade översiktsplanen klassat som ”kärnområde för
upplevelser, bevarande och skydd av pågående markanvändning”.
Området ingår i sin helhet eller i delar i riksintresse för naturvård, kulturminnesvård,
friluftsliv, försvarsmakten och Natura 2000.
Syftet med bestämmelserna är att säkerställa riksintresset för totalförsvaret genom
att skapa en störningsfri miljö för den verksamhet och utrustning som finns i
området. Enligt plan- och bygglagen krävs inte bygglov för att uppföra
ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed liknande näring utanför
detaljplanelagt område. Med områdesbestämmelserna utökas lovplikten för
ekonomibyggnader med en byggnadsarea över 100 m2 som har stomme och/eller
bjälklag i metall. Lovplikten utökas att gälla även radio och telemaster eller torn
avsedda endast för fastighetens behov vilket normalt inte ingår i den generella
lovplikten.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2479

Beslutsunderlag

Förslag till områdesbestämmelser för del av Öja och Hamra socken, Region Gotland,
BN 2013/1766.
Inkom 2017-07-20, kompletterades 2017-08-18.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Byggnadsnämnden
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Förslag till områdesbestämmelser för

Del av Öja och Hamra socken
Region Gotland

Samrådshandling
Ärendenr: BN 2013/1766
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017‐05‐03

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2013/1766
del av Öja och Hamra socken
2017-05-03
____________________________________________________________________________________________

HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:
Planhandling
Plankarta

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498‐269000vxl
e‐post: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo

__________________________________________________________________________________
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Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2013/1766
del av Öja och Hamra socken
2017-05-03
____________________________________________________________________________________________

Planen hanteras enligt PBL 2010 och standard förfarande. Beslut om
planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den 5 mars 2014.
Planens syfte och
huvuddrag

Områdesbestämmelserna syftar till att säkerställa riksintresset för total‐
försvaret genom att skapa en ”störningsfri” miljö för den verksamhet och den
utrustning som finns och används i området. Områdesbestämmelserna avser
enbart förekomsten av objekt som kan orsaka störningar på denna utrustning.
Avsikten med områdesbestämmelserna är att underlätta vid bedömningar i
plan‐ och bygglovsärenden genom att förtydliga åtgärder som kan medföra
störningar på försvarets störningskänsliga utrustning.
Utökad lovplikt innebär ett antal restriktioner för den mark som ligger inom
det avgränsade området.

PLANDATA
Lägesbestämning

Området ligger vid socknarna Öja och
Hamras östra kust.

Areal

Området omfattar drygt 1600 ha.

Markägoförhållanden

Marken är i huvudsak i privat ägo.

Ställningstagande till
Planen bedöms inte kräva miljöbedömning, med miljökonsekvensbeskrivning
behovet av miljöbedöm‐ (MKB)
ning
Samråd om denna bedömning genomförs med länsstyrelsen, enligt förord‐
ningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 6 §.
”När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap 11 – 18 och 22 §§
miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan
som avses i 6 kap 11 § miljöbalken.” (PBL 4 kap 34 § andra stycket).
Då områdesbestämmelserna är av begränsande typ så bedömer Region
Gotland att det inte finns någon risk för påverkan på miljö, hälsa, m fl faktorer
av sådan omfattning att en miljöbedömning ska krävas.

__________________________________________________________________________________
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Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2013/1766
del av Öja och Hamra socken
2017-05-03
____________________________________________________________________________________________

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

Ingår i den fördjupade översiktsplanen för Storsudret och Burgsvik antagen av
regionfullmäktige 2013‐06‐17. Området är klassat som ”kärnområde för upp‐
levelser, bevarande och skydd av pågående markanvändning”.

Kommunala beslut
i övrigt

Byggnadsnämnden beslutade 2014‐03‐05 att ge samhällsbyggnadsförvalt‐
ningen i uppdrag att upprätta områdesbestämmelser för del av Öja och Hamra
socken för att pröva möjligheten att utöka bygglovplikten.

Riksintressen

I sin helhet eller till viss del ingår området i riksintresse för naturvård, kultur‐
minnesvård, friluftsliv, försvarsmakten (samrådsområde) och Natura2000.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Området är ett öppet landskap bestående av ängs‐ och hagmark med inslag av
våtmark och alvarsmark. Inom området finns också ett stort inslag av sten‐
murar.

Bebyggelseområden
Bostäder

De bostäder som finns inom området är ganska glest utplacerade.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
UTÖKAD LOVPLIKT

Områdesbestämmelserna avser enbart att reglera objekt som kan störa känslig
utrustning för totalförsvaret enligt nedan:
Uppföra, bygga eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader och anläggningar
för jordbruk, skogsbruk eller liknande näringar, vars byggnadsarea är större än
100 m2 och som avses byggas med stomme och bjälklag i metall.
Alla radio‐ och telemaster eller torn som kategoriseras som mindre anläggning
avsedd endast för en viss fastighet

Ekonomibyggnader

Enligt plan‐ och bygglagen krävs det inte bygglov för att uppföra ekonomi‐
byggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed liknande näring utanför
detaljplanelagt område. I och med tillkomst av områdesbestämmelser utökas
lovplikten för ekonomibyggnader med en byggnadsarea över 100 m2 som har
stomme och/eller bjälklag i metall.

Radio‐ och telemaster

Bygglov krävs enligt PBL för att uppföra radio‐ och telemaster eller torn. Med
radio‐ eller telemast avses en konstruktion som bär upp en eller flera antenn‐
anordningar. I och med områdesbestämmelserna utökas lovplikten till att även
omfatta radio‐ och telemaster avsedda endast för fastighetens behov vilket
normalt inte ingår i den generella lovplikten.

__________________________________________________________________________________
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Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2013/1766
del av Öja och Hamra socken
2017-05-03
____________________________________________________________________________________________

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Områdesbestämmelserna handläggs med normalt planförfarande enligt
PBL 2010.
Beslut om samråd
maj 2017
Samråd
sommaren 2017
Granskning
hösten 2017
Beslut om godkännande/antagande
december 2017
Laga kraft sker tre veckor efter antagande om ingen överklagan inkommit

EKONOMISKA FRÅGOR
Kostnader i samband
med bygglov

För de åtgärder områdesbestämmelserna avser och som normalt är bygglov‐
befriade enligt PBL, tillkommer ingen avgift för handläggningen. För åtgärder
som kräver bygglov enligt PBL utfaller bygglovavgift enligt gällande taxa.
Om problem uppstår vid en planerad byggnation och dyrare material krävs för
att vidmakthålla riksintresset kan mellanskillnad i materialkostnad ersättas av
Försvarsmakten efter samråd.

Medverkande
tjänstemän

I arbetet med områdesbestämmelserna har följande personer från Region
Gotland deltagit: Gunnar Gustafsson ‐ bitr stadsarkitekt, Anders Rahnberg –
planchef och Lena Beckman – planingenjör.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017‐05‐03

Anders Rahnberg
planchef

__________________________________________________________________________________
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Plankarta ‐ Områdesbestämmelser för del av Öja och Hamra socken

Områdesbestämmelser för
Del av Öja och Hamra socken, Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017‐05‐03

Anders Rahnberg
planchef

OMRÅDESBESTÄMMELSER
Områdesbestämmelsegräns

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Utökad lovplikt ‐ för bestämmelseområdet gäller att
lovplikten generellt utökas till att gälla:
 Uppföra, bygga eller på annat sätt ändra ekon‐
omibyggnader och anläggningar för jordbruk,
skogsbruk eller liknande näringar, vars byggnads‐
area är större än 100 m2 och som avses byggas
med stomme och bjälklag i metall.
 Alla radio‐ och telemaster eller torn som
kategoriseras som mindre anläggning avsedd
endast för en viss fastighet.

Underrättelse
Ärende BN 2013/1766
14 juli 2017

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhet plan

Förslag till områdesbestämmelser för del av Öja och
Hamra socken, Region Gotland
Byggnadsnämnden har den 17 maj 2017 uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen
att samråda med ett förslag till områdesbestämmelser för område, se karta nedan.
Syftet med planförslaget är att säkerställa försvarsmaktens riksintresse. Områdesbestämmelserna ska underlätta vid bedömningar i plan- och bygglovsärenden genom
att minimera störningar på försvarets känsliga utrustning.
Områdesbestämmelserna innebär att lovplikten generellt utökas till att gälla:



för att uppföra, bygga eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader och
anläggningar för jordbruk, skogsbruk eller liknande näringar, vars byggnadsarea
är större än 100 m2 och som avses byggas med stomme och bjälklag i metall.
alla radio- och telemaster som kategoriseras som mindre anläggning avsedd
endast för en viss fastighet.
Planområdet ligger vid socknarna
Öjas och Hamras östra kust och
gäller de fastigheter som är belägna
inom områdesbestämmelsegränsen.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar områdesbestämmelser samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet
med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap
och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter
som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det. Underrättelsen om samråd
skickas ut till samtliga fastighetsägare inom planområdet

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Planhandlingarna finns att se i sin helhet på Region Gotlands hemsida:
www.gotland.se/detaljplan samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i
Visby.
Fastighetsägare ombeds informera eventuella arrendatorer eller annan hyresgäst som
berörs.
Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81, eller via e-post; registrator-bn@gotland.se, senast den 14 augusti
2017. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (BN 2013/1766).
Har du några frågor är du välkommen att ringa planchef Anders Rahnberg, tfn 0498269378, anders.rahnberg@gotland.se eller planingenjör Lena Beckman, 0498-269397,
lena.beckman@gotland.se.
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Enhet plan
Med vänlig hälsning

Anders Rahnberg
planchef
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Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-11

TN AU § 190 Samråd med områdesbestämmelser för del av
Öja och Hamra socken
TN 2017/2479

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Då Region Gotland inte är fastighetsägare inom området och tekniska förvaltningen i
övrigt inte berörs av förslaget har förvaltningen inga invändningar eller
synpunkter på förslaget till områdesbestämmelser.
Tekniska nämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande till
Byggnadsnämnden.

Sammanfattning

Ifrågavarande förslag till områdesbestämmelser har överlämnats för samråd.
Området omfattar ca 1600 ha och ligger vid socknarna Öja och Hamras kust. Marken
är i huvudsak i privat ägo. Region Gotland äger ingen mark inom området.
Syftet med bestämmelserna är att säkerställa riksintresset för totalförsvaret genom att
skapa en störningsfri miljö för den verksamhet och utrustning som finns i området.
Enligt plan- och bygglagen krävs inte bygglov för att uppföra ekonomibyggnader för
jordbruk, skogsbruk eller därmed liknande näring utanför detaljplanelagt område.
Med områdesbestämmelserna utökas lovplikten för ekonomibyggnader med en
byggnadsarea över 100 m2 som har stomme och/eller bjälklag i metall. Lovplikten
utökas att gälla även radio och telemaster eller torn avsedda endast för fastighetens
behov vilket normalt inte ingår i den generella lovplikten.
Bedömning

Området är i den fördjupade översiktsplanen klassat som ”kärnområde för
upplevelser, bevarande och skydd av pågående markanvändning”.
Området ingår i sin helhet eller i delar i riksintresse för naturvård, kulturminnesvård,
friluftsliv, försvarsmakten och Natura 2000.
Beslutsunderlag

Förslag till områdesbestämmelser för del av Öja och Hamra socken, Region Gotland,
BN 2013/1766. Inkom 2017-07-20, kompletterades 2017-08-18.
Tjänsteskrivelse 2017-09-28.
Skickas till
Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2645
Datum

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Förslag till detaljplan för Näs Drakarve 1:129 och del av Näs
Drakarve 1:38
Förslag till beslut

Efter genomförandet av detaljplanen blir det endast en fastighet inom planområdet
och då föreligger inget behov av allmän platsmark. Lokalgatan bör därför istället
läggas på kvartersmark. Förvaltningen har inget att erinra mot att av del av
Drakarve 1:38 efter en marknadsmässig värdering säljs till exploatören och ställer
sig i övrigt positiv till detaljplanen.
Tekniska nämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande till
Byggnadsnämnden.

Sammanfattning

Ifrågavarande detaljplaneförslag har tidigare överlämnats för samråd. Planförslaget
och förvaltningens yttrande på detta presenterades för TNAU 8 mars och beslut togs
2017-03-22 (TN 82§). Förslaget har efter revidering ställts ut för granskning.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2645

Planområdet ligger i Nisseviken. Området är ca 2 ha stort och utgörs av Näs
Drakarve 1:129, som är i privat ägo, och del av Drakarve 1:38, som ägs av region
Gotland.
Syftet med planen är att säkerställa pågående markanvändning för 16 befintliga
stugor och en tvagningsbyggnad i Nissevikens stugby. Planen syftar även till att
komplettera stugbyn med ytterligare 14 stugor för tillfälligt boende samt
campingområde med uppställningsplats för tält, husbilar och husvagnar med
tillhörande servicebyggnad.
Campingområdet ligger på den del av planområdet som ägs av regionen, dvs
Drakarve 1:38. Detta område föreslås att efter värdering genom fastighetsreglering
överföras till Drakarve 1:129. Ägaren av Drakarve 1:129, exploatören, ansvarar för
och bekostar planens genomförande inklusive kostnader för fastighetsreglering.
Region Gotland är inte huvudman för allmän platsmark inom planområdet.
Planförslaget förutsätter att området ansluts till det regionala vatten- och
spillvattennätet. En avsättning för detta är redan utförd. Anslutning kan dock ske
tidigast 2019.
Dagvattnet får inte anslutas till regionens spillvattennät utan ska omhändertas lokalt.
Innan antagande av detaljplanen ska exploateringsavtal ha upprättats.
Sedan samrådsförslaget har bl.a. följande förändringar gjorts i detaljplaneförslaget:


I enlighet med TN:s yttrande har plankartan förtydligats med vilka områden
som ska vara avsedda för tält, respektive husbilar och husvagnar.



Förtydligande i planbeskrivningen om hur vattenanslutningen till regionens
VA-nät säkerställs.



Planbestämmelse om att planlagd byggnation kan ske först efter utbyggnad
av VA och vägar har tillkommit.



Planbestämmelse om att brunnslock ska ligga minst 2,0 meter över havsytan
har tillkommit.



Planbestämmelse om att området inte får inhägnas har tillkommit.



Arkeologisk utredning har genomförts och tillförts detaljplanen. Några
fornlämningar har vid fältinventeringen inte påträffats.



I enlighet med TN:s yttrande har plan- och genomförandebeskrivningarna
kompletterats avseende förslag till framtida fastighetsregleringar mellan Näs
Drakarve 1:129 och Drakarve 1:38.

