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BN § 1

Förvaltningschefens Information

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner informationen

Sammanfattning

Förvaltningschef Johan Åberg informerar om följande:
Ledningsgruppen på Samhällsbyggnadsförvaltningen har valt att ändra sina
mötesrutiner under 2018. Ett längre möte kommer att äga rum en gång i månaden.
Detta möte följs upp med gemensamt fika och informationsmöte med samtliga
anställda på Samhällsförvaltningen. Den nya kommunikatören Amanda Andersson är
på plats och kommer tillsammans med förvaltningschef Johan Åberg jobba fram ett
informationsbrev kopplat till månadsmötet. Ledningsgruppen fortsätter att ha
kortare veckoavstämningar under året.
Arbetet med flytten till Hus 124 fortlöper om än långsamt. Det förslag som arkitekt
har arbetat med till hur lokalerna bör anpassas är sända till hyresvärden, inväntar nu
återkoppling från hyresvärd med förslag till lokalhyra baserat på önskade
anpassningar.
I mitten på april tillträder Pia-Maria Larsson sin 100% anställning som HR-chef på
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Vidare lämnas information om ansvarsskada och skadeståndsanspråk som ställts mot
Byggnadsnämnden i BN 2015/1487, beviljats hos försäkringsbolag Länsförsäkringar.
Byggnadsnämnden kommer att stå för självrisk.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden godkänner informationen.
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BN § 2

Strategi för byggbonus - Information

BN 2018/234

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner informationen med tillägg:
att kompetensutveckling läggs som enskild punkt i aktivitetslistan.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att presenterar
en aktivitetsplan/strategi för det stadsbidrag (byggbonus) som nämnden erhållit.
Denna aktivitetslista är tänkt som en bruttolista som utifrån förvaltningens och
nämndens prioriteringar kommer att resultera i en nettolista. Aktiviteterna som man
beslutar att genomföra ska ha till syfte att förbättra förvaltningens processer både
avseende effektivitet och kvalitet som i sin tur påverkar vår service till medborgare
och företag positivt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av förvaltningschef Johan Åberg. Arbetsutskottets förslag till
åtgärder har redan inkluderats i aktivitetslistan.
Ordförande föreslår att byggnadsnämnden godkänner informationen med tillägg:
att kompetensutveckling läggs som enskild punkt i aktivitetslistan.
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BN § 3

Fullgörande av nämnds uppdrag

BN 2018/233

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag på åtgärder som information.

Sammanfattning

I samband med redovisningen av delårsrapport 2 ville byggnadsnämnden rikta en
särskild skrivelse till regionstyrelsen, för att påvisa den redovisade avvikelsen när det
gäller ekonomin samt delar av byggnadsnämndens verksamheter. Denna information
enligt ovan samt nedanstående text kom Regionstyrelsen tillhanda
Det ekonomiska utfallet för perioden är negativt samt prognosen för helåret pekar
emot ett underskott. Även den statistik som presenterats på byggnadsnämnden och
som avser Enheterna bygglov samt byggnadsinspektion visar att ingen av dessa
Enheter klarar sina verksamhetsuppdrag fullt ut. Detta återspeglas i ekonomin och är
orsaken till det underskott byggnadsnämnden prognostiserar för år 2017.
I samband med denna skrivelse begärde Regiondirektören en handlingsplan både för
ekonomin och för handläggningstiderna. Handlingsplanen skickades till
Regiondirektören 2017-11-09. En uppdaterad version av denna handlingsplan
bifogas.
Förvaltningschef Johan Åberg presenterar kort den uppdaterade handlingsplanen.
Ordförande föreslår att byggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag på
åtgärder som information.
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BN § 4

Beslutsattestanter 2018

BN 2018/55

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner beslutsattestanter för 2018.

Sammanfattning

Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell förteckning över befattningshavare
med beslutsattest samt ersättare för dessa. Förteckningen skall innehålla
befattningsbenämning, ansvarskod enligt ekonomisystemet, namn på personen samt
personens namnteckning.
Vid aktualisering av förteckningen skall framgå från när förändringar ska gälla.
Beslutsattestant för ansvar 1401(Nämnd)

Johan Åberg, Förvaltningschef

Ersättare

Andreas Larsson, Enhetschef

Beslutsattestant för ansvar 1402 (förvalt.stöd)

Andreas Larsson, Enhetschef

Ersättare

Johan Åberg, Förvaltningschef

Beslutsattestant för ansvar 1416 (GI)

Mårten Korall, Enhetschef

Ersättare

Andreas Larsson, Enhetschef

Beslutsattestant för ansvar 1431(ÖP)

Anders Rahnberg, Enhetschef

Ersättare
Enhetschef

Andreas Larsson,

Beslutsattestant för ansvar 1453(DP)

Anders Rahnberg, Enhetschef

Ersättare
Enhetschef

Andreas Larsson,

Beslutsattestant för ansvar 1454(Stads Ark)
Avdelningschef

Christian Hegardt,

Ersättare

Andreas Larsson, Enhetschef

Beslutsattestant för ansvar 1562-1565(Bygg)

Bo Eriksson, enhetschef

Ersättare

Andreas Larsson, Enhetschef

Förvaltningschef Johan Åberg och enhetschef Andreas Larsson har rätt att attestera
för samtliga ansvar.
Vidare delegeras till förvaltningschefen att under budgetåret göra förändringar i
förteckningen.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av förvaltningschef Johan Åberg. Byggnadsnämnden ansluter sig till
förvaltningens bedömning.
Ordförande föreslår att byggnadsnämnden godkänner beslutsattestanter för 2018.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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BN § 5

Verksamhetsberättelse 2017

BN 2018/138

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2017.
Byggnadsnämnden godkänner att ett förtydligande sker på Enheten Bygglov och
Byggnadsinspektion samt Enhet Detaljplan och översiktlig planerings kommentarer
till verksamhetsmått rörande punkt 5 Kvalitet.

Sammanfattning

Ärendet fördras av förvaltningschef Johan Åberg.
Yrkande

Ordförande föreslår att byggnadsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för
2017.
Lars Thomsson (C) föreslår att ett förtydligande sker på Enheten Bygglov och
Byggnadsinspektion samt Enhet Detaljplan och översiktlig planerings kommentarer
till verksamhetsmått rörande punkt 5 Kvalitet.
Beslutsunderlag

Handling
Verksamhetsberättelse

Justerande

Datum
2018-01-29
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BN § 6

Statistik 2018

BN 2018/53

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Bo Eriksson enhetschef bygg redovisar enhetens statistik för januari 2018.
Ordförande föreslår att byggnadsnämnden godkänner informationen.
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Attefallshus
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BN § 7
RS Remiss - Regional handlingsplan för
klimatanpassning- 2018-2020
BN 2017/2811