Bedömning

Tekniska nämndens yttrande på samrådsförslaget har beaktats i och med att
plankartan har förtydligas avseende vilka områden som ska vara avsedda för tält
respektive husvagn och husbil samt att planbeskrivningen kompletterats med att del
av Näs Drakarve 1:38 (campingområdet) föreslås överlåtas till exploatören genom
fastighetsreglering.
En försäljning av campingområdet medför en intäkt för regionen och att
skötselansvaret ges köparen. En direktförsäljning till exploatören motiveras genom
att detaljplanens två delar, campingområdet och stugområdet, är tänkta att fungera
tillsammans som en helhet. En avstyckning av campingområdet är därför inte
önskvärd och möjligen uppfylls inte heller lämplighetsvillkoren enligt
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2645

fastighetsbildningslagen (FBL 3:1). En öppen försäljning av campingområdet genom
anbudsförfarande eller upplåtelse med tomträtt är i sådana fall därför inte möjlig. (Ett
utförligare resonemang rörande försäljning/upplåtelse av campingområdet har förts i
yttrandet på samrådsförslaget av detaljplanen, se TN 2017-03-22 § 82).
Allmänhetens tillgänglighet till och genom området säkerställs genom att området
inte får inhägnas.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan för Näs Drakarve 1:129 och del av Näs Drakarve 1:38, BN
2015/6008. Inkom 2017-08-10.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Byggnadsnämnden
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr 2015/6008
Handlingstyp Remiss
Datum 2016-11-21

Förslag till detaljplan för Näs Drakarve 1:129 och del av Näs
Drakarve 1:38, Region Gotland
Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda
med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan
samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med
samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap
och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter
som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.
Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida: www.gotland.se/detaljplaner
samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby, eller via e-post registrator-bn@gotland.se, senast den 12
december 2016. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (2015/6008).
När denna tid har gått ut kommer vi att redovisa inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller
annan inneboende som berörs.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Yvonne Mårtensson tfn 0498269175.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Med vänliga hälsningar

Yvonne Mårtensson
Fysisk planerare

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:



Planbeskrivning inklusive genomförandebeskrivning och illustrationskarta
Plankarta

Under planarbetet har följande utredningar genomförts;


Naturvärdesinventering

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-26 90 00 vxl
e-post: sbfplan@gotland.se hemsida:
www.gotland.se/byggabo
__________________________________________________________________________________
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Planen hanteras enligt PBL 2010. Beslut om planuppdrag för att pröva möjligheten att komplettera och utveckla pågående verksamhet inom fastigheten Näs Drakarve 1:129 och del av Näs Drakarve 1:38 fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den 24 november 2015, BN 2015/6008.
Planens syfte och
huvuddrag

Detaljplanen syftar dels till att säkerställa pågående markanvändning för
16 befintliga stugor och en tvagningsbyggnad i Nissevikens stugby då dessa
är placerade på mark, som i dag är reglerad som parkmark. Dåvarande
Havdhems kommun beviljade stugorna på parkmark i beslut 1970. I beslutet framgår även att bebyggelsen senare skulle legaliseras i en detaljplan.
Någon detaljplan genomfördes dock aldrig. Området kommer att kunna
anslutas till kommunens VA-nät, vilket ger underlag för att pröva lämpligheten av en stugby för tillfälligt boende på platsen.
I dag långtidsuthyrs de befintliga stugorna på 25-årskontrakt, vilka löper ut
2019. Därefter är det avsikten att dessa ska hyras ut på kortare tid för tillfälligt boende.
Planen syftar även till att studera möjligheten att komplettera stugbyn
med ytterligare 14 stugor för tillfälligt boende i anslutning till de befintliga,
liksom att möjliggöra en mindre campingplats med uppställningsplatser för
tält, husbilar och husvagnar liksom en servicebyggnad i anslutning till anläggningen. I dag nyttjas befintlig parkeringsplats på andra sidan Nisseviksvägen som ”vild” uppställningsplats för framförallt husbilar.
De befintliga stugorna om 10 m2 uppfördes under 1960-talet och är i sin
enkelhet karakteristiska för sin tid. De är tätt placerade i två rader längs
befintliga smala körvägar och utgör i sin form en bevarandevärd helhet.
Målsättningen är att föreslagna tillbyggnader av befintliga stugor och tillkommande stugor ska underordna sig den nuvarande bebyggelsens struktur och utformning.
Övrig mark bevaras som naturmark.

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan
antas innebära betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning ska därför göras enligt 6 kap 11 § miljöbalken. Denna så kallade behovsbedömning
ska göras med hjälp av kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen.
Kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen handlar bland annat om riskerna för människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet
på grund av till exempel överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller påverkan på skyddad natur.
Ett ställningstagande till behovet av miljöbedömning har gjorts av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-08-15. Sammantaget gör förvaltningen
bedömningen att ett plangenomförande inte medför risk för betydande
miljöpåverkan, vilket innebär att en separat miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte anses nödvändig.
Frågor som är viktiga att lyfta under planprocessen är främst naturvärden

__________________________________________________________________________________
3 (17)

Region Gotland
BN 2015/6008

PLANBESKRIVNING
Näs Drakarve 1:129 och del av Näs Drakarve 1:38

SAMRÅD
2016-10-26

_________________________________________________________________________________
och byggnadernas placering i relation till havsnivån. Frågan om naturvärden har identifierats tidigt i planarbetet och inventerats under sommaren
2016. Denna ligger till grund för utformningen av planförslaget. Naturvärden kommer därför inte att påverkas nämnvärt.
Byggnaderna regleras för tillfälligt boende. Lägsta +-höjd för färdigt golv
anges till 2,0 meter. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett
plangenomförande.
Länsstyrelsen instämmer i samrådsyttrande 2016-09-28 i den bedömning
regionen gjort att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning
inte behövs. Detta under förutsättning att området kan anslutas till kommunala VA-nätet.

En lågpunktskartering, som SMHI tagit fram visar att området ligger lågt
och att det potentiellt kan bli vatten stående i området vid kraftigt regn.
Länsstyrelsen anser därför att det ska framgå vilka förutsättningar platsen
har när det gäller markens infiltrationsförmåga, exempelvis genom att
närmare undersöka jordart och jorddjup. Det ska även framgå om det finns
någon befintlig dränering och/eller planeras ny dränering och om markanvändningen ger upphov till ny markavvattning. I planarbetet är det möjligt
att se över om särskilda planbestämmelser enligt PBL 4 § behövs.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet ligger i Nisseviken och är en del av ett befintligt kustnära turismområde. Området gränsar till fritidshusområde i norr och väster.

Översiktskarta planområdet

Areal

Markområdet utgör totalt cirka 20 ha.

__________________________________________________________________________________
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Markägoförhållanden

Näs Drakarve 1:129 är i privat ägo. Näs Drakarve 1:38 utgör kommunalt
ägd mark.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen och
allmänna intressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Planområdet omfattas också av 4 kap 4 § Miljöbalken, vilket innebär att
fritidshus endast får uppföras om det sker i form av komplettering till befintlig bebyggelse.
Planområdet ingår i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet,
3 kap 6 § Miljöbalken, enligt beslut av Naturvårdsverket 1987-12-21.

Översiktliga planer

I översiktsplanen för Gotland – Bygg Gotland – antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2010 (laga kraftvunnen 2010-07-15) ingår fastigheterna i en utpekad turistzon / utredningsområde för turistverksamhet.

Detaljplaner, områdes- Området utgör parkmark i gällande detaljplan för Drakarve 1:20 m fl, akt nr
bestämmelser
09-NÄS -128, antagen den 15 april 1965. Här ingår även omgivande fritidsförordnanden m m

husbebyggelse i väster och nordväst om aktuellt område, liksom befintlig
kioskservering med kringverksamheter, viken är reglerad som specialområde för fritidsändamål. Ytterligare en detaljplan angränsar – utvidgning av
detaljplan för Drakarve 1:38, akt nr 09-NÄS-133, antagen den 7 maj 1969.
Denna reglerar övrig fritidshusbebyggelse norr om detaljplaneområdet för
bostadsändamål.

Dåvarande Havdhems kommun beviljade stugorna på parkmark i ett beslut
kring 1970. I beslutet framgick att bebyggelsen senare skulle legaliseras i
en detaljplan. I beslut § 275, den 19 april 1971, beslöt kommunstyrelsen
”att hemställa att byggnadsnämnden vidtager åtgärder för erforderliga
ändringar av gällande byggnadsplan för campingstugor och tvagningsbyggnad vid Nisseviken”.
Ett planärende aktualiserades av byggnadsnämnden i Gotlands kommun, §
877, den 17 september 1971. Denna avsågs omfatta en utbyggnad av semesterbyn med i första hand ytterligare 16 hus. Någon detaljplan genomfördes dock aldrig. Byggnadsnämnden i Gotlands kommun beslöt i § 1215,
den 2 november 1983, att avskriva planärendet (nr 040) då ärendet inte
bedömdes vara aktuellt längre.
Hela planområdet ligger utanför gällande strandskydd.
Planförfarande

Planprocessen genomförs med normalt planförfarande (PBL 2010).

__________________________________________________________________________________
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Tidigare markanvändning

Skiftet till Näs Drakarve, innanför Marbodana i Nisseviken, är betesmark
med lång historia, men där betesdriften upphört under 1900-talet. I den så
kallade skattläggningskartan från omkring år 1700 är området redovisat
som utmark, dvs extensivt betad. Flygfotot i kartan från 1930-talet visar att
marken innanför strandskogen var öppen. Under 1900-talets har betesdriften successivt upphört och igenväxning påbörjats.

Kända naturvärden

De öppna delarna av markerna är registrerade i Jordbruksverkets inventering av ängs- och betesmarker (2002). Ett par växtarter finns rapporterade
från området i Artportalen.

Naturvärdesinventering

En naturvärdesinventering har genomfört i området av Croneborgworks,
genom Hjalmar Croneborg under sommaren 2016. Fältbesök har genomförts den 23 juni 2016. Årets ovanligt varma klimat innebar att den tidiga
floran fortfarande stod avblommad och den sena redan var i blom, varför
ett besök gav tillräckligt underlag för en naturvärdesbedömning.

Ortofotokarta över planområdet

I den samlade naturvärdesbedömningen konstateras att ”eftersom marken
är växelfuktig och alltså är blötlagd om vårarna, har igenväxningen nått
ungefär halvvägs. Markvegetationen i de öppna delarna hyser relativt höga
naturvärden. I de partier som vuxit igen till skog är naturvärdena lägre”.
Hela området är växelfuktig, tuvig gammal betesmark, stadd i igenväxning
med framför allt en och tall. Ungefär hälften av marken är ännu öppen och
solbelyst.
__________________________________________________________________________________
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De öppna ytorna täcks av mattor av darrgräs, krissla, luddstarr och gräs
som älväxing och blåtåtel. På ett par ställen finns orkidéer som nattviol.
Här är naturvärdena relativt höga, knutna till den örtrika markväxtligheten
med lång historia.

I den del som vuxit igen med en och tall finns markväxtligheten till stor del
kvar, men är skuggpräglad och utglesad. Där skogen tätnar i väster tar
kranshakmossa, salmbär med mera successivt över. De flesta vedväxter är
unga. Naturvärdena är här måttliga, kopplade till förekomster av örter och
några enstaka äldre träd. Inga påtagliga skogsvärden finns.
Vid besöket noterades älggräspärlemorfjäril och slåttergräsfjäril. Särskilt
den senare visar på gräsmarker av hög kvalitet.
Planförslaget följer naturvärdesbedömningens rekommendationer. Tillkommande och befintliga stugor placeras inom igenvuxna delar. Uppställningsplatser för husbil, husvagn och tält föreslås till de igenvuxna tätare
delarna, som gallras.
Geotekniska
förhållanden

Jorden inom undersökningsområdet bedöms enligt SGU:s jordartskarta
bestå av postglacial sand eller grus på kalkstensberg. Vid genomgång av
SGU:s brunnsarkiv konstateras att kalkstensbergets yta ligger cirka 1,0 -3,0
meter under markytan. I östra delen vidtar sedimentärt berg.
Grundvattennivån bedöms, med ledning av SGU:s kartunderlag, ligga cirka
2-3 meter under markytan beroende på årstid och på vilken vattenföring
som förekommer. Den storskaliga strömningsriktningen för grundvatten i
berg är mot väster och Östersjön och i en mycket flack gradient.
Grundläggning kommer att ske med plintar i naturlig mark på frostfri nivå.
Lägsta +-höjd på färdigt golv ska vara + 2,0 meter. Vid grundläggningsarbete krävs inga särskilda markförstärkningsåtgärder.

Radon

I ”Bygg Gotland” översiktsplanen får Gotlands kommun 2010-2015, redovisas att det kan finnas förhöjda radonvärden för stora delar av Gotland. Av
en översiktskarta framgår dock att Näs Drakarve 1:129 och 1:38 ligger i ett
område med låg riskklass. Någon karst eller tjockare lager av lera förekommer inte inom området, varför någon radonmätning inte erfordras.

Fornlämningar

Inga kända kulturlämningar finns rapporterade i Riksantikvarieämbetets
fornsökningstjänst. Vid fältbesök påträffades inga fornlämningar inom området (inte genomfört av sakkunnig inom kulturmiljö).

__________________________________________________________________________________
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Generellt gäller att om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska arbetet omgående avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet med 2 kapitlet 10 § lagen om kulturminnen med mera.

Bebyggelseområde
Omgivande bebyggelse

Omgivande byggelse utgörs dels av en kioskservering med aktivitetsytor
och dels av fritidshus väster och om norr om planområdet. Bebyggelsen
utgörs av småskaliga och tidstypiska fritidshus i trä från 1960-talet och
framåt.

Kioskservering med aktivitetsytor och exempel på omgivande fritidshus

Befintlig bebyggelse

Planerad bebyggelse

Befintlig bebyggelse inom planområdet utgörs av sexton campingstugor
karakteristiskt utplacerade i två rader om 8 stugor, vilka uppfördes under
1960-talet. Stugorna är 10 m2 stora. En tvagningsbyggnad finns även i området. Förutom torrtoaletter saknas sanitära bekvämligheter.

Planförslaget föreslår att ytterligare 14 stugor kan uppföras i samma struktur som befintlig bebyggelse. De befintliga stugraderna föreslås kompletteras med fem stugor, varav två stugor ska utföras tillgängliga för funktionshindrade. Dessutom föreslås en tillkommande stugrad i väster med 9 stugor kring en körväg, lik de befintliga.
Parkeringsplatser för stugornas behov placeras längs angöringsvägen.

__________________________________________________________________________________
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Illustrationskarta
Rörlig camping

Norr om stugområdet föreslås att befintligt skogsområde nyttjas för rörlig
camping. Uppställningsplatser för husvagnar, husbilar och tält ska inplaceras i de skogsbeväxta delarna. I första hand ska naturliga gläntor nyttjas. En
smal körväg leder fram till uppställningsplatserna.

Servicebyggnad

I anslutning till befintlig angöringsväg har ett område för en servicebyggnad reserverats. Denna kan vara maximalt 40 m2 och kan inrymma reception, tvättstuga m m.