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner den Regionala handlingsplanen för klimatanpassning
och överlämnar den till Regionstyrelsen.
Byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med de i
handlingsplanen föreslagna aktiviteterna rörande samhällsplanering, bebyggelse och
byggnader under förutsättning att den godkänns av Regionstyrelsen.
Ärendet justeras omedelbart för vidare hantering i Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och kommer enligt den
senaste forskningen att leda till ytterligare förändrade nederbördsförhållanden, ökade
dygnstemperaturer, förhöjda vattennivåer, och mer frekventa extrema
vädersituationer i framtiden. FN:s klimatpanel, IPCC, har konstaterat det är vi
människor som genom utsläpp av växthusgaser och avskogning orsakar dessa
förändringar.
Samhället är uppbyggt efter dagens klimat och pågående samt framtida
klimatförändringar kan göra oss sårbara. Många av de klimateffekter som förväntas
uppstå i ett förändrat klimat påverkar befintlig bebyggelse och byggnader. Det är
därför viktigt att väga in klimatanpassningsbehovet vid planering av ny bebyggelse så
att det inte uppstår nya problem i framtiden som hade kunnat förhindras redan idag.
Genom långsiktiga beslut i samhällsplaneringen bör det gå att hantera ökade risker
för naturolyckor, översvämningar och värmeböljor som kommer med ett förändrat
klimat.
Definition klimatanpassning:
Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de
klimatförändringar vi märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.
Det handlar om att anpassa verksamhet och planering utifrån de föränderliga
förutsättningar som vi ser pågår. Klimatanpassning kan också innebära att vidta
åtgärder för att utnyttja de möjligheter som kan uppstå till följd av
klimatförändringarna.
Klimatanpassning innebär bland annat att inte bygga på låglänt mark eller mark som
riskera att översvämmas. På grund av de ökade skyfallen är det väsentligt att det
skapas förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering. I det arbetet spelar
grönstrukturen en viktig roll både för att ta hand om ökad nederbörd, men även för
att till exempel dämpa temperaturen vid värmeböljor. Möjligheten att lösa
dricksvattentillgång, även på lång sikt, är avgörande för var ny bebyggelse är möjligt.
Globala och nationella mål för klimatanpassning

Justerande
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FN:s generalförsamling antog i september 2015 nya mål för hållbar ekonomisk, social
och miljömässig utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar
utveckling och dessa ersätter de tidigare milleniemålen. Mål 13. Bekämpa
klimatförändringarna innefattar att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser. Möjligheten att nå flera andra mål är
också beroende av ett framgångsrikt arbete med klimatanpassning.
Regional handlingsplan för klimatanpassning
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet på regional nivå med anpassningen
till ett förändrat klimat.
Syftet med handlingsplanen är att:
Handlingsplanen fungerar som vägledande dokument för arbetet med
klimatanpassning i Gotlands län.
Handlingsplanen tydliggör och kommunicerar:
Länsstyrelsens inriktning för arbetet med klimatanpassning.
De åtgärder som Länsstyrelsen, Region Gotland och andra aktörer inom berörda
sektorer i länet behöver arbeta med.
Handlingsplanen utgör styrdokument, och grund för intern prioritering, för
länsstyrelsens arbete med att samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till
ett förändrat klimat.
Handlingsplanen består av två delar:
Del 1. Åtgärder. Innehåller handlingsplanens åtgärder. Planerade åtgärder som berör
länsstyrelsens arbete och förslag på åtgärder som berör andra aktörer.
Del 2. Bakgrund. Utgör en beskrivning av de klimatförändringar som förväntas för
länet, vilka utmaningar ett förändrat klimat innebär för olika samhällssektorer och ger
en bild av vilket arbete som pågår i länet.
Länsstyrelsen har i handlingsplanen (se del 1. Åtgärder) hittills föreslagit åtgärder för:
Region Gotland (flera förvaltningar berörs), Trafikverket, Skogsstyrelsen, GEAB,
LRF och Länsförsäkringar.
Byggnadsnämndens ansvarsområden:
I den regionala handlingsplanen för klimatanpassning föreslår länsstyrelsen ett antal
aktiviteter som rör samhällsplanering, bebyggelse och byggnader:
Klimatanpassning integreras i översiktsplan
Klimatanpassning integreras vid framtagandet av FÖP och detaljplaner
Klimatanpassning integreras i bygglovsprocessen
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Region Gotland ser över redan beslutade detaljplaner som ännu inte bebyggts utifrån
nya risker i framtidens klimat
Uppföljning av klimatanpassning i Region Gotlands Miljöprogram som anger att
klimatanpassning ska integreras i all samhällsplanering.
Bedömning

Att anpassa verksamheterna inom SBF/BN är en nödvändig och viktig del i att nå en
långsiktig robust hållbar samhällsutveckling på Gotland. Mycket arbete pågår redan
med det finns områden där ytterligare planeringsunderlag behövs och där rutinarbete
är viktigt att genomföra. Kommunen har ansvar enligt PBL att ta hänsyn till
klimatrisker vid planering av ny bebyggelse. För att bebyggelsen ska kunna stå emot
klimatförändringarnas påfrestningar kan kommunerna behöva vidta nödvändiga
åtgärder. Genom medveten planering kan kommunen säkra att nya klimatrisker inte
byggs in.
Länsstyrelsens planerade utbildningsinsatser för klimatanpassning i
samhällsplaneringen är av stor vikt för samhällsbyggnadsförvaltningens personal.
Checklista för klimatanpassning i fysisk planering – ett verktyg för handläggare på
kommun och länsstyrelse, som gav ut 2016, bör användas som stöd i översiktsplane-,
detaljplane-, och bygglovsprocessen.
Klimatanpassning integreras i översiktsplan, tematiska tillägg och fördjupningar
Översiktsplanen är kommunens långsiktiga strategi för utvecklingen av den fysiska
miljön. I underlagsarbetet till denna är det väsentligt att klimatfrågorna lyfts fram.
Detta för att till exempel undvika nya utbyggnadsområden där det finns
översvämningsrisk eller där markens beskaffenhet medför risk för hälsa och säkerhet.
Som regionens strategiska dokument för mark- och vattenanvändning är
klimatanpassning en av flera grundläggande parametrar för att nå miljömålet God
bebyggd miljö och FN:s globala mål nummer 13 att bekämpa klimatförändringen,
samt att säkra en långsiktigt hållbar och robust samhällsutveckling på Gotland. I
revideringen av ÖP Bygg Gotland 2010-2025 bör klimatanpassning och behov av
klimatanpassningsåtgärder vidare belysas.
Klimatanpassning integreras vid framtagandet av detaljplaner
Region Gotland ansvarar för att ny bebyggelse i detaljplan lokaliseras till lämplig
mark utifrån risken för olyckor som ras, skred och/eller erosion samt översvämning.
I detaljplanen har kommunen möjlighet att ange bestämmelser som syftar till att höja
beredskapen inför klimatförändringarnas konsekvenser. Exempel på sådana
bestämmelser kan vara bebyggelsens lokalisering på tomten, högre
grundläggningsnivå, större taklutningar, förbud mot källare, storlek på grönytor,
andel hårdgjord yta och ytor för hållbar dagvattenhantering.
Rutiner för hur detta säkerställs i detaljplaneprocessen ses över och utvecklas utifrån
behov av klimatanpassning. Planeringsunderlaget lågpunktskarteringen som används
i detaljplaneprocessen är ett bra exempel.
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Klimatanpassning integreras i bygglovsprocessen
Region Gotland har ansvar utifrån plan- och bygglagen och miljöbalken att ny
bebyggelse lokaliseras till lämplig mark utifrån hälsa och säkerhet samt risk för ras,
skred, erosion och översvämningar. Utanför detaljplanelagt område kan underlag
behövas som visar att marken är stabil, att tomten ligger på sådant sätt i förhållande
till sjöar och vattendrag att marken inte riskerar att översvämmas eller underlag som
även i andra avseenden visar att marken är lämplig för bebyggelse på sätt som avses i
PBL 2 kap. Inom detaljplanelagt område har markens lämplighet redan prövats.
Rutiner för hur detta säkerställs i bygglovsprocessen ses över och utvecklas utifrån
behov av klimatanpassning, exempelvis att lågpunktskarteringen används som grund
för bedömning.
Region Gotland ser över redan beslutade detaljplaner som ännu inte bebyggts utifrån
nya risker i framtidens klimat
För att hantera klimatrisker inom befintliga detaljplaner behöver en inventering göras
för att synliggöra omfattningen av problematiken.
Uppföljning av klimatanpassning i Region Gotlands Miljöprogram som anger att
klimatanpassning ska integreras i all samhällsplanering
Byggnadsnämnden bör ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram den
handlingsplan för förvaltningen som omnämns i Miljöprogrammet för Region
Gotland. Varje nämnd och styrelse har ansvar för att uppfylla miljöprogrammets
övergripande mål – ett ekologiskt hållbart samhälle 2025 – genom åtgärder inom den
egna verksamheten. Nämnder och styrelser ska bryta ned det övergripande målet till
mål och åtgärder som är anpassade till respektive ansvarsområde. Åtgärderna ställs
samman till en handlingsplan per mandatperiod. Handlingsplanens åtgärder
integreras sedan på lämpligt sätt i den ordinarie verksamhetsplanen. Förvaltningschef
och övriga linjechefer svarar för att miljöarbetet organiseras på ett lämpligt sätt och
genomförs enligt en av respektive nämnd beslutad handlingsplan.
Enligt Miljöprogrammet ska Region Gotland:
Genomföra omställning av transporter och resvanor i enlighet med energiplanen.
Energieffektivisera fastigheter och utrustning och ställa energikrav i upphandlingar
och inköp.
Integrera arbetet med klimatanpassning i all samhällsplanering.
Agera klimatsmart.
Bidra till ökad kunskap om miljö- och klimatfrågor bland medborgare, besökare och
näringsliv. Till exempel genom informationskampanjer, dialogforum med
näringslivsföreträdare etc.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av planchef Anders Rahnberg. Byggnadsnämnen ansluter sig till
förvaltningens bedömning.
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Ordförande föreslår att byggnadsnämnden godkänner den Regionala
handlingsplanen för klimatanpassning och överlämnar den till Regionstyrelsen.
Byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med de i
handlingsplanen föreslagna aktiviteterna rörande samhällsplanering, bebyggelse och
byggnader under förutsättning att den godkänns av Regionstyrelsen.
Ärendet justeras omedelbart för vidare hantering i Regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Remiss - Regional handlingsplan för klimatanpassning 2018-2020
Sökande
Regionstyrelsen
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BN § 8

Revisionsrapport. Personal- och
kompetensförsörjning 2017

BN 2017/2707

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska regionens arbete
med personal- och kompetensförsörjning. Efter genomförd granskning är den
sammanfattande bedömningen att regionstyrelsen och nämnderna inte säkerställt att
arbetet med personal- och kompetensförsörjningen är tillräckligt tillfredsställande.
Granskningen visar att det vid granskningstillfället inte fanns någon politiskt beslutad
eller fastställd strategi för hur regionen ska säkerställa kompetensförsörjning på kort
eller lång sikt. Regionfullmäktige antog dock en regiongemensam strategisk
kompetensförsörjningsplan 2017-09-25. Bedömningen är trots detta att det finns ett
fortsatt behov av strategiskt arbete för att säkerställa en samsyn i personal- och
kompetensförsörjningsfrågor inom regionen. Det finns inte någon övergripande
kartläggning och analys av personal- eller kompetensförsörjningsbehovet inom de
större yrkeskategorierna som grundar sig på personalomsättning, befolkningsprognos
eller demografisk utveckling.
Regionens revisorer ger, förutom att regionstyrelsen föreslås säkerställa
implementeringen av den antagna strategiska kompetensförsörjningsplanen och
fortsätta pågående arbete med att utveckla arbetsgivarvarumärket, nämnderna som
rekommendation att anta handlingsplaner för kompetensförsörjningsarbetet och på
ett tydligt strukturerat sätt följa upp arbetet och insatserna.
Bedömning

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen från revisorerna
att regionstyrelsen och nämnderna inte tillräckligt säkerställt arbetet med personaloch kompetensförsörjningen.
Regionens revisorer lämnar rapporten och ett antal rekommendationer till
nämnderna och regionstyrelsen för yttrande. För nämnderna gäller:
”Anta och årligen följa upp strukturerade handlingsplaner för
kompetensförsörjningsarbetet i syfte att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för
en tillfredställande personal- och kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Vidare
bör regionstyrelsen och nämnderna upprätta en tydlig struktur för uppföljning av
personal- och kompetensförsörjningsarbetet.”
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i december 2017 upprättat en
kompetensförsörjningsplan som sträcker sig över flera år. Planen uppdateras årligen
och antas av Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Innehållet i
planen ska redovisa kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt och vilka
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åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa behovet. I samband med
årsredovisningen sker uppföljning av planen och efter analys fastställs också vilka
åtgärder som behöver vidtas för nästkommande planeringsperiod.
Enligt överenskommelse i det strategiska HR-nätverket där samtliga förvaltningars
HR-chefer och strateger finns representerade, kommer strukturen för uppföljning att
diskuteras i gruppen och ev ytterligare förtydligas. Syftet är en gemensam modell och
struktur för uppföljningen som skall vara densamma för alla förvaltningar.
”Utveckla processen för avslutningssamtal och säkerställa att samtliga medarbetare
som avslutar sin anställning erbjuds ett sådant samtal och att värdefull information
dokumenteras, analyseras och tillvaratas i utvecklingsarbetet av personal- och
kompetensförsörjningen.”
Enligt nuvarande anvisningar finns en rutin för avslutningssamtal. Det finns ett antal
frågeställningar som tas upp i samtal mellan chef och medarbetaren.
Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp kommer under 2018 att ta fram en
rutin för hur resultat från avgångssamtalen ska tas vara på ett lämpligt sätt för att
kunna dra slutsatser om ev strukturella förändrings-/utvecklingsbehov föreligger.
Därutöver ges alla digitalt, i samband med avslutet, en blankett med ett antal frågor
som rör avslutet. Resultatet från detta kan sammanställas på både förvaltnings- och
övergripande regionnivå. Då dessa frågor började ställas under 2017 har ännu inte
tillräckligt med underlag inkommit så att slutsatser och analys kunnat påbörjas.
Regionens strategiska nätverk för HR-chefer m fl har också diskuterat att kartlägga
processen ”När medarbetare slutar” och vid behov utveckla delar av den.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har även beslutat att från våren 2018 utöka HRchefens tid från 40 % som det är i dag, till 100 %. Vi tror att det kommer att bidra till
en bättre process inom området.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av förvaltningschef Johan Åberg. Byggnadsnämnden ansluter sig till
förvaltningens och arbetsutskottets bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt
eget.
Skickas till
Region Gotlands revisorer
Sökande
Regionens Revisorer
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BN § 9

TN Remiss - Parkeringsstrategi

BN 2017/3152

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadandsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget
med följande tillägg:
- Det är förknippat med kostnader att tillhandahålla parkering. Det handlar
dels om direkta kostnader för väghållaren och driva och underhålla ytorna,
dels om att markens värde har ökat och att det kan finnas en alternativ
användning med högre värde. Om prissättningen av parkering på allmän plats
inte motsvarar dessa ekonomiska värden kommer parkeringen indirekt att
subventioneras. Byggnadsnämnden delar slutsatsen i förslaget till strategin att
kostnaderna för anordnande av parkering bör föras över från
skattekollektivet till fastighetsägaren och till de som faktiskt nyttjar
parkeringsplatserna.
- Byggnadsnämnden anger slutligt i bygglov det placeringsbehov som ska lösas
för en fastighet, varvid policy och normtal är vägledande. Parkeringsbehovet
bör inte vara fixt och statiskt, utan kan påverkas av andra mobilitetsåtgärder
som planeras av fastighetsägarens eller annan aktör som fastighetsägaren
avtalar med. Olika åtgärder för att reducera detta behov välkomnas i en
prövning, i de ofta förekommande fall då det ger fördelar för både
fastighetsägaren och kommun.
- Hela parkeringsstrategin är uppbyggd utifrån att det skall vara höga
parkeringsavgifter året runt i Visby, det anses inte rimligt eller politiskt
genomförbart. Därmed faller tilltron till förslagen strategi kraftigt.
- Parkeringsstrategin får inte utgöra ett hot mot fortsatt arbetspendling från
landsbygden till Visby. Den får heller inte hota Visbys stadskärnas fortsatta
utveckling.
- Parkeringsstrategin måste underbyggas med ytterligare lokalfakta för att på ett
tydligt sätt stärka lokalperspektivet.
- Parkeringskrav i normen bör också uttryckas i antal parkeringar/bostad.
- Parkeringskraven är i parkeringsnormen större på landsbygden än i Visby,
dvs större område D än i område B generellt, vilket verkar orimligt.
- Förtydligande måste presenteras för hur hållbarhetsåtgärder för lägre
parkeringskrav som bilpool efterlevs.
- Parkeringsnormen för område A, Visby innerstad, upplevs för hög i relation
till den faktiska tillämpningen idag.
- Om parkeringsstrategin skall kunna genomföras så kräver det stora satsningar
på cykel infrastrukturer och utbygg kollektivtrafik.
- Ett förtydligande bör ske hur parkeringar ska anpassas för äldre och
funktionshindrade.
- Parkeringstal i Parkeringsnormen endast bör uttryckas med miniminivå, ej
maxnivå
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-