Stugor

Befintliga stugor föreslås kunna utvecklas. Tillbyggnad föreslås ske i stugornas längdriktning så att områdets karaktär bibehålls. Varje befintlig
stuga kan byggas till med totalt 14 m2. Tillbyggnadsidén presenteras i illustration nedan och regleras särskilt i en planbestämmelse. Samma byggrätt
ges för 12 av de tillkommande 14 stugorna. Två stugor ges en byggrätt på
26 m2 för att kunna anpassas och nyttjas av funktionshindrade. En utbyggd
stuga kan innehålla sovplats, wc/dusch och ett mindre allrum med pentry.
En privat utomhuszon reserveras till varje stuga. Den privata zonen ingår i
detaljplanens reglerade område för stugor. Mellan stugorna kan skärmtak
ge skydd för en uteplats.

__________________________________________________________________________________
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Föreslagen utveckling av stugor
I detaljplanen regleras att stugorna ska uppföras på betongplintar och att
färdigt golv ska ligga på minst + 2,0 meter. Detta regleras i detaljplanens
bestämmelser. Trädäck ska ta upp nivåskillnader.
Hela planområdet ska utgöras av en fastighet alternativt ska den del av Näs
Drakarve 1.38, som planläggs arrenderas av fastighetsägarna till Näs Drakarve 1:129. Denna fråga ska utredas under samrådstiden.
Stugorna ska, i likhet med i dag, användas för tillfälligt boende och kommer
att hyras ut.
Förråd

Två områden regleras mellan stugorna för uppförande av förråd för anläggningens behov. Förrådsbyggnad kan vara maximalt 30 m2 stor.

Övrig mark

Övrig del av planområdet utgörs av så kallad prickad mark, som inte får
bebyggas eller nyttjas för rörlig camping. Här ska naturmarken bibehållas
och rama in området.

Offentlig service

Offentlig service finns i centralorten Hemse, på ett avstånd av 18 kilometer, och i Burgsvik, ca 2 mil bort.

Kommersiell service

Närmaste utbud av kommersiell service, livsmedel m m finns i Havdhem,
cirka 9 km bort. Övrigt utbud finns i Hemse. I planområdets närhet finns en
restaurang med ett visst utbud av varor.

Tillgänglighet

I enlighet med plan- och bygglagen ska såväl bebyggelsen som den yttre
miljön vara tillgänglig för funktionshindrade.
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Kulturhistoriskt värde- Ingen utpekad kulturhistoriskt värdefull byggnad finns i området eller dess
full bebyggelse
närhet.

Däremot utgör stugbyn en värdefull exponent för semesterboende, som
utvecklades och attraherade det svenska folket under 1960-talet, då också
fyra veckors semester infördes (1963).

Friytor
Lek och rekreation

Planområdet ligger havsnära med tillgång till strand och aktivitetsytor.

Naturmiljö

Uppställningsplatser för husvagn, husbil och tält, liksom de tre stugradernas läge har inpassats och utformats i relation till skogsbeståndet. Målsättningen är att stug- och campingområdet ska inramas av skogsridåer för att
integreras väl i landskapet.
Öppen mark inom planområdet ska bibehållas, så att naturvärdena kan
utvecklas.

Vattenområden

Inom planområdet finns inga öppna vattenspeglar.

Dagvatten

Dagvatten inom planområdet ska omhändertas lokalt och huvudsakligen
genom naturlig infiltration i marken. Markbundet årstidvatten ska kanaliseras i befintligt dike genom området. Detta föreslås kulverteras i de delar
som ska användas för uppställningsplatser. Takvatten ska infiltreras direkt i
mark.
Dagvatten får inte anslutas till regionens spillvattenledning.
En lågpunktskartering, som SMHI tagit fram visar att området ligger lågt
och att det potentiellt kan bli vatten stående i området vid kraftigt regn.
För att säkerställa markavvattningen i området ska en geoteknisk utredning genomföras innan detaljplanens granskningsskede. Denna ska redovisa markens infiltrationsförmåga, exempelvis genom att närmare undersöka
jordart och jorddjup. Den ska även redovisa befintlig dränering och om
föreslagen markanvändning ger upphov till behov av ytterligare markavvattning. Eventuellt kan behov av särskilda planbestämmelser enligt PBL 4
§ behövas.

Vägar och trafik
Vägnät

Angöring sker via befintlig väganslutning till stugområdet från Nisseviksvägen i väster. Denna förvaltas av Nissevikens väg- och stugförening. Angöringsväg med vändplats regleras som lokalgata i planförslaget.
Övriga körvägar för avlastning vid stugor och uppställning av husvagnar,
husbilar och tält redovisas som illustrationer på plankartan.
Anslutning till Nisseviksvägen ska utformas så att fri sikt, enligt Trafikverkets regler för vägars och gators utformning (VGU) uppnås samt att avvattning fungerar även efter anslutningens utbyggnad.
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Lokalgatan ska utföras enligt Region Gotlands standard. Vändplatser ska
utformas enligt VGU typ 3 alternativt 4 med en vändradie på minst 9 meter.
Lokalgatans utformning bör följa modellen ”Lugna gatan”. Detta innebär
att vägen ska utformas så att trafiksäkerhet, trygghet, låga bullernivåer,
god luftkvalité och tillgänglighet prioriteras.
Vägområdesbredd för lokalgatan är 7,5 meter bred. Körbana ska utföras
3,5 meter bred. Övriga ytor ska vara naturliga (viss röjning kan företas av
buskar och träd).
Lokalgatan ska utformas så att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon
kan ske i samband med nödutrymning och släckningsinsats.

Antalet trafikrörelser till och från området beräknas i högsäsong till ca 100
per dygn. Beräkningen utgår från att varje hyresgäst eller uppställare gör
två trafikrörelser per dygn. Den totala belastningen i området utgör ett
normalt trafikflöde till och från ett campingområde.
Region Gotland ska inte vara huvudman för lokalgatan. Ansvaret för utbyggnad av lokalgata och föreslagna naturstigar åvilar exploatören. Detta
ska regleras i ett exploateringsavtal.
Gångtrafik

Kollektivtrafik

Genom området kan fri passage ske både för det rörliga friluftslivet och för
omgivande fritidshusbebyggelses behov. Befintliga naturstigar ska förstärkas från området mot havet, så att slitaget på naturen minimeras.
Länsväg 140, på cirka 5 kilometers avstånd, trafikeras dagligen av busslinje
32 mellan Havdhem och Klintehamn.

Parkering

I detaljplanen regleras parkeringsplatser för stugornas behov, totalt 34 st,
varav två för funktionshindrade. Övrig parkering sker på uppställningsplats.

Störningar

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

Vatten och avlopp

I dagsläget finns en mindre servicebyggnad med torrtoaletter och inom
området några tappställen för sommarvatten.
Planförslagets genomförande förutsätter att stug- och campingområdet
ansluts till regionens vatten- och avloppsnät, via en gemensam anslutningspunkt. En avsättning för detta är redan utförd. Anslutning kan ske
tidigast 2019.

Den föreslagna anslutningen föreslås bli en huvudanslutning till fastigheten
med tilläggsavgifter för varje enskild stuga och servicehus. Pumpanslutning
en ska utföras så att avstängning kan göra på hösten för att minimera risken för att ledningar springer läck under vintern. Brunnslock ska ligga
minst 2,0 meter över havsytan. Området får därmed en långsiktigt hållbar
__________________________________________________________________________________
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vatten- och avloppsförsörjning.

Det åvilar exploatören att bygga ut ledningsnätet inom planområdet. Eventuell teknikbyggnad kan placeras inom områdets skogklädda delar.
Uppvärmning

De föreslagna stugorna och servicebyggnaden ska användas under den
varmare delen av året. Något mer omfattande uppvärmningssystem för
dessa behövs därför inte. Ett solfångarsystem för uppvärmning av varmvatten förordas.

El

Fastigheten är ansluten till GEAB:s elnät. Erfordras utbyggnad kan en transformatorstation placeras inom områdets skogklädda delar.

Tele

Infrastrukturen bör även omfatta bredband (fiber).

Avfall

En särskild plats för återvinning har reglerats längs lokalgatan. Denna kan
förses med en byggnad för återvinningshantering om max 30 m2, alternativt kan anläggningen omgärdas av staket.

Brandskydd

Gällande brandskyddsföreskrifter ska följas vid områdets utbyggnad.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande, varför den förväntas
kunna antas under 2017. Detaljplanen utvecklas parallellt med regionens
utbyggnad av VA-nät. Genomförandet förväntas igångsättas så snart VAanslutning och långtidskontrakten på befintliga stugor har löpt ut, vilket
kan ske tidigast under 2020. Exploatören kommer därefter att anlägga
området successivt.

Genomförandetid

Genomförandetiden upphör tio år efter det att beslut om antagande av
detaljplanen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning

Denna detaljplan har utarbetats av en av exploatören utsedd konsult i
samarbete med planenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen. För plankostnader till regionen har särskilt plankostnadsavtal tecknats.
Exploatören ansvarar för detaljplanens genomförande.

Huvudmannaskap

Region Gotland är inte huvudman för allmänna platser inom planområdet.

Exploateringsavtal

För att säkerställa genomförandet ska ett exploateringsavtal upprättas
mellan exploatören och Region Gotland. Detta ska reglera utbyggnaden av
vatten och avlopp, vägar, dagvattenavrinning, gångstråk m m.
I exploateringsavtalet ska även inskrivas att vid exploateringens genomförande – vid anläggning och vägdragning – får ingen påverkan (körning,
upplag eller liknande) ske inom det centrala markområdet i anslutning till
rörlig camping.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

Detaljplanen omfattar fastigheterna Näs Drakarve 1:129 och del av Näs
Drakarve 1:38.
Under samrådstiden ska frågan om exploatören ska arrendera eller förvärva den del av Näs Drakarve 1:38 som ingår i planförslaget utredas.
Under förutsättning att alternativet arrende förordas måste mark för lokalgatans vändplats och parkeringsplats tillföras fastigheten Näs Drakarve
1:129 i en fastighetsreglering och en gemensamhetsanläggning bildas för
lokalgatan.
Eventuell fastighetsbildning ska genomföras och bekostas av exploatören.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Ansvaret, liksom samtliga kostnader för detaljplanens genomförande åvilar
exploatören till Näs Drakarve 1:129.

Plankostnadsanalys

Genomförandet av detaljplanen medför utgifter för byggandet av olika
anläggningar m m. En ekonomisk bedömning ska visa att genomförandet
av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed realistisk att genomföra.
En grov kostnadskalkyl visar att kostnaderna för områdets genomförande
uppgår till drygt 2,0 mkr, varav planeringskostnader inklusive utredningar
uppgår till cirka 500 tkr och utbyggnad av infrastruktur 1,4 mkr. Övriga
kostnader avser fastighetsbildning m m. Kostnader för stugornas upprustning och utveckling kommer att ske successivt i relation till efterfrågan.
Exploatörens intäkter kommer att hänföras till uthyrning av stugor och
ersättningar för uppställning av husvagnar, husbilar och tält. En turistanläggning är en långsiktig investering, som ger intäkter under en längre tid.
Vid jämförelse med den värdeökning och de kostnader som detaljplanen
medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande exploatering av stugby och camping kan detaljplanen förutses vara ekonomiskt
lönsam.

Övriga frågor
Tekniska utredningar

Fastigheterna ska anslutas via anslutningspunkt till regionens vatten- och
avloppsnät.

Övriga utredningar

En översiktlig naturvärdesinventering har genomförts.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder
får inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt
skadas. Planområdet ingår även i ett område av riksintresse för det rörliga
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friluftslivet, 3 kap 6 § Miljöbalken, enligt beslut av Naturvårdsverket 198712-21.
Åtgärden innebär ingen påtaglig skada på natur- och kulturvärden. Det
rörliga friluftslivet förstärks genom passager genom området, vilket innebär att planområdet fortsatt kan användas som strövområde. Platsens
lämplighet för den föreslagna exploateringen är därmed god.
Naturvärden

Inplacering av uppställningsplatser för husvagnar, husbilar och tält samt
område för stugor följer naturvärdesinventeringens rekommendationer.
De öppna områdena inom planområdet med högre naturvärden ska skyddas. Skogsområdet i väster ska gallras så att naturliga passager förenklas.

Kulturmiljö

Ingen utpekad kulturhistoriskt värdefull byggnad finns i området eller dess
närhet.
Områdets föreslagna struktur och illustrationer visar att stugbyn som en
värdefull exponent för semesterboende säkerställs och utvecklas.

Fastighetsbildning

Frågan om eventuellt fastighetsköp av den del av Näs Drakarve 1:38 som
ingår i detaljplanen alternativt arrende ska utredas under samrådstiden.
All fastighetsbildning ska bekostas av exploatören.

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

Kommunfullmäktige har beslutat att en barnchecklista ska användas som
underlag vid all planering och beslut i nämnder då ärende berör barn under 18 år.
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som berör barn
och barnens bästa är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då
de är förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta stug- och campingområdet ska utformas tryggt och tillgängligt. Närhet till bad och aktiviter gör området särskilt attraktivt för barnfamiljer.

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Kommunstyrelsen har beslutat att en checklista för jämställdhet ska användas som underlag vid alla beslut i nämnder.
Det tilltänkta området utgör en tillgång för alla. Områdets karaktär och
utformning ger goda förutsättningar för en jämlik vistelse.
Området knyter an till hav och strand med olika aktivitetsmöjligheter i
närområdet. Detaljplanen säkerställer gångstråk – fri passage för det rörliga friluftslivet – vilket ger möjligheter till ett aktivt och attraktivt friluftsliv
för alla åldrar.

Tillgänglighet

Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med be__________________________________________________________________________________
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fintliga resurser. Stugbyns och området för rörlig camping har utformats så
att allmänhetens tillgänglighet till området är goda och ger förutsättningar
för en god bebyggd miljö och en god hushållning med mark och byggnader
i enlighet med de av riksdagen 2005 beslutade miljömålen.
Området är plant, vilket ger goda förutsättningar för funktionshindrade att
röra sig, på såväl vägar som gångstråk genom området. Parkeringsplatser
för funktionshindrade reserveras i området.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Det föreslagna camping- och stugområdet utvecklas inom av regionen utpekat område för turism. För att fånga upp, en i dag, mer ”vild” uppställning av framförallt husbilar får området stora kvaliteter med en småskalig
stugby och camping i ett havsnära läge. Detaljplanens bestämmelser har
utformats särskilt för att uppnå en omsorgsfullt utformade stugor som
tillvaratar och utvecklar platsens förutsättningar.

Klimatanpassning

Det aktuella markområdet ligger under + 2,0 meter över havsytan. Enligt
”Hela Gotland – Översiktsplan för Gotland” ska utpekade områden för
turistzoner kunna utvecklas för bl a camping. Den föreslagna verksamheten
ska drivas under sommarhalvåret och avser endast tillfälligt boende. Befintliga och nya stugor ska färdigt golv placeras på minst 2,0 meter.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Grönstrukturen säkerställs genom områdets struktur och användning.
Prognoserna för Gotland förutspår mer nederbörd, med en ökad årsnederbörd på 20-30 %. Landskapets förmåga att ta emot och leda bort vatten vid
stora nederbördsmängder kommer att sättas på prov.
I det aktuella området ska dagvatten i huvudsak infiltreras direkt i mark.
Vid en ökad nederbörd utgör platsens markförutsättningar möjligheter till
god infiltration och bortledning av vatten. Ett befintligt dike kan leda bort
större vattenmängder, som kan uppstå vid extrem nederbörd. Risk för
översvämning är därmed ringa.
En stigande havsnivå förväntas. Detaljplanen reglerar ett strandnära område för tillfälligt boende och turismverksamhet. För att säkerställa stugorna
för tillfälligt boende regleras att färdigt golv ska placeras minst +2,0 meter
över havsnivån.
Region Gotland bedömer, med utgångspunkt från aktuella förhållanden
och risker samt framtida påverkan, att behovet av klimatanpassningsåtgärder i det aktuella planområdet i övrigt inte erfordras. För att säkerställa
detta ska en geoteknisk utredning genomföras innan detaljplanens granskningsskede. Denna ska redovisa markens infiltrationsförmåga, exempelvis
genom att närmare undersöka jordart och jorddjup.
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Biltrafik

Antalet tillkommande trafikrörelser från och till området bedöms inte vara
av sådan omfattning att störningar kommer att uppstå.
Biltrafikens utsläpp ger ingen mätbar påverkan på luftkvaliteten. Antalet
tillkommande trafikrörelser från den planerade bebyggelsen bedöms inte
vara av sådan omfattning att störningar kommer att uppstå.

Miljökvalitetsnormer

Genomförandet av planen kommer inte att medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids. Den planerade bebyggelsen kommer att anslutas
till regionens vatten- och avloppsnät.

Djurhållning

Ingen djurhållning finns inom eller i anslutning till planområdet.

Administrativa frågor
Genomförandetid

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

Övrigt

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

Medverkande tjänstemän

Planen har utarbetats på uppdrag av Arkitektur & Film Carin Johanson AB i
samråd med Yvonne Mårtensson, fysisk planerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland.
Genomförandefrågorna har utvecklats i samråd med lantmätare Susanna
Collin och markingenjör Per Seigerlund, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2016-10-26

Yvonne Mårtensson
fysisk planerare

Anders Rahnberg
planchef

__________________________________________________________________________________
17 (17)

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela området.

GRÄNSBETECKNINGAR OCH LINJER

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Placering

Planområdesgräns
Användningsgräns

Stugor och servicebyggnad ska placeras med gavel mot angöringsslinga.

Egenskapsgräns

Utformning

Illustrationslinje
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Största byggnadsarea per uthyrningsstuga.

e3

Största byggnadsarea servicebyggnad och förråd.

Körbar utfart får ej anordnas.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Huvudmannaskap
Region Gotland är inte huvudman för allmän plats.

Plank eller mur får inte uppföras i tomtgräns.

ILLUSTRATION

Rörlig camping

Illustrationsllinjer

1,3

1,19

1,38

1,71

DRAKARVE
1:106

e2

1,22

1,29

1,35

DRAKARVE
1:128

DRAKARVE
1:130

Största antal stugor.

Område för korttidsuppställning av husvagn / husbil
och tält. Husvagn / husbil får stå uppställd på
samma plats under en sommarsäsong (6
månader). Endast körvägar får hårdgöras, grusad
yta.

Körväg

1,59

DRAKARVE
1:129

1,61

Lägsta färdiga golvnivå ska vara + 2,0 meter.

Befintlig marknivå får höjas max 300 mm inom områden med byggrätter.

1,19

1,29

1,33

Byggnader ska grundläggas på plintar.

Byggnader får inte uppföras.

TOMSARVE
1:12

1,27

1,55

Byggnadsteknik

1,34

1,37

N

Tak ska utgöras av papp eller svart slät plåt.

MARKENS ANORDNANDE

e1

1,34

1,35

1,53

1,53

1,39

1,64

1,41

1,56

1,57

1,5

1,39

1,71

Återvinning
e3 30

1,63

1,39

1,38

A
AT
G
AL
K1,48
LO
1,46
P

1,64
DRAKARVE
1:62

1,67

P

1,35

1,59

1,28

Fasad skall utgöras av träpanel.

Utnyttjande

1,54
1,28

Stugby, camping

Minsta fastighetsareal ska vara 20 000 m2.
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UTFORMNING AV KVARTERSMARK
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Lokaltrafik

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
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Instans

Teknikförvaltningen

Ärendenr 2016/2645
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Region Gotland

Datum 2017-01-04

Tekniska nämnden

Yttrande samrådsförslag detaljplan Näs Drakarve 1:129
och del av Näs Drakarve 1:38 (BN 2015/6008)
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande till
Byggnadsnämnden
Bakgrund

Ifrågavarande detaljplanförslag har överlämnats för samråd.

Planområdet ligger i Nisseviken. Området är drygt 2 ha stort och utgörs av Näs
Drakarve 1:129, som är i privat ägo, och del av Drakarve 1:38, som ägs av
regionen. Frågan om exploatören ska arrendera eller förvärva området på
regionens fastighet ska utredas under samrådstiden. Ägaren av Drakarve 1:129,
exploatören, ansvarar för och bekostar planens genomförande inklusive
eventuell fastighetsbildning.
Syfet med planen är att säkerställa pågående markanvändning för 16 befintliga
stugor och en tvagningsbyggnad i Nissevikens stugby. Planen syftar även till att
komplettera stugbyn med ytterligare 14 stugor för tillfälligt boende samt
campingplats med uppställningsplats för tält, husbilar och husvagnar med

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

tillhörande servicebyggnad. Campingplatsen ligger på den del av planområdet
som ägs av regionen.
Hela området är parkmark enligt byggnadsplan från 1965. Havdhems kommun
beviljade stugorna på parkmarken 1970 med avsikt att senare legalisera
förhållandena i detaljplan. I översiktsplanen för Gotland 2010 – 2025 utpekas
området som turistzon. Planområdet ligger utanför gällande strandskydd.
Lokalgatan utföras enligt regionens standard och ska ha en körbana på 3,5
meter med ett vägområdesbredd på 7,5 meter brett. Vändplatsen ska ha en
minsta radie på 9 meter. Området angörs via befintlig väganslutning från den
enskilda vägen Nissevägen. Parkering sker på kvartersmark.
Vid lokalgatan har reserverats en plats för återvinning.
Planförslaget förutsätter att området ansluts till det regionala vatten- och
spillvattennätet. En avsättning för detta är redan utförd. Anslutning kan dock
ske tidigast 2019.
Dagvattnet får inte anslutas till regionens spillvattennät utan ska omhändertas
lokalt, huvudsakligen genom naturlig infiltration. Området ligger lågt, under
+2,0 meter över havsytan, och vid kraftiga regn finns risk att vatten blir
stående inom området. En geoteknisk utredning ska innan detaljplanens
granskningsskede genomföras för att säkerställa markavvattningen. Befintliga
och nya stugor ska ha en lägsta +-höjd för färdigt golv på 2,0 meter.
Kostnad för utbyggnaden av infrastrukturen beräknas till ca 1,4 Mkr. Till detta
kommer kostnader för planläggning, lantmäteriförrättning, geotekniska och
eventuella arkeologiska utredningar mm. Intäkterna kommer från uthyrning av
stugor och avgifter för uppställning av husvagnar, husbilar och tält.
Exploateringsavtal som reglerar exploatörens ansvar för genomförande av
detaljplanen ska tas fram mellan regionen och exploatören.
Region Gotland är inte huvudman för allmän platsmark inom planområdet.
Teknikförvaltningens yttrande avseende detaljplanen

Den allmänna platsmarken i Nisseviken ägs tills törsta delen av regionen men
något formellt ansvar för regionen att vara huvudman finns inte.
Gemensamhetsanläggning bildades därför 1984 för vägar och grönområden
vilka förvaltas av Nissevikens vägförening. Campingdelen i detaljplaneförslaget
ägs av regionen men belastas inte av gemensamhetsanläggningen vilket innebär
att ett skötselansvar saknas. Då det i övrigt är relativt gott om allmän platsmark
i Nisseviken ser förvaltningen därför positivt på att campingdelen upplåts till
en privat aktör. Upplåtelseformen - arrende, tomträtt eller äganderätt - ska
enligt detaljplaneförslaget utredas under samrådstiden.
Syftet med detaljplanen är att de två delarna, campingområdet och
stugområdet, fungerar tillsammans som en helhet. En avstyckning av
campingdelen är därför inte önskvärd och möjligen uppfylls inte heller
lämplighetsvillkoren enligt fastighetsbildningslagen (FBL 3:1). En öppen
försäljning av campingområdet genom anbudsförfarande eller upplåtelse med
tomträtt är i sådana fall därför inte möjlig.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

En ändring av detaljplaneförslaget så att campingdelen blir en självständigt
fungerande enhet och avyttras som en sådan är inte ett genomförbart alternativ
eftersom området sannolikt är för litet för att vara ekonomiskt bärkraftig.
Campingområdet bör därför, som förvaltningen ser det, upplåtas till
exploatören om planvinst ska uppstå.
Upplåtes området till exploatören med ett arrende kan det inte intecknas och
belånas varför ett köp torde vara mer värdefullt för denne. Enligt regionens
riktlinjer för markförsäljning ska försäljning av regionens fastigheter ske i
konkurrens för att generera högsta möjliga köpeskilling. En försäljning direkt
till exploatören kan emellertid bli aktuellt ”när det har konstaterats att konkurrens
för det aktuella markområdet saknas” vilket får anses vara fallet om campingdelen
saknar möjlighet att fungera på egen hand. Förvaltningen ser därför inget
hinder till att området efter värdering genom fastighetsreglering överförs till
exploatörens fastighet Näs Drakarve 1:129. Kostnaderna för fastighetsbildning
bekostas av exploatören.
Plankartan bör förtydliga vilka områden som är avsedda för tält respektive
husbilar, husvagnar och tält.
Förvaltningen har i övrigt inget att erinra mot detaljplaneförslaget.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Förvaltningschef
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Protokoll

Tekniska nämnden 2017-03-22

TN § 82

Yttrande samrådsförslag detaljplan Näs Drakarve 1:129 och del av
Näs Drakarve 1:38
AU § 53
TN 2016/2645, BN 2015/6008

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-01-04

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande till
Byggnadsnämnden.

Bakgrund

Ifrågavarande detaljplanförslag har överlämnats för samråd.
Planområdet ligger i Nisseviken. Området är drygt 2 ha stort och utgörs av Näs
Drakarve 1:129, som är i privat ägo, och del av Drakarve 1:38, som ägs av regionen.
Frågan om exploatören ska arrendera eller förvärva området på regionens fastighet ska
utredas under samrådstiden. Ägaren av Drakarve 1:129, exploatören, ansvarar för och
bekostar planens genomförande inklusive eventuell fastighetsbildning.
Syfet med planen är att säkerställa pågående markanvändning för 16 befintliga stugor
och en tvagningsbyggnad i Nissevikens stugby. Planen syftar även till att komplettera
stugbyn med ytterligare 14 stugor för tillfälligt boende samt campingplats med
uppställningsplats för tält, husbilar och husvagnar med tillhörande servicebyggnad.
Campingplatsen ligger på den del av planområdet som ägs av regionen.
Hela området är parkmark enligt byggnadsplan från 1965. Havdhems kommun beviljade
stugorna på parkmarken 1970 med avsikt att senare legalisera förhållandena i detaljplan.
I översiktsplanen för Gotland 2010 – 2025 utpekas området som turistzon. Planområdet
ligger utanför gällande strandskydd.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande till
Byggnadsnämnden.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-11

TN AU § 191 Yttrande till förslag till detaljplan för Näs
Drakarve 1:129 och del av Näs Drakarve 1:38
TN 2016/2645

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Efter genomförandet av detaljplanen blir det endast en fastighet inom planområdet
och då föreligger inget behov av allmän platsmark. Lokalgatan bör därför istället
läggas på kvartersmark. Förvaltningen har inget att erinra mot att av del av
Drakarve 1:38 efter en marknadsmässig värdering säljs till exploatören och ställer
sig i övrigt positiv till detaljplanen.
Tekniska nämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande till
Byggnadsnämnden.

Sammanfattning

Ifrågavarande detaljplaneförslag har tidigare överlämnats för samråd. Planförslaget
och förvaltningens yttrande på detta presenterades för TNAU 8 mars och beslut togs
2017-03-22 (TN 82§). Förslaget har efter revidering ställts ut för granskning.
Planområdet ligger i Nisseviken. Området är ca 2 ha stort och utgörs av Näs
Drakarve 1:129, som är i privat ägo, och del av Drakarve 1:38, som ägs av region
Gotland.
Syftet med planen är att säkerställa pågående markanvändning för 16 befintliga
stugor och en tvagningsbyggnad i Nissevikens stugby. Planen syftar även till att
komplettera stugbyn med ytterligare 14 stugor för tillfälligt boende samt
campingområde med uppställningsplats för tält, husbilar och husvagnar med
tillhörande servicebyggnad.
Campingområdet ligger på den del av planområdet som ägs av regionen, dvs
Drakarve 1:38. Detta område föreslås att efter värdering genom fastighetsreglering
överföras till Drakarve 1:129. Ägaren av Drakarve 1:129, exploatören, ansvarar för
och bekostar planens genomförande inklusive kostnader för fastighetsreglering.
Region Gotland är inte huvudman för allmän platsmark inom planområdet.
Planförslaget förutsätter att området ansluts till det regionala vatten- och
spillvattennätet. En avsättning för detta är redan utförd. Anslutning kan dock ske
tidigast 2019.
Dagvattnet får inte anslutas till regionens spillvattennät utan ska omhändertas lokalt.
Innan antagande av detaljplanen ska exploateringsavtal ha upprättats.
Sedan samrådsförslaget har bl.a. följande förändringar gjorts i detaljplaneförslaget:

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-11

I enlighet med TN:s yttrande har plankartan förtydligats med vilka områden som ska
vara avsedda för tält, respektive husbilar och husvagnar.
Förtydligande i planbeskrivningen om hur vattenanslutningen till regionens VA-nät
säkerställs.
Planbestämmelse om att planlagd byggnation kan ske först efter utbyggnad av VA
och vägar har tillkommit.
Planbestämmelse om att brunnslock ska ligga minst 2,0 meter över havsytan har
tillkommit.
Planbestämmelse om att området inte får inhägnas har tillkommit.
Arkeologisk utredning har genomförts och tillförts detaljplanen. Några
fornlämningar har vid fältinventeringen inte påträffats.
I enlighet med TN:s yttrande har plan- och genomförandebeskrivningarna
kompletterats avseende förslag till framtida fastighetsregleringar mellan Näs
Drakarve 1:129 och Drakarve 1:38.
Bedömning

Tekniska nämndens yttrande på samrådsförslaget har beaktats i och med att
plankartan har förtydligas avseende vilka områden som ska vara avsedda för tält
respektive husvagn och husbil samt att planbeskrivningen kompletterats med att del
av Näs Drakarve 1:38 (campingområdet) föreslås överlåtas till exploatören genom
fastighetsreglering.
En försäljning av campingområdet medför en intäkt för regionen och att
skötselansvaret ges köparen. En direktförsäljning till exploatören motiveras genom
att detaljplanens två delar, campingområdet och stugområdet, är tänkta att fungera
tillsammans som en helhet. En avstyckning av campingområdet är därför inte
önskvärd och möjligen uppfylls inte heller lämplighetsvillkoren enligt
fastighetsbildningslagen (FBL 3:1). En öppen försäljning av campingområdet genom
anbudsförfarande eller upplåtelse med tomträtt är i sådana fall därför inte möjlig. (Ett
utförligare resonemang rörande försäljning/upplåtelse av campingområdet har förts i
yttrandet på samrådsförslaget av detaljplanen, se TN 2017-03-22 § 82).
Allmänhetens tillgänglighet till och genom området säkerställs genom att området
inte får inhägnas.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan för Näs Drakarve 1:129 och del av Näs Drakarve 1:38, BN
2015/6008. Inkom 2017-08-10.
Tjänsteskrivelse 2017-09-28.
Skickas till
Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2652
2 oktober 2017

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

BN Remiss Samråd om detaljplan för Fårö Lauter 1:10,
standardförfarande
Förslag till beslut

Enligt gällande riktlinjer ska säkerhet ställas för genomförandet och detta bör
beskrivas i planbeskrivningen. Lokalgatan bör ha en mötesplats om körbanebredden
understiger 4,5 meter. Förvaltningen har i övrigt inget att erinra mot detaljplanen.
Tekniska nämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande till
Byggnadsnämnden.