Maximalt gångavstånd mellan parkeringsplats och entré vid arbetsplats bör
vara kortare än 400 meter i Parkeringsnormen.

-

Byggnadsnämnden föreslår att förslaget till strategi bearbetas vidare av
Tekniska nämnden i nära samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen för
att därefter åter sändas på remiss till nämnderna.

Sammanfattning

Tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i
uppdrag av regionfullmäktige att ta fram ett förslag på parkeringsstrategi och en ny
parkeringsnorm för Gotland. Strategin har tagits fram av Ramböll som konsult och
arbetet har letts av Teknikförvaltningen. Tjänstepersoner från planenhet,
stadsarkitektenhet och byggenhet har deltagit vid workshoptillfällen och ett separat
möte har hållits mellan konsult och samhällsbyggnadsförvaltningen gällande Visby
innerstad och erfarenheter från tillämpning av gällande parkeringsnorm där.
Vid tre tillfällen har workshops hållits med berörda interna och externa parter. När
förslaget till parkeringsstrategi och parkeringsnorm var sammanställt i ett första
utkast hölls ytterligare två möten med berörda parter.
Förslaget till strategi togs upp vid tekniska nämndens sammanträde 14 december
2017 och det beslutades att strategin skulle skickas på remiss till byggnadsnämnden
och miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande.
Strategin slår fast att en parkeringsstrategi skall vara en grund för den långsiktiga
planeringen i en kommun. Det innebär att den skall vara ett bra stöd även om 10-20
år. För att detta skall fungera är det viktigt att dokumentet hålls på en strategisk nivå
och inte hanterar frågor och åtgärder på kort sikt. Exempel på sådana frågor är
avgiftsnivåer, tidsregleringar eller väldigt lokala parkeringsåtgärder.
Parkeringsstrategin är tänkt att antas av regionfullmäktige efter att synpunkter från
berörda nämnder vägts in i det slutliga förslaget.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen har via workshops och möten tagit del i och kunnat
påverka framtagandet av strategin. I huvudsak anser förvaltningen att
parkeringsstrategin är framåtriktad och kan bli ett välfungerande verktyg för en
hållbar samhällsbyggnad på Gotland. I några avseenden bör strategin kompletteras
men specifikt har samhällsbyggnadsförvaltningen framförallt synpunkter på förslaget
till parkeringsnorm.
Parkeringsstrategi, synpunkter:
Kantstensparkering på allmän gata kan bidra till att ge en tom gata innehåll, samtidigt
som det ger en hastighetsdämpande effekt. Strategin bör kompletteras med text om
gatuparkering.
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Under kapitlet Implementering, punkten 8.1 ”Förtätning av Visby” anges att
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för uppföljning gällande befintlig
markparkering och gemensamhetsanläggningar i kommande detaljplaner i Visby.
Byggandet av gemensamma parkeringar och parkeringshus i strategiska lägen är en
övergripande frågeställning som oftast rör kommunalt ägd mark och behöver
hanteras utifrån ett strategiskt mark- och exploateringsansvar. Då vilar ansvaret
snarast på regionstyrelsen.
En digital kartläggning och presentation av publika parkeringsplatser och
handikapplatser mm kan eventuellt lyftas in som del i
samhällsbyggnadsförvaltningens digitaliseringsprojekt DISA.
Strategin kan tydligare ange eller sammanfatta hur de föreslagna insatsområdena och
aktiviteterna bidrar till att uppnå de nationella och kommunala miljömålen.
Parkeringsnorm, synpunkter:
I normen bör det föras ett resonemang kring om parkeringstalen kan sänkas om pplatserna samutnyttjas i områden som är funktionsblandade.
Accepterat avstånd mellan boende och parkering bör höjas till 400 meter, eftersom
det är det vedertagna största bekväma avståndet till kollektivtrafik.
Överväg om normen bör kompletteras med krav på laddningsmöjligheter för elbil.
Förenklad zonindelning
Zonindelningen i normen bör omformuleras för att göra den enklare att tillämpa vid
planläggning och följa upp vid bygglovsgivning. Vi föreslår därför istället en helt
geografiskt indelad zonering:
• Zon A omfattar riksintresset Visby Innerstad, som förslaget redan redovisar.
• Zon B omfattar hela Visby tätort. När tätorten växer kommer även Zon B att växa.
• Zon C omfattar tätorter (med undantag för Visby tätort).
• Zon D omfattar landsbygden. Alternativt kan typområde D strykas som kategori då
det är tveksamt om det behöver regleras.
Zon A
En ny parkeringsnorm för Visby innerstad bör följas upp och detaljeras i arbetet med
handlingsplan för Visby världsarv.
Rabattspann istället för normspann
Spannen i parkeringstalen för skola och verksamheter är stora. Risken är att
uppföljningen blir komplicerad och beslutet upplevs som godtyckligt. Det är bättre
att minska spannen och komplettera med en tydlig hänvisning till vilka kriterier som
gäller för att välja olika tal i spannet så det blir lätt att motivera sitt beslut. Ett annat
och kanske tydligare alternativ är att arbeta med fasta p-tal i kombination med
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rabattspann. Det borde vara den högsta nivån som gäller initialt, med möjlighet till
rabatt om man gör någon av åtgärderna på rabattlistan på sista sidan i normen.
Tydligare indelning av norm för verksamheter
Hotell, stugbyar, camping och fritidsanläggningar är vanliga typer av projekt på
Gotland. Om dessa typer av verksamheter är tänkta att ingå under ”övriga
arbetsplatser / inrättningar” bör det förtydligas, annars bör detta specificeras i
separat kategori. Det bör också förtydligas hur parkeringsnorm för kategoriboenden
som äldreboende, vårdboende och trygghetsboende ska beräknas.
Ljus BTA
Parkeringsnormen bör utgå från ljus bruttoarea (BTA) så att inte parkering under
mark medför ytterligare parkeringsbehov.
Övergripande synpunkter:
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget till parkeringsstrategi har
progressiva inslag som kan bidra till en mer hållbar samhällsplanering. Den
föreslagna parkeringsnormen förbättrar möjligheten att hushålla med mark och ge
mer plats för människor. Strategin mynnar ut i ett antal implementeringspunkter där
handlings- eller aktivitetsplaner bör följa i nästa steg. Exempelvis bör en
handlingsplan för laddinfrastruktur följa i enlighet med strategin och med motionen
”klimatinvestera i laddinfrastruktur för elfordon” som nämnderna redan har yttrat sig
om.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är avgörande att handlingsplaner i
anslutning till en antagen strategi hålls ihop samordnat och regionövergripande med
tydligt utsett ansvar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ett slutligt förslag till parkeringsnorm för
vidare antagande i regionfullmäktige bör beslutas av byggnadsnämnden och inte
tekniska nämnden då det är byggnadsnämndens verksamheter som främst påverkas
av en ny parkeringsnorm.
Hur gången fram till antagande praktiskt hanteras bör diskuteras i dialog mellan
nämnderna och förvaltningarna efter denna remissomgång.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av stadsarkitekt Christian Hegardt.
Yrkande

Ordförande föreslår att Byggnadandsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget med följande tillägg:
Ordförande yrkar att det är förknippat med kostnader att tillhandahålla parkering.
Det handlar dels om direkta kostnader för väghållaren och driva och underhålla
ytorna, dels om att markens värde har ökat och att det kan finnas en alternativ
användning med högre värde. Om prissättningen av parkering på allmän plats inte
motsvarar dessa ekonomiska värden kommer parkeringen indirekt att
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

subventioneras. Byggnadsnämnden delar slutsatsen i förslaget till strategin att
kostnaderna för anordnande av parkering bör föras över från skattekollektivet till
fastighetsägaren och till de som faktiskt nyttjar parkeringsplatserna.
Ordförande yrkar på att byggnadsnämnden anger slutligt i bygglov det
placeringsbehov som ska lösas för en fastighet, varvid policy och normtal är
vägledande. Parkeringsbehovet bör inte vara fixt och statiskt, utan kan påverkas av
andra mobilitetsåtgärder som planeras av fastighetsägarens eller annan aktör som
fastighetsägaren avtalar med. Olika åtgärder för att reducera detta behov välkomnas i
en prövning, i de ofta förekommande fall då det ger fördelar för både
fastighetsägaren och kommun.
Lars Thomsson (C) yrkar på att hela parkeringsstrategin är uppbyggd utifrån att det
skall vara höga parkeringsavgifter året runt i Visby, det anses inte rimligt
eller politiskt genomförbart. Därmed faller tilltron till förslagen strategi kraftigt.
Lars Thomsson (C) yrkar på att parkeringsstrategin inte får utgöra ett hot mot
fortsatt arbetspendling från landsbygden till Visby. Den får heller inte hota Visbys
stadskärnas fortsatta utveckling.
Fredrik Gradelius (C) yrkar på att parkeringsstrategin måste underbyggas med
ytterligare lokalfakta för att på ett tydligt sätt stärka lokalperspektivet.
Lars Thomsson (C) yrkar på att parkeringskrav i normen också bör uttryckas i antal
parkeringar/bostad.
Lars Thomsson (C) yrkar på att parkeringskraven är större på landsbygden än i Visby,
dvs större område D än i område B generellt vilket verkar orimligt.
Lars Thomsson (C) yrkar på att förtydligande måste presenteras för hur
hållbarhetsåtgärder för lägre parkeringskrav som bilpool efterlevs.
Lars Thomsson (C) yrkar på att parkeringsnormen för område A, Visby innerstad,
upplevs för hög i relation till den faktiska tillämpningen idag.
Lars Thomsson (C) yrkar på att om parkeringsstrategin skall kunna genomföras så
kräver det stora satsningar på cykel infrastrukturer och utbygg kollektivtrafik.
Karin Gardell (MP) yrkar på att ett förtydligande bör ske hur parkeringar ska
anpassas för äldre och funktionshindrade.
Ordförande yrkar på att parkeringstal i Parkeringsnormen endast bör uttryckas med
miniminivå, ej maxnivå enligt förslag från Andreas Wiklund (L)
Ordförande yrkar på att maximalt gångavstånd mellan parkeringsplats och entré vid
arbetsplats bör vara kortare än 400 meter i Parkeringsnormen enligt förslag från
Andreas Wiklund (L).
Ordförande föreslår att förslaget till strategi bearbetas vidare av Tekniska nämnden i
nära samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen för att därefter åter sändas på
remiss till nämnderna.
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BN § 10

TN Remiss - Riktlinjer uteservering

BN 2017/3151

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget med
följande tillägg:
- Riktlinjen bör styra hur uteserveringar ska kunna demonteras tillfälligt för
markåtkomst och underhåll av ledningsstråk, alternativt ange hur detta hanteras i
markupplåtelseavtal.
- Texten under Råd och rekommendationer på sidan 5 bör ändras till:
”Där marken lutar mer än 5% eller där markens beskaffenhet är av sådan karaktär att
det inte går att möblera direkt på befintligt markunderlag (sådan mark kan anses vara
lutande mark eller ojämnhet i beläggningen samt höjdskillnad mellan beläggningar)
kan du ansöka om att bygga ett upphöjt golv av giftfritt behandlat eller obehandlat
virke med FSC eller PEFC-märkning.”

Sammanfattning

Riktlinjerna för uteserveringar är en del i arbetet med nytt stads- och
utemiljöprogram som pågår under 2017 och 2018.
I arbetet har tekniska nämnden, byggnadsnämnden, teknikförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen, FUNKISAM och näringslivet deltagit i workshops
och dialogmöten. Arbetet har letts av konsulter från Aktiebolaget
Ångpanneföreningen (ÅF)
Riktlinjerna avser allmän plats, men kan även fungera som ett rådgivande dokument
för uteserveringar på privat mark.
Bedömning

Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom primärt stadsarkitektenheten varit
delaktiga i framtagandet av riktlinjerna och därför är många synpunkter redan
inarbetade i remissförslaget. Syftet med arbetet har varit att i bred dialog ta fram ett
så kommunicerande och illustrativt riktlinjeverktyg som möjligt. Följande ansatser
har varit vägledande i arbetet:
Riktlinjerna ska kunna följas både för markupplåtelse och bygglov.
Det är av vikt att de riktlinjer som antas av tekniska nämnden också kan omfattas av
byggnadsnämnden, dvs att det råder en samsyn mellan nämnderna om hur
riktlinjerna ska tillämpas. Enklast görs detta genom att de bygglovriktlinjer som anges
i dokumentet antas som en egen bygglovsriktlinje i byggnadsnämnden. Alternativt
antas dokumentet i sin helhet även i byggnadsnämnden efter antagande i tekniska
nämnden.
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Riktlinjerna skall tydligt skilja på rådgivning och krav
Förslaget till riktlinje för uteserveringar ska kunna fungera rådgivande för den som
söker markupplåtelse, men det måste också tydligt klargöras vad som är råd
respektive krav. I dokumentet är detta löst genom tydlig rubriksättning ”Råd och
rekommendationer” samt en tydlig kravruta under varje avsnitt.
Estetisk samordning på en rimlig nivå
Riktlinjerna anger en viss grad av estetisk samordning i kraven vad gäller
uteserveringens fasta delar och tak, framförallt i Visby innerstad, men det har inte
ansetts nödvändigt att detaljstyra exempelvis möbler och andra lösa delar.
Bygglovsplikt /riktlinjer för bygglov
Byggnadsnämndens ansvar för riktlinjerna rör i princip den bygglovsplikt och de
riktlinjer för bygglov som anges i dokumentet. Byggnadsnämnden ansvarar för att
riktlinjerna efterlevs avseende bygglovsplikt. Nämnden har också ett svar för tillsyn
enligt PBL samt enligt Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (HIN) på
allmänna platser och bevakar därmed hur tillgängligheten efterlevs.
Bygglovsplikten framgår i riktlinjernas olika avsnitt under ”Krav” och säger följande:
Inramning av uteservering som är högre än 1,1 m över mark är bygglovspliktig.
Riktlinjerna föreskriver att endast vindskydd i glas på inramningarnas kortsidor får
överstiga denna höjd. Övriga bygglovspliktiga inramningskonstruktioner bör nekas
bygglov.
Som tak över uteservering är parasoll och markis samt solsegel tillåtna. Om markis
eller parasoll fästs i vägg är dessa bygglovspliktiga. Solsegel kräver alltid bygglov.
Andra bygglovspliktiga takkonstruktioner bör nekas bygglov.
Montering av uppvärmingsanordningar på fasad är bygglovspliktigt och inte tillåtet
enligt riktlinjerna.
Fasta, bygglovspliktiga konstruktioner på uteserveringarna bör nekas bygglov.
Då markupplåtelse alltid är tidsbegränsad ska säsongslov eller tidsbegränsat lov
prövas för alla bygglovspliktiga åtgärder.
Synpunkter
Begreppet ”dov färgskala” angående parasoll- och markiskulörer i Visby innerstad är
diffust och kravet kan ersättas med skrivningen: ”I Visby innerstad godkänns ljusa
eller dämpade kulörer på parasoll, solsegel och markiser. Kulörer som
överensstämmer med fasadfärgen är lättast att passa in i Visby innerstad”
Under avsnittet om uppvärmning kan texten om att ”Vid montering kan bygglov
krävas…etc” utgå då bygglovspliktiga väggfästa uppvärmningsanordningar ej är
tillåtna enligt kravrutan.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