Sammanfattning

Planområdet ligger på Fårö, sydost om Lauterhorn, och utgörs av del av fastigheten
Fårö Lauter 1:10 som är i privat ägo.
Syftet med planen är att möjliggöra bebyggelse i form av tre tomter för friliggande
småhus.
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Region Gotland
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2652

Angöring till bebyggelseområdet kommer att ske genom anläggande av en ca 200
meter lång lokalgata över fastigheten Fårö Lauters 1:10. För gatan skall
gemensamhetsanläggning alternativt servitut upprättas. Vägområdesbredden för
lokalgatan är 7,5 meter och körbanan ska vara 3,5 – 4,5 meter. Parkering ordnas
inom respektive tomt.
Regionen är inte huvudman för allmän platsmark.
Regionalt VA finns inte i området. En vattenutredning har genomförts och
vattenförsörjningen föreslås ordnas med brunnar inom området vilka har tillräcklig
kapacitet och kvalitet för de tillkommande fastigheterna.
I området finns redan en utbyggd och godkänd avloppsanläggning till vilken de
tillkommande fastigheterna kan anslutas. För anläggningen finns befintlig
gemensamhetsanläggning i vilken de tillkommande fastigheterna kommer att ingå.
Fiber förbereds för anslutning av samtliga fastigheter.
Sopkärl placeras lättåtkomligt på respektive fastighet.
För genomförandet av detaljplanen ansvarar fastighetsägaren/exploatören. För att
säkerställa genomförandet ska exploateringsavtal upprättas mellan exploatören och
region Gotland.
Bedömning

Enligt regionens riktlinjer för exploateringar ska exploatören för det rätta
fullgörandet av sina åtaganden till regionen ställa en säkerhet. Storleken på säkerheten
ska ungefärligen motsvara kostnaderna för utbyggnaden av infrastrukturen, vilket av
planförfattaren uppskattas till ca 700 000 kr.
I det fall körbanebredden understiger 4,5 meter bör mötesplatser finnas med högst
150 meters avstånd.
Vändplanen har en tillräcklig radie för att regionens sopbilar ska kunna vända.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2652

Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan för del av Fårö Lauter 1:10, samrådshandling, BN 2015/994,
inkom 2017-08-15.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Byggnadsnämnden
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2015/994
Handlingstyp Underrättelse

Enhet Plan

Datum 9 augusti 2017

Förslag till detaljplan för Fårö Lauter 1:10, Region
Gotland
Byggnadsnämnden har 2017-06-21 uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen
att samråda med ett förslag till detaljplan, daterat 2017-06-07, för rubricerat
område.
Syftet med planläggningen är att pröva lämpligheten i tillskapandet av tre
kompletterande fastigheter för bostadsändamål i skogsmiljö i den södra delen
av fastigheten Fårö Lauter 1:10. Samtidigt regleras omgivande skogsmark som
natur-mark, totalt cirka 1,6 hektar (ha).
Förslaget innebär att de tre nya tomtplatserna, om minst 2000 m² vardera,
placeras kring existerande gläntor i anslutning till befintlig skogsväg, vilken
nyttjats för skogsbruk. Angöring sker via den anlagda väg, som servar utbyggt
reningsverk. Bebyggelsen ska utformas låg och vara anpassad i form och kulör
så att den underordnas sig det omgivande skogs- och hedlandskapet och inte
stör landskapsbilden.
Anslutande naturmark regleras som en visuell ene- och skogsbuffert mot det
öppna hedlandskapet i öster. För all mark inom detaljplanen gäller att marklov
erfordras för trädfällning om trädets stamdiameter överstiger 300 mm.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en
detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av
förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att
samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området,
dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att
påverka det.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättsinnehavare
eller annan inneboende som berörs.
Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida:
www.gotland.se/detaljplaner samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén
19 i Visby.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post registrator-bn@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till
Byggnadsnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-bn@gotland.se, senast
den 11 september 2017. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (BN
2015/994).
När denna tid har gått ut kommer vi att redovisa inkomna synpunkter i en
samrådsredogörelse.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Christian Björkman, fysisk
planerare, tfn 0498-269064.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Med vänliga hälsningar

Christian Björkman, fysisk planerare
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croneborgworks
www.croneborgworks.se
DATUM: 2016-06-27

FÅRÖ LAUTER
ÖSTER OM GAMLE HAMN

NATURVÄRDESBEDÖMNING

Sammanfattande bedömning
Mellan Lauterviken och de öppna torrmarkerna vid vägen mot Lauter går ett stråk med vallar av grus
och sten, bevuxna med glesa luckiga tallskogar. Markerna har en lång historia av betesdrift, något som
avspeglas i skogens och markväxtlighetens utseende än idag, trots att inget bete längre bedrivs här.
Naturvärdena är relativt höga, knutna till äldre träd och till en örtrik markväxtlighet.
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croneborgworks
www.croneborgworks.se
DATUM: 2016-06-27

Underlag & fältbesök
Tidigare markanvändning
Området är en del av Lauter gårds gamla utmarksbeten, vilken också framgår av den s.k.
skattläggningskartan från omkring år 1700. Växtligheten har fått sin prägel av långa tiders
betesgång. Betet upphörde sannolikt någon gång under 1900-talet.

Kända naturvärden & områdesskydd
Området är registrerat i ängs- och hagmarksinventeringen från 1991, som klass 2, dvs.
relativt höga värden. Södra delen är även med i ängs- och betesmarksinventeringen från
2004.
Det aktuella skiftet omfattas inte av något områdesskydd.

Kända kulturmiljövärden
Inga kända kulturlämningar finns rapporterade i RAÄ’s fornsök. Vid fältbesöket
påträffades inga kulturlämningar (fältbesöket inte genomfört av sakkunnig inom
kulturmiljö).

skattläggningskartan år 1700
ljusgrönt = utmark

Värden för friluftsliv
Söder och norr om det aktuella området finns idag fritidshus. De flesta som rör sig
genom trakten använder sannolikt den grusväg som ligger straxt i väster, en bit innanför stranden.

Fältbesök & naturförhållanden idag
Fältbesök genomfördes 12 juni 2016.
Området präglas av gamla strandvallar, bevuxna med glesa luckiga tallskogar. Markerna
har en lång historia av betesdrift, något som avspeglas i skogens och markväxtlighetens
utseende än idag, trots att inget bete längre bedrivs här. Gräs och örter knutna till
solöppna fasta gräsmarker förekommer över hela området, eftersom de tunna jordlagren
gör att igenväxningen går långsamt, i jämförelse med bördigare marker.

gles, relativt solöppen tallskog

Samlad bedömning av naturvärden i området
Områdets naturvärden bedöms vara relativt höga. De skogliga strukturerna visar på lång
kontinuitet, med ett olikåldrigt naturligt föryngrat trädskikt, och förekomst av gamla träd.
Markväxtligheten är örtrik, med förekomst av arter knutna till beteshävd och
solöppenhet.

Litteratur & referenser
Länsstyrelsen i Gotlands län (1991): Ängs- och hagmarker på Gotland. Del 1. Fårö.
Inventering av ängs- och betesmarker. Jordbruksverket 2002-2004.
Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem (tillgängligt via Fornsök).
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Artlista
Påträffade växter vid fältbesök 12 juni 2016. Bedömning av förekomst: 3 - vanlig, 2 – förekommer fläckvis, 1 – enstaka.

Träd och buskar
tall ......................................... 3
rönnoxel ............................. 2
en .......................................... 2
rönn...................................... 1
getapel ................................. 1
slån........................................ 1
berberis ............................... 1

Gräs och örter
Arter angivna med fet stil är knutna till solbelysta fasta gräsmarker, och visar alltså på värden knutna till sådana miljöer.
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Vattenutredning
Riktlinjer provpumpning
Enligt Gotlands kommuns Riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering, Dnr
85062, innebär hantering vid planläggning att provpumpning och redovisning av vattenkvalitet ska
genomföras.
Provpumpning avser i detta fall en kortvarig provpumpning och mätning av den momentana vattentillrinningen. Enligt Vattenplan Gotland (2005) förbrukar varje person cirka 175 l/dygn, vilket innebär
ett vattenuttag per hushåll (3,5 personer) på cirka 600 l/dygn.
Redovisning av vattenkvalitet ska alltid avse kloridhalt, även fysikalisk-kemisk analys och bakteriologisk analys kan efterfrågas.

Genomförda vattenutredningar
De nu föreslagna tomtplatserna har ur vattensynpunkt utretts under 2010-2012. Två borrhål (borrhål
2 och 6) har etablerats, provtryckning respektive pumpning har genomförts och vattenkvaliteterna
har analyserats. Se bifogade resultat och analysrapporter.
Borrhål 2 är utfört cirka 160 meter nordost om planområdet och avser betjäna den föreslagna norra
tomtplatsen. Brunnsborrningen av genomförts av Ahlqvists Brunnsborrning AB under 2010. Den redovisar efter tryckning en kapacitet på 600 l/tim. Den kemiska dricksvattenundersökningen, utförd av
AQUA-LAB i Växjö i maj 2012 redovisar en låg kloridhalt, 19 mg/l CI, vilket understiger Region Gotlands riktvärden för godkänd vattenkvalitet. I övrigt har anmärkningar noterats, vilka kan renas.
Borrhål 6 är placerad strax söder om detaljplanens kvartersmark och avser att betjäna då båda södra
tomtplatserna. Även denna borra har utförts av Ahlqvists Brunnsborrning AB. En provpumpning har
genomförts av Slite Vatten & Värme från den 18 augusti t o m 13 oktober 2010. Grundvattennivån
har inte förändrats under provpumpningstiden. Brunnen har en kapacitet på 600 lit/tim. Den kemiska
dricksvattenundersökningen, genomförd av AQUA-LAB i Växjö, från 2010 redovisar en låg kloridhalt,
33 mg/l CI, vilket understiger Region Gotlands riktvärden för godkänd vattenkvalitet.
De båda borrhålen föreslås nyttjas för det framtida vattenuttaget. För vattenanläggningarna ska servitut respektive gemensamhetsanläggning bildas.

2

Avloppsanläggning
Inledning
Enligt Region Gotlands riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar ingår Fårö i ett område med begränsade förutsättningar, s k A3-område, där endast gemensamma avloppslösningar tillåts.

3

Befintlig avloppsanläggning
Avloppsfrågan är utredd. En avloppsanläggning med reningsverk och efterföljande infiltration finns i
anslutning till de föreslagna tomtplatserna. Anläggningen är utbyggd och godkänd. Tillstånd finns för
anslutning av 16 fastigheter. I dag är 11 fastigheter anslutna, vilket innebär att 5 lediga andelar finns
tillgängliga. I dag utnyttjas reningsverket 25-30 % på årsbasis. Ledningar finns fram till i närheten av
de förslagna tomtplatserna.

Befintligt teknikhus

och infiltrationsanläggning

Avloppsanläggningen är upplåten till en gemensamhetsanläggning. Innan detaljplanen antas ska en
överenskommelse om anslutning av de tre tillkommande fastigheterna redovisas.

2017-04-26
Arkitektur & Film Carin Johanson AB

Bilagor – Vatten
Borrhål norr (2) 2012
-

Vattenundersökning, Ahlqvists Brunnsborrning AB/ vattenuttag för en fastighet i norr
Rapport, kemisk dricksvattenundersökning, borrhål 2, AQUA-LAB AB, 2012-05-11
Slutrapport borrning, Ahlqvists Brunnsborrning AB, 2010-06-10

Borrhål söder (6) 2010

-

Provpumpning för redovisning av grundvattentillgång, Slite Vatten & Värme AB 2010-10-13,
med avläsningsprotokoll
Rapport, kemisk dricksvattenundersökning, borrhål 6, AQUA-LAB AB, 2010-09-15

4

D
RÅ

SA
M
Förslag till detaljplan för del av

Fårö Lauter 1:10
Region Gotland

Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta
Naturvärdesbedömning
Kulturhistorisk landskapsanalys
PM - VA

Samrådshandling

Ärendenr: BN 2015/994
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-06-07
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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.
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Nedan visas en förenklad illustration av detaljplaneprocessen vid standardförfarande.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-26 90 00 vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med standardförfarande då samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:




Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan
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
10 juni 2015, BN § 122.
Planens syfte och huvud- Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att tillskapa tre komplettedrag
rande fastigheter för bostadsändamål i skogsmiljö i den södra delen av fastigheten Fårö Lauter 1:10. Samtidigt regleras omgivande skogsmark som naturmark, totalt cirka 1,6 hektar (ha).
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Förslaget innebär att de tre nya tomtplatserna, om minst 2000 m2 vardera,
placeras kring existerande gläntor i anslutning till befintlig skogsväg, vilken
nyttjats för skogsbruk. Angöring sker via den anlagda väg, som servar utbyggt
reningsverk. Bebyggelsen ska utformas låg och vara anpassad i form och kulör
så att den underordnar sig det omgivande skogs- och hedlandskapet och inte
stör landskapsbilden.

Anslutande naturmark regleras som en visuell ene- och skogsbuffert mot det
öppna hedlandskapet i öster. För all mark inom detaljplanen gäller att marklov
erfordras för trädfällning om trädets stamdiameter överstiger 300 mm.

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas
innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför göras enligt
6 kap 11 § miljöbalken. Denna så kallade behovsbedömning ska göras med
hjälp av de kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen.

SA
M

Kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen handlar bl a om riskerna för människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på grund av t ex
överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller påverkan på skyddad
natur.
Ett ställningstagande till behovet av miljöbedömning har gjorts av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-04-12. Sammantaget gör Region Gotland bedömningen att nu kända förhållandena och planansökan inte innebär någon risk
för påverkan på miljö, hälsa m fl faktorer av sådan omfattning att en miljöbedömning med konsekvensbeskrivning krävs.
Länsstyrelsen har i yttrande 2017-05-15 bedömt att en betydande miljöpåverkan orsakat av detaljplanens genomförande inte går att utesluta, varför detta
behöver utredas i en miljökonsekvensbeskrivning. Region Gotland delar dock
inte Länsstyrelsens bedömning.
Konsekvenser av detaljplanens genomförande
Området berörs av flera riksintressen. Frågor som är viktiga att lyfta under
planprocessen är främst friluftslivets villkor och områdets natur-och kulturvärden. Dessa frågeställningar har identifierats tidigt i planarbetet, vilket resulterat i fördjupade utredningar och studier av såväl naturvärden som det kulturhistoriska landskapet.
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Naturvärdesbedömning
En naturvärdesbedömning, daterad 2016-06-27, har genomförts av Croneborgworks genom Hjalmar Croneborg. Av denna framgår att området är registrerat i ängs- och hagmarksinventeringen från 1991, som klass 2, dvs relativt
höga värden. Södra delen är även med i ängs- och betesmarksinventeringen
från 2004. Det aktuella skiftet omfattas inte av något områdesskydd.
”Områdets naturvärden bedöms vara relativt höga. De skoglika strukturerna
visar på lång kontinuitet, med ett olikåldrigt naturligt föryngrat trädskikt, och
förekomst av gamla träd. Markväxtligheten är örtrik, med förekomst av arter
knutna till beteshävd och solöppenhet.”
Enligt till naturvärdesbedömningen fogad artlista visar ingen förekomst av
rödlistade arter. Den enda fridlysta art som återfanns var fläckvis förekomst av
vit skogslilja.

D

I ängs- och betesmarksinventeringen från 2004 beskrivs området som ohävdat
och att ungtallar börjar tränga in i det gamla betesområdet. Det fanns då en
del värdefull flora kvar. Detsamma fastställer den inventering som genomfördes 2006. De öppnare områdena utanför planområdet hyser högre naturvärden. I skogen är dock äldre träd, samt solbelysta gläntor mer värdefulla.

RÅ

Åtgärder
En bebyggelse i skogsdungen med restriktioner mot fällning av grövre träd kan
t o m gynna naturvärden lokalt. Området kan gallras från ungtallar, tomterna
blir gläntor i skogen och de gamla träden blir solbelysta. Riksintresset för naturvård kan på sikt gynnas av föreslagna åtgärder.
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Inom detaljplanen införs därför en bestämmelse om marklov för trädfällning
för träd med en diameter över 300 mm. Denna gäller såväl inom kvarters- som
naturmark. Naturområdet ska skötas av en gemensamhetsanläggning för natur. Villkor för trädfällning kan även integreras i anläggningsbeslutet för densamma.
De tre föreslagna tomtplatserna placeras kring en befintlig skogsglänta i det
tidigare skogsbetet. Detaljplanens byggrätter har också anpassats till skogsbeståndet på respektive tomtplats. Det är av stor vikt att tomterna utvecklas som
naturtomter och att de inte gräsbeläggs. Detta kan dock inte regleras i någon
planbestämmelse.

Kulturhistorisk landskapsanalys
En kulturhistorisk landskapsanalys – Rapport Arendus 2014:18, Lauter gård,
Fårö, Landskapets historia som underlag för bygglovshantering – en pilotstudie har utarbetats av Arendus genom Dan Carlsson. Kartgenomgångar ger en
belysande och tydlig bild av bebyggelse- och landskapsförändringar inom Lauter från 1600-talet fram till i dag.
Under rubriken – Ny bebyggelse vid Lauter? – konstateras bl a följande;
”Utgående från landskapets historia bör i rumsligt avseende tillkommande
bebyggelse anpassas genom att bygga på existensen av det tvådelade landskapet inom Lauter, dvs gårdstomten och utmarksbebyggelsen. Det bör vara
möjligt att inom och i anslutning till satellitområden kunna komplettera med
ett antal hus, möjligen även till intill äldre åker- och ängsområden som i dag
inte hyser någon bebyggelse och inte heller tidigare har gjort det. För att följa
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det historiska förloppet kan det vara rimligt att nytillkommen bebyggelse inom
utmarksbebyggelsen följer den historiska utvecklingen, vilket bl a kan betyda;
Att bebyggelsen får en viss spridning i rummet och knyter an till befintliga spår
av äldre verksamhet, såsom stenmurar, vägar, öppna ytor etc.
Kompletterade bebyggelse
Enligt den kulturhistoriska landskapsanalysen bör tillkommande bebyggelse
anpassas genom att bygga på existensen av det tvådelade landskapet inom
Lauter, dvs Lauter gård i norr och utmarksbebyggelsen i söder.

D

En modernare utmarksbebyggelse inom Lauter återfinns söder om det aktuella
området. Det består av två satellitområden med fritidshus, vilka avskiljs av en
tydlig buffertzon av naturmark. Det ena omfattar tre fastigheter, Fårö Lauter
1:94, Fårö Lauter 1:95 och Fårö Lauter 1:96. Den andra består av de fyra fastigheterna Fårö Lauter 1:97, Fårö Lauter 1:98, Fårö Lauter 1:99 och Fårö Lauter
1:100. Dessa fastigheter har tillkommit från 1974 till 2012. De karakteriseras
av tidstypiska träklädda fritidshus, som underordnar sig landskapet.

RÅ

De tre tillkommande fastigheterna utgör en komplettering till denna befintliga
bebyggelse i söder. Med hänsyn till den kulturhistoriska utredningen har de
nya tomterna, i likhet med befintlig bebyggelsestruktur, placerats som en satellit med en buffertzon av naturmark mot den befintliga bebyggelsen i söder.
Strax söder om plangränsen omfamnas tomterna av en äldre stenmur.
Föreslagen bebyggelse har, i likhet med befintlig bebyggelse även lokaliserats
till ett skogsområde. Om föreslagen bebyggelse i stället kompletterats i direkt
anslutning till befintlig bebyggelse skulle det innebära att det öppna landskapet togs i anspråk.
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Sammantaget följer förslaget därmed rådande bebyggelsestruktur och kan
enligt Region Gotlands bedömning utgöra en komplettering till befintlig bebyggelse. Förslaget är inte direkt förenligt med riksintresset enligt 4 kap 4 §
MB, men de redovisade utgångspunkterna utgör i sitt sammanhang skäl till
denna tolkning.
Detta ställningstagande motverkar möjligheten till ytterligare kompletteringar,
eftersom mellan- och närliggande markområden består av öppna och kargare
hedmarker. En bebyggelse i dessa lägen följer inte platsens förutsättningar och
måste anses mindre lämplig.

Landskapsbild
Den föreslagna bebyggelsen ska utformas låg och vara anpassad i form och
kulör så att den underordnar sig skogs- och hedlandskapet och inte stör landskapsbilden.
Ur landskapssynpunkt kommer planerad bebyggelse att inlemmas i befintligt
skogsparti och placeras i anslutning till befintliga gläntor utan risk för någon
betydande miljöpåverkan. Den planerade bebyggelsen medger således en
effektiv och resurssnål markanvändning, lämplig utifrån områdets förutsättningar och föreliggande behov.
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Illustration

SA
M

Det rörliga friluftslivet
För friluftslivet och riksintressena för friluftsliv är det av stor vikt att tillkommande bebyggelse inte begränsar allmänhetens möjlighet att obehindrat röra
sig genom området. De flesta som rör sig genom trakten använder sannorlikt
den grusväg, som ligger väster om planområdet, en bit innanför stranden. En
gångstig leder från grusvägen och fortsätter väster om plangränsen mot de
befintliga fastigheterna med fritidshus söder om planområdet. Hänsyn har
tagits till denna stig i planförslaget.
Planförslaget ger också genom naturmarken, dess gröna släpp och befintlig
skogsvägs iordningsställande möjligheter till fortsatta passager genom området ut i det öppna hedlandskapet och till stranden utan att riskera att det rörliga friluftslivet påverkas negativt på lång sikt. Ett plangenomförande bedöms
därmed inte ha någon betydande påverkan på det rörliga friluftslivet.

Övriga utredningar
En vattenutredning har genomförts tidigare. Vattenförsörjning sker via två
befintliga borrhål, vilka redovisar tillräcklig mängd och kvalitet för vattenuttag
till tre fastigheter.
En avloppsutredning har tidigare genomförts. På grundval av denna har ett
reningsverk med efterföljande infiltration anlagts i nära anslutning till de föreslagna tomtplatserna. Utrymme för anslutning av de tre tillkommande fastigheterna finns.

Sammanvägning – Påverkans totaleffekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer utifrån ovanstående redovisning att
__________________________________________________________________________________
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någon betydande miljöpåverkan, orsakat av planens genomförande inte kommer att uppstå, ej heller någon påtaglig skada av riksintressen. De natur- och
kulturvärden som finns representerade värnas av ett plangenomförande. Friluftslivet påverkas inte nämnvärt. Genom samråd och justeringar under planprocessen säkerställs eventuella ytterligare värden, som måste beaktas. Planen bedöms, trots de värden som finns i området Lauter, som okomplicerad.
De frågeställningar som finns samverkar inte till mer komplicerade problem.
Därmed behövs inte en separat miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning tas fram i planprocessen.
Det valda planinstrumentet – detaljplan – har valts för att juridiskt säkerställa
de värden, som utpekats i området.

PLANDATA
Planområdet är beläget på nordvästra Fårö, söder om Lauter by.
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Lägesbestämning

Översiktskarta – ortofoto

Areal

Planförslagets arealer/ändamål kvartersmark och allmän plats;
Ändamål

Yta

Kvartersmark
Bostäder
Handel
Industri

2

6.100 m (ca 0,6 ha)

Turiständamål
Allmän plats
Natur
Park
Lokalgata

Bruttoarea/antal
lgh/tomter
2

390 m / 3 st / 3 st

2

15.700 m ( ca 1,6 ha)
2

1.954 m (0,2 ha)
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Markägoförhållanden

Markområdet är i privat ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I översiktsplanen för Gotland – Bygg Gotland – antagen av kommunfullmäktige
den 14 juni 2010 (laga kraftvunnen 2010-07-15) redovisas hela Fårö som ett
område, där en fördjupad översiktsplan ska förnyas och utvecklas under planperioden. Översiktsplanens allmänna riktlinjer såsom att minsta tomtstorlek
utanför tätorter bör vara 2 000 m2 är tillämplig.
En fördjupad översiktsplan för Fårö är nu antagen av regionfullmäktige 201402-20, laga kraft 2014-03-26. I den föreslås att området regleras med områdesbestämmelser för att säkerställa kulturmiljöns kvaliteter och förutsättningar och för att utveckla kulturmiljön. Områdesbestämmelsernas syfte är;
Att tydliggöra områdets höga kulturvärden och landskapsvärden vad
gäller kulturlandskapet i form av utmarker, ängs- och beteshagar,
som dess bebyggelse av äldre manbyggnader, uthus, fiskeläge, kalkugn, kvarn och torpställen.



Att säkerställa önskvärd utveckling av mark- och vattenanvändning
genom reglering av vilken mark som är lämplig respektive olämplig
att bebygga.

RÅ

D





Att säkerställa och reglera förändringar av den befintliga bebyggelsen, genom utökad bygglovplikt.

SA
M

Vidare framgår att ”Området vid Lauter bedöms försiktigt kunna förtätas i
enlighet med de områdesbestämmelser som kommer att arbetas fram utan att
riksintressen skadas. Värde av områdets hydrologi bevaras och skyddas mot
dränering genom att bebyggelsen placeras lämpligt i förhållanden till våtmarkskomplexen i området. Genom att bebyggelsen hålls ifrån vägen och det
öppna beteslandskapet påverkas inte landskapsbilden.”

Riksintressen

Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § Miljöbalken (MB). Hela Fårö är av
riksintresse enligt 4 kap 4 § MB. Detta innebär att fritidshus endast får uppföras om det sker i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Området är av
dessa skäl även av riksintresse enligt 4 kap 1 § MB.
Fastigheten ingår i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 3
kap 6 § MB , enligt beslut av Naturvårdsverket 1987-12-21.
Området omfattas också av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § MB enligt beslut av Naturvårdsverket 2000-02-07.
Området utgör en mindre del av riksintresset för kulturmiljövård enligt 3 kap 6
§ MB, benämnt Fårös västra kust.
Hela planområdet ligger utanför strandskyddat område.

Detaljplaner

Området är inte tidigare detaljplanelagt.

Byggnadsnämndens
planbeslut

I byggnadsnämndens planbeslut framgår att frågan om att upprätta områdesbestämmelser för aktuellt område får står tillbaka som planeringsinstrument. I
stället förordas att en detaljplan upprättas för att klarlägga förutsättningarna
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för att tillskapa nya fastigheter.
I bakgrundsbeskrivningen till beslutet framgår att; ”Inom avdelningen för bebyggd miljö har det diskuterats hur översiktsplanens intention kan förenas med
en praktisk planering som visar om det är möjligt att på begärt område kunna
tillskapa nya fastigheter. Eftersom en områdesbestämmelse inte ger några
byggrätter har Samhällsbyggnadsförvaltningen kommit fram till att en lämplighetsbedömning bör ske i en detaljplaneprocess, vilket om det finns förutsättningar för att skapa nya fastigheter, även juridiskt fastställer detta. Om
Samhällsbyggnadsförvaltningen först prövar lämplighet för eventuell byggnation med områdesplaneinstrumentet måste det följas av ett detaljplaneförfarande för att säkerställa eventuella byggrätter.”

RÅ

D

”Förvaltningens samlade bedömning är att detaljplaneinstrumentet i samklang
med erforderliga natur- och kulturstudier är den mest rationella processen för
att klarlägga eventuella exploateringsmöjligheter för berört område med hänsynstagande till hur man förhåller sig till framtida förfrågningar som berör
hela Lauter gårds ägor. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att beslut om
lämplighetsprövning bör ske i en detaljplaneprocess och att denna är förenlig
med intentionerna i översiktsplanen. Speciellt med beaktande av att detaljplanearbetet kommer att innehålla en kulturhistorisk landskapsanalys för Lauter
gårds hela areal.”
Detaljplanearbetet följer direktiven avseende områdesbestämmelsernas upprättande i den fördjupade översiktsplanen och kan sålunda anses vara förenlig
med översiktsplanens intentioner.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur

Mellan Lauterviken och de öppna torrmarkerna vid huvudvägen mot Lauter
går ett stråk med vallar av grus och sten, bevuxna med glesa luckiga tallskogar.
Torrmarkerna består av öppen enbuskmark, vilken varvas med inslag av alvar.