Vad gäller riktlinjer angående skyltning, exempelvis menyskyltar och reklam, bör
avstämning mot skrivningar i det pågående arbetet med skyltriktlinjer göras innan
riktlinjen antas.
En generell och kortfattad text om Byggnadsnämndens tillsynsansvar enligt PBL
samt text om Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (HIN) bör arbetas in
i dokumentet.
Förtydligande i dokumentet om att eftersom markupplåtelse alltid är tidsbegränsad
ska säsongslov eller tidsbegränsat lov prövas för alla bygglovspliktiga åtgärder.
Eftersom det ibland kommer att göras två prövningar, en mot PBL och en för
markupplåtelse, behöver riktlinjerna kompletteras med en intern rutin som
säkerställer en smidig process och intern samsyn i bedömning.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av stadsarkitekt Christian Hegardt. Byggnadsnämnden ansluter sig
till förvaltningens bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget med följande tillägg:
- Riktlinjen bör styra hur uteserveringar ska kunna demonteras tillfälligt för
markåtkomst och underhåll av ledningsstråk, alternativt ange hur detta hanteras i
markupplåtelseavtal.
- Texten und2er Råd och rekommendationer på sidan 5 bör ändras till:
”Där marken lutar mer än 5% eller där markens beskaffenhet är av sådan karaktär att
det inte går att möblera direkt på befintligt markunderlag (sådan mark kan anses vara
lutande mark eller ojämnhet i beläggningen samt höjdskillnad mellan beläggningar)
kan du ansöka om att bygga ett upphöjt golv av giftfritt behandlat eller obehandlat
virke med FSC eller PEFC-märkning.”
Beslutsunderlag

Remissförslag ”Riktlinjer och bestämmelser för Uteservering på Gotland”, daterat
17.10.31
Protokollsutdrag TN 301, Riktlinjer uteservering. TN 2017.12.14
Skickas till
Tekniska nämnden
Sökande
Tekniska nämnden
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BN § 11

Förstudie - Arkitekturstrategi för Region Gotland

BN 2018/137

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner förstudien samt beslutar att föreslå regionstyrelsen att
upprätta ett förslag till arkitekturstrategi för Region Gotland.
Byggnadsnämnden godkänner att medel på maximalt 500 000 anvisas ur det egna
kapitalet för byggnadsnämnden för finansiering av upprättande av förslag till
arkitekturstrategi för Region Gotland.
Byggnadsnämnden godkänner att Stadsarkitekt Christian Hegardt får i uppdrag att
färdigställa budget för uppdrag, vilket ska bifogas som beslutsunderlag till
Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden gav i februari 2017 uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att
genomföra en förstudie för att utreda olika tillvägagångssätt att ta fram en kommunal
arkitekturstrategi.
I uppdraget har ingått att utreda vilka olika former av styrdokument som kan vara
aktuella, att jämföra med motsvarande arbeten i andra kommuner och att ange
avgränsning och omfattning för en arkitekturstrategi. Under förstudiearbetet har det
varit tydligt att två huvudsakliga vägval kan göras. Arkitektur och gestaltning kan ses
som en fråga enbart för planering och myndighetsutövning under plan- och
bygglagstiftningen, och det är också just inom ramen för översiktsplanering som flera
kommuner arbetar med att ta fram arkitekturprogram. Där kommunen agerar i roller
som markägare och beställare är dock ett strategiskt förhållningssätt till gestaltning av
byggnader och miljöer lika viktiga. Slutsatsen i förstudien är därför att en sådan
övergripande strategi ger bättre förutsättningar för en verkningsfull kommunal
arkitekturpolitik.
Bedömning

Bakgrund
Förslag: I enlighet med detta föreslås därför att Region Gotland tar fram en
övergripande arkitekturstrategi med syfte att beskriva övergripande mål, inriktning
och aktiviteter utifrån ett antal insatsområden, förslagsvis: Aktiv markpolitik,
Regional utveckling, PBL, Offentligt byggande och Dialog.
Strategin tas fram i projektform och projektleds av Stadsarkitektenheten på
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Arbetet ska vara brett förankrat och ett viktigt inslag är dialogmöten med både
interna och externa representanter utifrån de föreslagna insatsområdena.
Dialogmötena ska genomföras utifrån två perspektiv: Mål och process.
Strategin ska förhålla sig till men inte överlappa eller motsäga andra strategiskt
antagna dokument eller pågående strategiska uppdrag.
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Arkitekturstrategin ska inte vara geografiskt uppbyggd, som en översiktsplan, utan
ange generella arkitekturpolitiska mål samt aktiviteter och processer kopplade till
insatsområdena.
Denna förstudie är beställd av byggnadsnämnden, men beslut om genomförande av
strategi föreslås tas i regionstyrelsen eller i regionfullmäktige. Framtagande av strategi
ska budgeteras, resurs- och tidsättas innan beslut om framtagande. Budget och
tidplan tas fram i samråd med regionstyrelseförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av stadsarkitekt Christian Hegardt. Byggnadsnämnden ansluter sig
till förvaltningens och arbetsutskottets bedömning med vill att maximal summa för
finansiering ska förtydligas i beslut.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden godkänner förstudien samt beslutar att
föreslå regionstyrelsen att upprätta ett förslag till arkitekturstrategi för Region
Gotland.
Ordförande föreslår att medel på maximalt 500 000 anvisas ur det egna kapitalet för
byggnadsnämnden för finansiering av upprättande av förslag till arkitekturstrategi för
Region Gotland.
Ordförande föreslår att Stadsarkitekt Christian Hegardt får i uppdrag att färdigställa
budget för uppdrag, vilket ska bifogas som beslutsunderlag till Regionstyrelse.
Beslutsunderlag

Förstudie Arkitekturstrategi för Gotland, daterad 2018.01.10
”Arkitektur Uppsala”, arkitekturpolicy, Uppsala kommun
Skickas till
Regionstyrelsen
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BN § 12

RS Remiss: Motion. Ej klara detaljplaner vid
markanvisning

BN 2017/2907

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden anser motionen besvarad med förvaltningens yttrande.