SA
M

Mark och vegetation

Markerna har en lång historia av betesdrift, vilket avspeglas i skogens och
växtlighetens utseende än i dag, trots att marken inte betats på cirka 25 år.

Enlandskapet i öster

Naturmark i planområdet

Restaurerings/skötselplan

För naturmarken inom fastigheten Fårö Lauter 1:10 finns en Restaureringsplan
för bevarande av betsmarker och slåtteräng, som togs fram av Länsstyrelsen
under 2011. Den omfattar totalt 20,58 hektar mark. Restaureringsåtgärderna
ska pågå t o m 2022-03-01.

Naturvärdesbedömning

En naturvärdesbedömning, daterad 2016-06-27, har genomförts av Croneborgworks genom Hjalmar Croneborg. Av denna framgår att området är registrerat i ängs- och hagmarksinventeringen från 1991, som klass 2, dvs relativt
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höga värden. Södra delen är även med i ängs- och betesmarksinventeringen
från 2004. Det aktuella skiftet omfattas inte av något områdesskydd.
”Områdets naturvärden bedöms vara relativt höga. De skoglika strukturerna
visar på lång kontinuitet, med ett olikåldrigt naturligt föryngrat trädskikt, och
förekomst av gamla träd. Markväxtligheten är örtrik, med förekomst av arter
knutna till beteshävd och solöppenhet.”
Enligt till naturvärdesbedömningen fogad artlista visar ingen förekomst av
rödlistade arter. Den enda fridlysta art som återfanns var fläckvis förekomst av
vit skogslilja.
En bebyggelse i skogsdungen med restriktioner mot fällning av grövre träd kan
t o m gynna naturvärden lokalt. Området kan gallras från ungtallar, tomterna
blir gläntor i skogen och de gamla träden blir solbelysta.

D

Inom detaljplanen införs därför en bestämmelse om marklov för trädfällning
för träd med en diameter över 300 mm. Naturområdet ska skötas av en gemensamhetsanläggning för natur. Villkor för trädfällning kan även integreras i
anläggningsbeslutet för densamma.

Marknivån i planområdet är 6,5 till 9 m över havet och utgörs i väster av en
strandvall. Jorden består av strandgrus med inslag av moränmärgel med en
mäktighet på cirka 0-3 meter. Berggrunden utgörs till allra största delen av
silurisk kalksten. Data från brunnar söder om planområdet visar att jorddjupet
är mellan 0-1 meter.

SA
M

Geotekniska
förhållanden

RÅ

De tre föreslagna tomtplatserna placeras kring en befintlig skogsglänta i det
tidigare skogsbetet. Detaljplanens byggrätter har anpassats till skogsbeståndet
på respektive tomtplats. Det är av stor vikt att tomterna är av naturtomt-typ
och att de inte gräsbeläggs. Detta kan dock inte regleras i någon planbestämmelse.

Grundvattennivån i berg bedöms, med ledning av utförd provpumpning, ligga
cirka 7 meter under markytan beroende på årstid och på vilken vattenföring
som förekommer. Den storskaliga strömningsriktningen för grundvatten i berg
är mot väster och Östersjön.
Den dominerande jordarten, på bedömd grundläggningsnivå, är friktionsjord
av sand/grus och/eller morän alternativt kalkstensberg. Vid grundläggningsarbete krävs inga särskilda markförstärkningsåtgärder.
Grundläggning ska ske på fast naturlig friktionsjord av sand/grus eller morän
alternativt på fast berg. Allmänt kan grundläggning utföras i GK1. Innan detaljplanen förs till granskning bör en geoteknisk undersökning genomföras.

Radon

Hela Fårö utgör område med låg risk för höga radonhalter.

Fornlämningar

Inga registrerade fornlämningar finns inom eller i direkt anslutning till utredningsområdet enligt RAÄ:s fornsök. I samband med Skog- och Historiainventeringen, som genomfördes vid sekelskiftet 2000, påträffades inga nya fornlämningar. Vid fältbesök under sommaren 2016 påträffades ej heller några kulturlämningar (fältbesöket genomfördes dock inte av sakkunnig person).
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Generellt gäller att om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten
ska arbetet omgående avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet med
Kulturmiljölagen.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse,
satellitområden i söder

Den befintliga bebyggelsen söder om planområdet är placerad i två mindre
grupper ner mot Farnavik och underordnar sig hed- och skogslandskapet väl.
De återfinns i relativt nära anslutning till äldre öppna landskapsområden i form
av åkermark.

Fårö Lauter 1:99

RÅ

Fårö Lauter 1:96

D

Bebyggelsen omfattar tre + fyra fastigheter, som integrerats väl i skogsmiljön.
Husen är tidstypiska fritidshus från 1970-talet fram till idag. Samtliga är
uppförda i trä, med svarta eller grå tak och mörka fasadkulörer, vilket gör att
de inte stör landskapet visuellt.

Kulturhistoriskt värdefull
bymiljö, norr

Den framtagna kultuhistoriska landskapsanalysen visar på existensen av det
tvådelade landskapet, där den befintliga bebyggelsen norr om planområdet
utgör den första utmarksbebyggelsen (satelliten) till Lauter gård. Här etablerades en gård troligen under tidigt 1800-tal och kring denna har sedan bebyggelsen utvecklats med fiskeläge, torpställen, bostads- och fritidshus ifrån olika
decennier.

SA
M

De kulturhistoriska värdena hänförs framförallt till den åldriga gårdsstrukturen
med lador och fähus. På senare år har miljön kompletterats med flera
fritidshus i en modern gestaltning.

Vy mot Fårö Lauter

Fårö Lauter 1:131

Fårö Lauter 1:148

Fårö Lauter 1:150
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Tillkommande bostäder

De tre tillkommande fastigheterna utgör en komplettering till den befintliga
bebyggelsen ner mot Farnavik och är en naturlig fortsättning på dessa båda
satellitområden. Bebyggelsestrukturen och placeringen i landskapet, med en
buffert av naturmark mot befintlig bebyggelse och skog mot det öppna landskapet, anknyter till den befintliga bebyggelsestrukturen. Detta ställningstagande motverkar möjligheten till ytterligare kompletteringar, eftersom mellanoch närliggande markområden består av öppna och kargare hedmarker. En
bebyggelse i dessa lägen följer inte platsens förutsättningar och måste anses
olämplig.

SA
M

RÅ

D

Varje tomtplats ska vara minst 2 000 m2 och varje tomt regleras med så kallad
prickad mark, där bebyggelse inte får uppföras. Anledningen är att husen ska
kunna integreras väl i skogsmiljön och för att tillskapa ett respektavstånd mellan bebyggelsen och gångstigen i väster och mot lokalgatan i öster.

Illustrationskarta

På varje tomt får finnas en huvudbyggnad om max 100 m2 och en komplementbyggnad på 30 m2. Planområdet förses med bestämmelser för utökad
lovplikt för bygglovbefriade åtgärder enligt 9 kap 4 a-b § § (s k Attefallsåtgärder).
För att underordna sig landskapet regleras den tillkommande bebyggelsen
med särskilda utformningsbestämmelser. Husen ska gestaltas i enkla lågmälda
volymer i ett plan, där husbredden får vara högst 6 meter. Taken ska utformas
som sadeltak med en högsta lutning av 30 grader. Högsta totalhöjd får vara 5,0
meter. Det är av stort värde om de nya husen varierar i form och utförande.
För att byggnaderna ska integreras väl i det känsliga området regleras även
byggnadsmaterial och färgsättning. Fasader ska utföras i trä och tak ska vara
faltak alternativt grå eller svart slät plåt. Träfasader ska ytbehandlas med järnvitriol alternativt med brun eller svart slamfärg.
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D

Förebild för inplacering och utformning av ny bebyggelse
Arbetsplatser

RÅ

Offentlig service

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

På Fårö finns en förskola. All övrig offentlig service finns i Fårösund och i Visby.
Utbudet av kommersiell service är begränsat på Fårö under vintersäsong, då
endast en livsmedelsaffär är öppen. Under sommarhalvåret finns betydligt
mer service att tillgå såsom bageri, turistanläggningar och restauranger. Ett
genomförande av detaljplanen innebär dock en ökning av lokal konsumtion,
vilket möjliggör en mer varaktig året-runt service.

Skyddsrum

Inga skyddsrum finns eller planeras i anslutning till föreslagen bebyggelse.

SA
M

Kommersiell service

Friytor

Lek och rekreation

Inom naturmark kan platser för lek utkristalliseras. Bebyggelsen placeras så att
området även fortsättningsvis kan genomkorsas. Dels kan lokalgatan genom
området och i dess förlängning användas för passage till hav och friluftsliv och
dels kan passager ske genom naturmarkens gångstigar i övrigt. Detta innebär
att planområdet fortsatt kan användas som strövområde för närboende och
för det rörliga friluftslivet.

Naturmiljö

Stora delar av planområdet utgör naturmark i planförslaget, där en buffertzon
har undantagits från exploatering mot den öppna hedmarken i öster. Tomtplatser och prickad mark har inpassats och utformats i relation till skogsbeståndet. Målsättningen är att den tillkommande bebyggelsen ska placeras på
naturtomter och inramas av skog för att integreras väl i landskapet.
Marklov införs för fällning av träd med den stamdiameter på 300 mm eller
större. Området kan gallras från ungtallar, tomterna blir gläntor i skogen och
de gamla träden blir solbelysta, vilket skulle kunna gynna naturvärdena lokalt.
Naturområdet ska skötas av en gemensamhetsanläggning för natur. Villkor för
trädfällning kan även integreras i anläggningsbeslutet för densamma.
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Vattenområden

Inga vattenområden finns inom eller i direkt anslutning till planområdet.

Gator och trafik
Gatunät

Angöring till tomtplatserna föreslås ske via befintlig angöring från allmän väg
701 för vilken Trafikverket är huvudman.

Anslutningspunkt till väg 701

Befintlig väg

D

Trafiken leds därefter vidare längs befintlig väg, vilken befintliga fastigheter
och servicebilar till reningsverket nyttjar. Lokalgatan ansluter till denna väg.
Angöring till respektive tomt sker från lokalgatan.

RÅ

Den slingrande markvägen och lokalgatan leder besökare och fastighetsägare,
såväl gående, cyklande som körande in i området. Denna kan även nyttjas för
det rörliga friluftslivet.
Vägområdesbredd för lokalgata regleras till 7,5 meter bred. Inom vägområdet
ska körbana utföras 3,5 – 4,5 meter bred. Övriga ytor inom vägområdet ska
vara naturliga (viss gallring kan företas av buskar och träd).

En vändplats regleras i söder. Vändplatser ska utformas enligt VGU (Vägar och
gators utformning, Trafikverket) typ 3 alternativt 4 med en vändradie på minst
9 meter.

SA
M

Befintlig anslutning till väg 701 uppfyller kraven i VGU.

Vägarna ska utföras grus- eller krossbelagda enligt Region Gotlands standard.
De genomsläppliga ytorna längs lokalgatan innebär att dagvatten från området
kan infiltreras direkt i sanden utefter vägen.
Lokalgatan ska utformas så att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon kan
ske i samband med nödutrymning och släckningsinsats.
Region Gotland ska inte vara huvudman för gator och allmän platsmark.
Ansvaret för utbyggnad av lokalgata åvilar exploatören. Detta ska regleras i ett
exploateringsavtal.
En gemensamhetsanläggning ska bildas för lokalgata inom detaljplanen. I
denna ska de tre nybildade fastigheterna ingå.
Den befintliga angöringsvägen är belägen på fastigheten Fårö Lauter 1:10.
Övriga fastigheter längs denna har servitutsrätt för utfart på den aktuella vägsträckan. För gemensam förvaltning av hela vägområdet från väg 701 kan en
gemensamhetsanläggning bildas för samtliga de fastigheter som nyttjar vägen,
antingen i samband med kommande fastighetsbildning eller i framtiden. Avsik-
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ten med en gemensamhetsanläggning är att skapa förutsättningar för en långsiktig förvaltning av den gemensamma angöringsvägen.
Om en gemensamhetsanläggning för angöringsvägen inte bildas i samband
med fastighetsbildning ska de tre nya fastigheterna ges servitutsrätt för utfart.
Eventuella gemensamhetsanläggningar kan förvaltas av en samfällighetsförening.

D

Gång-, cykel- och mopedBefintlig väg och lokalgatan kan nyttjas för gång- och cykeltrafik. Väster om
trafik
planområdet finns en skogsväg, som förbinder bebyggelsen i södra Lauter med
Gamle hamn. Denna används flitigt för det rörliga friluftslivet. Området korsas
också av ett gångstråk, som leder vidare till bebyggelsesatelliterna i söder.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik till och från Fårö finns inte vintertid. Däremot finns en väl utbyggd kollektivtrafik från Fårösund mot Slite och Visby. Sommartid finns kollektivtrafik med anslutning till färjeläget i Broa, där det också finns en större
parkeringsplats för pendlare.
Möjlighet att anordna parkering för minst två bilar ska finnas på egen fastighet. Parkering får ske på s k prickad mark inom kvartersmark. I övrigt är allmänna platser är inte avsedda för parkering.

SA
M

Parkering

Befintligt gångstråk mot söder

RÅ

Skogsvägen mot Gamle hamn

Störningar

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

Teknisk försörjning
Vatten

Region Gotlands riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering innebär att provpumpning och redovisning av vattenkvalitet ska genomföras vid planläggning. Vid provpumpning ska även mätning av den momentana vattentillrinningen genomföras. Redovisning av vattenkvalitet avser
alltid kloridhalt och normalt även fysikalisk-kemisk analys samt i vissa fall bakteriologisk analys.
Enligt Vattenplan Gotland (2005) förbrukar varje person cirka 175 l/dygn, vilket innebär ett vattenuttag per hushåll (3,5 personer) på cirka 600 l/dygn.
De nu föreslagna tomtplatserna har ur vattensynpunkt utretts under 20102012. Två borrhål (borrhål 2 och 3) har etablerats, provtryckning respektive
pumpning har genomförts och vattenkvaliteterna har analyserats. Se sammanställning; Del av Fårö Lauter 1:10, PM VA, daterad 2017-04-26.
Borrhål 2 är utfört cirka 160 meter nordost om planområdet och avser betjäna
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den föreslagna norra tomtplatsen. Brunnsborrningen av genomförts av
Ahlqvists Brunnsborrning AB under 2010. Den redovisar efter tryckning en
kapacitet på 600 l/tim. Den kemiska dricksvattenundersökningen från 2012
redovisar en låg kloridhalt, 19 mg/l CI, vilket understiger Region Gotlands riktvärden för godkänd vattenkvalitet.
Borrhål 3 är placerad strax söder om detaljplanens kvartersmark och avser att
betjäna då båda södra tomtplatserna. Även denna borra har utförts av
Ahlqvists Brunnsborrning AB. En provpumpning har genomförts av Slite Vatten
& Värme från den 18 augusti t o m 13 oktober 2010. Grundvattennivån har
inte förändrats under provpumpningstiden. Brunnen har en kapacitet på 600
lit /tim. Den kemiska dricksvattenundersökningen från 2010 redovisar en låg
kloridhalt, 33 mg/l CI, vilket understiger Region Gotlands riktvärden för godkänd vattenkvalitet.