Sammanfattning

Anna Hrdlicka (M) har till regionfullmäktige 2017-11-20 lämnat motion ”Ej klara
detaljplaner vid markanvisning”.
I motionen framförs att Region Gotland för att få fler intressenter till
markanvisningstävlingar bör arbeta fram detaljplaner till samrådshandling innan
markanvisningsförfarande för att sedan i samarbete med den valda exploatören
slutföra detaljplanen. Detta förfarande bör då underförstått ersätta ett där man
markanvisar med en antagen, och inte längre påverkbar, detaljplan som grund.
Motionären yrkar ”att vi vid markanvisningstävlingar och markanvisningar arbetat
klart detaljplanen tillsammans med exploatören för att dra nytta av deras kunskaper.”
Motionen har remitterats för synpunkter till byggnadsnämnden.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Synpunkterna och yrkandet i motionen beskriver i allt väsentligt den nuvarande
markanvisningsprocessen på Region Gotland så som den tillämpats för exempelvis
stora markanvisningar inom Kv Sergeanten, Kv Järnvägen, Kv Fiskmåsen och Kv
Kolgården, där detaljplaner i samrådsskede eller planprogram varit förutsättning för
markanvisningstävlingarna. Några markanvisningstävlingar som genomförts senaste
två åren, exempelvis för Kv Signallottan, har haft redan antagna detaljplaner som
underlag. I Kv Signallottan föll sig detta naturligt då den stora utbyggnaden på A7fältet inte möjliggjorde att hela området markanvisades samtidigt. Att
markanvisningsförfarandet genomförs efter samråd har identifierats som en bra
möjlighet att i dialog med exploatörer slutföra detaljplanearbetet. En antagen
detaljplan behöver trots detta kunna vara tillräckligt flexibel för att möjliggöra andra
och framtida lösningar om det tänkta projektet inte genomförs. Detta ska inte förstås
som att stadsbyggnadsvisionen läggas åt sidan. Grundförutsättningar behöver
klargöras i detaljplanen, men en gemensam stadsbyggnadsvision kan bara etableras i
dialog. Region Gotland behöver bli ännu tydligare med vilka kvaliteter och värden
som bör finnas i förgrunden när regionen utvecklar och försäljer egen mark. Denna
ambition behöver möta enskilda exploatörers egna förutsättningar och visioner i tät
dialog under projektets gång.
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar motionärens synpunkt att hårt styrda krav i
markanvisningstävlingar kan vara hämmande för intresset att delta. Där behöver
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Region Gotland hitta sätt att begära in enklare underlag utan att ge avkall på
kvalitetsbedömningen som ett grundkriterium i markanvisningstävlingen.
Det finns trots allt situationer där en antagen detaljplan kan vara bästa underlaget för
en markanvisningstävling. Inte alla exploatörer har den ekonomiska möjligheten att
vänta ut en detaljplaneprocess eller ta sig an en större markanvisning. En
kombination av mindre avgränsade markanvisningar och en redan antagen detaljplan
som underlag för anvisning kan då öka antalet intressenter snarare än tvärtom. Inom
ett stadsutvecklingsområde som helhet är förmodligen en blandning av både små och
stora markanvisningar en framgångsfaktor.
Sammanfattningsvis anser samhällsbyggnadsförvaltningen att motionen kan anses
besvarad då yrkandet beskriver en process som redan följs i
markanvisningsförfaranden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av stadsarkitekt Christian Hegardt. Byggnadsnämnden ansluter sig
till förvaltningens och arbetsutskottets bedömning.
Ordförande föreslår att byggnadsnämnden anser motionen besvarad med
förvaltningens yttrande.
Beslutsunderlag

Motion till regionfullmäktige ”Ej klara planer detaljplaner vid markanvisning”
2017.11.20
Skickas till
Regionstyrelsen
Sökande
Regionstyrelsen
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BN § 13

VISBY RUSSET 2 - Begäran om planbesked

BN 2017/2369

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden är inte beredd att upprätta detaljplan för berörd fastighet Visby
Russet 2, i enlighet med 5 kap 2 § Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900).

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

9 000 kronor

9 000 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Sammanfattning

Begäran om planbesked inkom 2017-09-27 till Samhällsbyggnadsförvaltningen med
önskan om upphävande av gällande fastighetsplan och ändring av gällande detaljplan
för att möjliggöra avstyckning av fastigheten Visby Russet 2 till två separata
fastigheter om vardera ca 577 m2. En planstridig åtgärd då gällande detaljplan (0980A3/1957) antagen 1957-09-28, medger minsta tomtarea om 600 m2. Den rådande
tomtstrukturen är fastslagen i gällande fastighetsplan antagen är 1965-01-30.
Fastigheten i fråga utgörs av en hörntomt om ca 1154 m2 i den södra änden av den
rundgata som löper genom kvarteret Russet. Befintlig huvudbyggnad är placerad på
Sandövägssidan. En eventuell ny byggnad, enligt sökande avses en 1 ½ plans villa i
liknande uttryck som för resterande hus i kvarteret, skulle i sådana fall placeras på
Karlsövägssidan i linje med befintlig bebyggelse och i övrigt följa gällande
planbestämmelser
Sökande anger att Byggnadsnämndens tidigare beslut att bevilja planändringar för
sammanlagt tre fastigheter i det närliggande kv. Renen genom upprättande av
tilläggsbestämmelser och ny detaljplan, bör ses som rådgivande för även detta
ärende.
Förutsättningar
För hörnfastigheter som omfattas av 1934 års plan medges i bestämmelserna att på
fastigheter som angränsas av två gator kan två huvudbyggnader uppföras samt att
minsta tomtstorlek får vara 500 m2. Detta har medfört att det i angränsande kvarter
(kv. Renen, kv Mården m.fl.) sedan 1960-talet har utförts 12 stycken upphävande av
gällande fastighetsplaner, senast 2017-02-13 (BN 2016/9561), i syfte att åstadkomma
nya planenliga byggrätter. Uteslutande på hörntomter i en kvartersstruktur där varje
kvarter medgett ytterligare fyra fastigheter efter upphävande. Historiskt har sådana
fastighetsdelningar inte medfört något behov av att ändra i gällande detaljplan men
för att fortsatt säkra områdets kulturhistoriska karaktär rörande tillkommande
bebyggelses struktur, volym och uttryck har Byggnadsnämnden, sedan antagande av
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll
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den fördjupade översiktsplanen för Visby, ansett att ett behov av varsamhet- och
utformningsbestämmelser föreligger för utpekade områden.
Kvarteret Russet omfattar idag 26 fastigheter med tomtstorlekar som varierar mellan
ca 875 m2 upp till ca 1155 m2. I kvarteret har inga tidigare upphävanden av
fastighetsplaner utförts sedan gällande plan antogs 1965-01-30.
Området är utpekat i Region Gotlands kulturmiljöprogram som värdefull
bebyggelsemiljö och beskrivs i bilaga ”Bebyggelsens och utemiljöns karaktärsdrag i Visby
ytterstad 1900-2000” till Fördjupad översiktsplan Hela Visby som ”område med
bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt”.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att förutsättningarna i kv. Russet inte är
jämförbara med de i kv. Renen och Mården m.fl. både i fråga om gällande
detaljplanebestämmelser samt kvarterets bebyggelsestruktur. Den förfrågade
hörntomten är dock den enda av sitt slag i kvarteret och dess placering på tvärs i
slutet av dubbla rader av hus ger bebyggelseraden på Karlsövägssidan ett något
oavslutat intryck. Till skillnad från t.ex. kv. Renen medger dock inte gällande
detaljplan ytterligare en huvudbyggnad på hörnfastigheter eller tomtstorlekar under
600 m2 vilket delvis tidigare varit skäl till byggnadsnämndens positiva hållning i
planförfrågningar i kvarteren Renen och Mården m.fl.
Den främsta skillnaden kvarteren emellan är den genomgående rundgatans dragning
och huvudbyggnadernas påföljande placering med ett centralt bebyggelseområde i två
rader (mellan Sandö- och Karlsövägen) samt de större tomtstorlekarna/byggrätterna,
vilket sammantaget lett till ett mer homogent uttryck med byggnader uppförda vid
ungefär vid samma tid. Fastigheterna längs Follingboväg följer uttrycksmässigt den
mer blandade villabebyggelsen i Östra Vi.
Syftet med planförfrågan är att upphäva gällande fastighetsplan samt att med nya
planbestämmelser medge en minsta tomtstorlek om 577 m2 för att möjliggöra för en
delning av fastigheten och uppförandet av ytterligare ett bostadshus i kvarteret. Att
upprätta tilläggsbestämmelser till gällande detaljplan bedöms inte längre förenligt
med plan- och bygglagens tydlighetskrav enligt kap 4 § 32 varför en ny detaljplan
endast för fastigheten Visby Russet 2 i sådana fall skulle behöva upprättas. Kvarteret
har inte tidigare varit föremål för liknande upphävanden av fastighetsplaner eller
övriga planförfrågningar och Samhällsbyggnadsförvaltningen ser förutom
varsamhetsbestämmelser i dagsläget inga ytterligare behov av planändringar i
kvarteret.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det med rådande resurser och
stora beslutade samhällsbyggnadsprojekt i uppstartsfas inte finns tillräcklig
allmännytta i att hantera ett planarbete för fastigheten och föreslår därför för
byggnadsnämnden att inte bevilja planbesked för fastigheten Visby Russet 2.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av fysisk planerare Christan Björkman. Byggnadsnämnden ansluter
sig till förvaltningens och arbetsutskottets bedömning.
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Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden förklarar sig inte beredd att upprätta
detaljplan för berörd fastighet Visby Russet 2, i enlighet med 5 kap 2 § Plan- och
Bygglagen (SFS 2010:900).
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-01-24
Ansökan inkl. bilagor, 2017-09-27
Sökande
Staffan Bergström, Sandövägen 8, 62143 Visby
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BN § 14