SA
M

RÅ

D

De båda borrhålen föreslås nyttjas för det framtida vattenuttaget. För vattenanläggningarna ska servitut respektive gemensamhetsanläggning bildas.

Karta som redovisar vattentäkter och avloppsanläggning

Avlopp

Avloppsfrågan är utredd. En avloppsanläggning med reningsverk och efterföljande infiltration finns i anslutning till de föreslagna tomtplatserna. Anläggningen är utbyggd och godkänd. Tillstånd finns för anslutning av 16 fastigheter.
I dag är 11 fastigheter anslutna, vilket innebär att 5 lediga andelar finns tillgängliga. I dag utnyttjas reningsverket 25-30 % på årsbasis. Ledningar finns
fram till i närheten av de förslagna tomtplatserna.
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Befintligt reningsverk med teknikhus och infiltrationsbädd
Avloppsanläggningen är upplåten till en gemensamhetsanläggning. Innan detaljplanen antas ska en överenskommelse om anslutning av de tre tillkommande fastigheterna redovisas.
Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras.

El

Eventuell ny transformatorstation kan placeras inom naturmark.

Tele

Fiber förbereds för anslutning av samtliga fastigheter. Fiberkanalisering samordnas med utbyggnaden av VA-ledningsnätet.

Avfall

Sopkärl ska placeras lättåtkomligt från lokalgata på respektive fastighet.

D

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900, varför
den förväntas kunna antas under 2018. Genomförandet igångsätts omgående
därefter.

Ansvarsfördelning

Denna detaljplan har utarbetats av en utsedd konsult i samarbete med planenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen. För plankostnader till regionen har
särskilt plankostnadsavtal tecknats.

RÅ

Tidplan

Exploatören ansvarar för detaljplanens genomförande.

Region Gotland är inte huvudman för allmänna platser inom planområdet.

Exploateringsavtal

För att säkerställa genomförandet i relation till områdets kommande fastighetsägare – tredje man – ska ett exploateringsavtal upprättas mellan exploatören och Region Gotland. Detta ska reglera utbyggnaden av vatten och avlopp, väg, m m.
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Huvudmannaskap

Exploateringsavtalet ska även reglera exploatörens ansvar för bildande av
gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
mm

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Fårö Lauter 1:10.
Fastighetsbildning ska genomföras och bekostas av exploatören i enlighet med
framtagen detaljplan.
Nya tomtplatser, 3 st, i enlighet med detaljplaneförslaget ska bildas vid lantmäteriförrättning. En gemensamhetsanläggning och en marksamfällighet ska
bildas för väg och naturmark inom detaljplanen. I dessa ska de tre nybildade
fastigheterna ingå.
En gemensamhetsanläggning kan bildas för vägen utanför planområdet om
behov finns att reglera kostnader och utförande av drift och underhåll. Gemensamhetsanläggningen ska då omfatta samtliga fastigheter som nyttjar
vägen; de föreslagna fastigheterna inom planområdet, Fårö Lauter 1:10, Fårö
Lauter 1:79, Fårö Lauter 1:81, Fårö Lauter 1:84, Fårö Lauter 1:106, Fårö Lauter
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1:108, Fårö Lauter 1:124, Fårö Lauter 1:137, Fårö Lauter 1:148, Fårö Lauter
1:49 och Fårö Lauter 1:150.
Om en gemensamhetsanläggning för angöringsvägen inte bildas i samband
med fastighetsbildning ska de tre nya fastigheterna ges servitutsrätt för utfart.
De tre tillkommande fastigheterna ska ingå i befintlig gemensamhetsanläggning för avloppsanläggning, Fårö GA:39.
Servitut för vattenuttag ska bildas för bostadsfastigheten i planområdets norra
del, servitutet kommer att belasta Fårö Lauter 1:10.
Gemensamhetsanläggning för vattentäkt ska bildas för de övriga två fastigheterna inom planområdet.

Ekonomiska frågor
Ansvaret, liksom samtliga kostnader för detaljplanens genomförande, åvilar
exploatören till Fårö Lauter 1:10.

D

Planekonomi

Genomförandet av detaljplanen medför utgifter för byggandet av olika
anläggningar m m. En ekonomisk bedömning ska visa att detaljplanens genomförande är ekonomiskt lönsam och att den därmed är realiserbar.

RÅ

En grov kostnadskalkyl visar att kostnaderna för områdets genomförande
uppgår till cirka 1,5 mkr, varav planeringskostnader inklusive utredningar uppgår till 500 tkr och utbyggnad av infrastruktur 700 tkr. Övriga kostnader avser
fastighetsbildning m m.
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Exploatörens intäkter kommer i huvudsak att hänföras till försäljning av
den föreslagna tomtplatsen, vilken ger en uppskattad intäkt på cirka 4,5 mkr.
Vid en jämförelse med den värdeökning och de kostnader som detaljplanen
medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande exploatering
för bostäder kan detaljplanen förutses vara ekonomiskt lönsam.

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

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

Tekniska utredningar

En vattenutredning med vattenanalyser har genomförts. Underlagen har
sammanställts i PM Vatten, Fårö Lauter 1:10, daterad 2017-04-26.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget möjliggör:
Bostäder: 390 BTA,

Riksintressen

Natur: 15 700 m2

Bostäder: 3 tomter/
3 lgh

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får
inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Hela Fårö är av riksintresse enligt 4 kap 4 § MB. Det innebär att fritidshus end-
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ast får uppföras om det sker i form av komplettering till befintlig bebyggelse.
Planområdet ingår även i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet,
naturvård och kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § Miljöbalken.
Kompletterande
bebyggelse

Bebyggelsen är placerad som en komplettering till den bebyggelse som finns
söder om planområdet, vilken är uppdelad i två grupper med ett avskiljande
buffertzon av naturmark. Den planerade bebyggelsen är i likhet med dessa
placerad som en ”satellit” med hänsyn till den kulturhistoriska utredning som
genomförts. Detta följer rådande bebyggelsestruktur och ses som en naturlig
och lämplig form av komplettering på den aktuella platsen.

D

Bebyggelsestrukturen och placeringen i landskapet, med en buffert av naturmark mot befintlig bebyggelse och skog mot det öppna landskapet i väster,
anknyter planförslaget till den befintliga bebyggelsestrukturen. Detta ställningstagande motverkar möjligheten till ytterligare kompletteringar, eftersom
mellan- och närliggande markområden består av öppna och kargare hedmarker. En bebyggelse i dessa lägen följer inte platsens förutsättningar och måste
anses mindre lämplig.

RÅ

Sammantaget följer förslaget därmed rådande bebyggelsestruktur och kan
enligt Region Gotlands bedömning utgöra en komplettering till befintlig bebyggelse. Förslaget är inte direkt förenligt med riksintresset enligt 4 kap 4 §
MB, men de redovisade utgångspunkterna utgör i sitt sammanhang skäl till
denna tolkning.

Om bebyggelse placerats i direkt anslutning till befintlig bebyggelse skulle det
innebära att det öppna landskapet togs i anspråk, vilket skulle inverka påtagligt på landskapet och dess värden.
Åtgärden innebär ingen påtaglig skada det rörliga friluftslivet. Det rörliga friluftslivet förstärks genom stråk för passager genom området. Föreslagen markanvändning begränsar inte allmänhetens möjlighet att obehindrat röra sig
genom området.
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Rörliga friluftslivet

Naturvärden

Planförslaget utgår från den naturvärdesinventering som genomförts. De tre
tillkommande fastigheterna placeras i en skogsdunge, där äldre träd och solgläntor är mer värdefulla. En bebyggelse i skogsdungen med de föreslagna
restriktionerna mot trädfällning av grövre träd kan t o m gynna naturvärden
lokalt. Området kan gallras från ungtallar, så att tomterna blir gläntor i skogen
och de gamla träden blir solbelysta. Ett skogsbryn är rumsavgränsare mot det
öppna hedlanskapet och regleras som naturmark.
De värden som riksintresset för naturmiljö är satt att skydda kommer inte att
påtagligt skadas genom föreslagen exploatering.

Kulturmiljö

Föreslagen bebyggelse är planerad utifrån den kulturmiljörapport som framtagits. Att bebyggelsen skjutits in, bort från de öppnare markerna är med hänsyn
till landskapsbilden och de kulturhistoriska värdena. Ett genomförande kommer inte att riskera att påtagligt skada riksintresset för kulturmiljö.

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

Kommunfullmäktige har beslutat att en barnchecklista ska användas som underlag vid all planering och beslut i nämnder då ärende berör barn under 18
år.

__________________________________________________________________________________
19 (21)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/994
Fårö Lauter 1:10
2017-06-07
____________________________________________________________________________________________

Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som berör barn
och barnens bästa är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är
förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande
säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Den tilltänkta bostadsgruppen ska utformas tryggt och tillgängligt. Dess närhet
till strand och natur ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö.
Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Kommunstyrelsen har beslutat att en checklista för jämställdhet ska användas
som underlag vid alla beslut i nämnder.
Det tilltänkta området utgör en komplettering till befintligt bebyggelseområde, vilket redan i dag är en tillgång för alla. Områdets karaktär och utformning ger goda förutsättningar för ett tryggt och jämställt boende.

Resurser och hushållning

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

RÅ

God bebyggd miljö

D

Området knyter an till befintlig bebyggelse och aktiviteter i närområdet. Detaljplanen säkerställer fri passage för det rörliga friluftslivet, vilket ger möjligheter till ett aktivt och attraktivt friluftsliv för alla.

Hälsa och säkerhet

Miljö- och riskfaktorer

Region Gotland bedömer, med utgångspunkt från aktuella förhållanden och
risker samt framtida påverkan, att behovet av klimatanpassningsåtgärder i det
aktuella planområdet inte erfordras. Inga risker för ras, skred, erosion eller
översvämning kan förväntas.
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Prognoserna för Gotland förutspår mer nederbörd, med en ökad årsnederbörd
på 20-30 %. Landskapets förmåga att ta emot och leda bort vatten vid stora
nederbördsmängder kommer att sättas på prov.
Hela planområdet ligger högre än + 6,5 meter över havsytan.
Den så kallade lågpunktskarteringen, som genomförts av SMHI, är ett planeringsunderlag, vars kartering redovisar hur vatten rör sig i ett område och var
lågpunkter finns där vatten kan samlas under skyfall. I det aktuella området
redovisas inga lågpunkter inom föreslagen kvartersmark.
Vid en ökad nederbörd ger platsens markförutsättningar möjligheter till god
infiltration och bortledning av vatten.

Biltrafik

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

Miljökvalitetsnormer

Genomförandet av detaljplanen kommer inte att medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids.

Djurhållning

Ingen djurhållning finns i det planerade områdets närhet.
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Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden upphör att gälla fem år efter att detaljplanen vunnit laga
kraft.

Övrigt

Lokalgata och vatten- och avloppsnät ska vara utbyggt till nytillkommen fastighet innan bygglov kan beviljas.
Region Gotland är inte huvudman för allmän plats.

Medverkande tjänstemän

Planen har utarbetats av Arkitektur & Film Carin Johanson AB på uppdrag av
Region Gotland och i samråd med Christian Björkman, fysisk planerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland.

RÅ

Revidering
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Genomförandefrågorna har utvecklats i samråd med lantmätare Susanna Collin, Torkel Öste fastighetskonsulter och markingenjör Per Seigerlund, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-06-07

Christian Björkman
fysisk planerare
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Anders Rahnberg
planchef
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Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-11

TN AU § 192 BN Remiss Samråd om detaljplan för Fårö Lauter
1:10, standardförfarande
TN 2017/2652

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Enligt gällande riktlinjer ska säkerhet ställas för genomförandet och detta bör
beskrivas i planbeskrivningen. Lokalgatan bör ha en mötesplats om
körbanebredden understiger 4,5 meter. Förvaltningen har i övrigt inget att erinra
mot detaljplanen.
Tekniska nämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande till
Byggnadsnämnden.

Sammanfattning

Planområdet ligger på Fårö, sydost om Lauterhorn, och utgörs av del av fastigheten
Fårö Lauter 1:10 som är i privat ägo.
Syftet med planen är att möjliggöra bebyggelse i form av tre tomter för friliggande
småhus.
Angöring till bebyggelseområdet kommer att ske genom anläggande av en ca 200
meter lång lokalgata över fastigheten Fårö Lauters 1:10. För gatan skall
gemensamhetsanläggning alternativt servitut upprättas. Vägområdesbredden för
lokalgatan är 7,5 meter och körbanan ska vara 3,5 – 4,5 meter. Parkering ordnas
inom respektive tomt.
Regionen är inte huvudman för allmän platsmark.
Regionalt VA finns inte i området. En vattenutredning har genomförts och
vattenförsörjningen föreslås ordnas med brunnar inom området vilka har tillräcklig
kapacitet och kvalitet för de tillkommande fastigheterna.
I området finns redan en utbyggd och godkänd avloppsanläggning till vilken de
tillkommande fastigheterna kan anslutas. För anläggningen finns befintlig
gemensamhetsanläggning i vilken de tillkommande fastigheterna kommer att ingå.
Fiber förbereds för anslutning av samtliga fastigheter.
Sopkärl placeras lättåtkomligt på respektive fastighet.
För genomförandet av detaljplanen ansvarar fastighetsägaren/exploatören. För att
säkerställa genomförandet ska exploateringsavtal upprättas mellan exploatören och
region Gotland.
Bedömning

Enligt regionens riktlinjer för exploateringar ska exploatören för det rätta
fullgörandet av sina åtaganden till regionen ställa en säkerhet. Storleken på säkerheten

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-11

ska ungefärligen motsvara kostnaderna för utbyggnaden av infrastrukturen, vilket av
planförfattaren uppskattas till ca 700 000 kr.
I det fall körbanebredden understiger 4,5 meter bör mötesplatser finnas med högst
150 meters avstånd.
Vändplanen har en tillräcklig radie för att regionens sopbilar ska kunna vända.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan för del av Fårö Lauter 1:10, samrådshandling, BN 2015/994,
inkom 2017-08-15.
Tjänsteskrivelse 2017-10-02.
Skickas till
Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