OTHEM KILÅKERN 4 - Begäran om planbesked

BN 2017/2521

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden är inte beredd att ändra detaljplanen för berörd fastighet Othem
Kilåkern 4 i enlighet med 5 kap 2 § Plan och Bygglagen (SFS 2010:900).

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

9 000 kronor

9 000 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Sammanfattning

Begäran om planbesked inkom 2017-10-10 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet
Plan, med önskan om ändring av gällande detaljplan för att upphäva användningen
Kontor till förmån för användningen Bostad för fastigheten Othem Kilåkern 4,
centralt belägen i Slite samhälle.
Fastigheten omfattar 1356 m2 och är bebyggd med en huvudbyggnad som tidigare
använts som bland annat vårdmottagning och läkarbostad. När hela kv. Kilåkern
planlades för D – Vård och A – allmänt ändamål 1989-01-23 inhyste fastigheten
vårdcentral och senare fritidsgård fram tills verksamhetens upphörande. I
tilläggsbestämmelser antagna 2012-06-26 upphävdes gällande ändamål till förmån för
K – kontor. Delvis på grund av att allmänt ändamål inte längre används som
bestämmelse.
Fastigheten angränsar till Cementa och riskerna för olägenheter från
cementråvaruframställning i fråga om buller och partikelnedfall var det huvudsakliga
skälet till varför fastigheten inte bedömdes som lämplig för bostadsändamål.
Bedömning

Frågan att ändra användningen för den gamla vårdmottagningen tillika läkarbostaden
i kv. Kilåkern ställdes senast 2012 när flertalet av de verksamheter som tidigare
huserat på fastigheten avvecklats. Byggnadsnämnden gjorde då bedömningen att
närheten till cementråvaruindustrin som bedrivs på Cementa – som utgör riksintresse
och innehar ett gällande miljötillstånd – gjorde bostadsanvändning olämplig då det på
fastigheten föreligger risk för både buller och partikelnedfall. Användningen sattes till
kontor. En användning där avgörande är att verksamheten inte medför störning av
betydelse för omgivningen, till exempel att den saknar utomhusverksamhet och har
besöksverksamhet i begränsad utsträckning, det vill säga att tjänster som i största
möjliga mån utförs utan kundens närvaro.
Sökande har i sin ansökan om planändring angett möjligheten att använda fastigheten
som enbostadshus. Sökande har även ett vilande bygglovsärende (BN 2017/362)
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som syftar till att möjliggöra för verksamhet av B&B/pensionatskaraktär. Ärendet
inväntar byggnadsnämndens planbeslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att förutsättningarna har ändrats utan
att fastighetens närhet till cementindustrin gör att bostadsändamål fortfarande inte
kan anses lämpligt. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden
inte bör bevilja planändring för fastigheten Othem Kilåkern 4 i fråga om användning
kontor till bostad.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av fysisk planerare Christian Björkman. Byggnadsnämnden ansluter
sig till förvaltningens och arbetsutskottets bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden förklarar sig inte beredd att ändra
detaljplanen för berörd fastighet Othem Kilåkern 4 i enlighet med 5 kap 2 § Plan och
Bygglagen (SFS 2010:900).
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-01-24
Ansökan inkl. bilagor, 2017-10-10
Sökande
Tessmo Invest AB, Nick Tessmo, Vegagatan 8, 11329 STOCKHOLM
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BN § 15

DEL AV VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:312 och
VÄSTERHEJDE NYGÅRDS 1:295 - Upphävande av
detaljplan

BN 2016/645

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden upphäver av del av detaljplan (09-VÄE-493), daterad 2017-10-04,
(enligt reglemente RF 2015-03-30 § 143)

Sammanfattning

En förfrågan om planbesked har inkommit från Region Gotlands Tekniska
förvaltningen. Önskemålet är att ändra användningen i gällande detaljplan (antagen
1974) från parkmark till kvartersmark för Västerhejde Vibble 1:312 som sedan avses
säljas och överföras till Nygårds 1:295.
I samband med att den nu gällande detaljplanen för området upprättades lades delar
av fastigheten Västerhejde Nygårds 1:295 ut som parkmark vilket resulterade i att den
på fastigheten befintliga byggnaden blev planstridig. Byggnaden nyttjas idag som
fritidshus och fastigheten har även kompletterats med ytterligare byggnader. För att
kunna utveckla fastigheten för det önskade syftet, bostads/fritidshusändamål, måste
även delar av denna fastighet ingå i en planändring.
För området gäller en detaljplan (09-VÄE-493) antagen 1974-06-06. Det aktuella
området är utlagt som parkmark.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till upphävande av del av
gällande detaljplan, daterat 2017-10-04 och ärendet behandlades i byggnadsnämnden
2017-10-18, § 182 , med beslut om samråd.
Planförslaget har hanterats med begränsat standardförfarande (PBL 2010:900) och
har varit ute på samråd under tiden 26 oktober – 20 november 2017. Förslaget
skickades för samråd till fem intilliggande fastigheter, inkl Trafikverket och Region
Gotland. Samtliga berörda fastighetsägare har godkänt förslaget till upphävande.
Länsstyrelsen och Lantmäteriet hade inga erinringar.
Bedömning

Då samtliga berörda fastighetsägare, inklusive Trafikverket, har godkänt förslag till
upphävande samt att Länsstyrelsen och Lantmäteriet inte har haft några erinringar
föreslås byggnadsnämnden upphäva del av gällande detaljplan (09-VÄE-493) enligt
förslaget.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av enhetschef plan Anders Rahnberg. Byggnadsnämnden ansluter
sig till förvaltningens och arbetsutskottet bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden upphäver del av detaljplan (09-VÄE-493),
daterad 2017-10-04, (enligt reglemente RF 2015-03-30 § 143)
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Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2017-12-29
242697013398500Karta med förslag till upphävande, daterat 2017-10-04
Samrådsredogörelse
Skickas till
Lena och Andrej Herman, Trollvägen 4, 462 54 VÄNERSBORG
Sökande
Tekniska förvaltningen, Per Seigerlund, Visborgsallén 19, 621 81 VISBY
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BN § 16

BUNGE KRONHAGEN 3:49 - Upphävande av
detaljplan

BN 2017/1662

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden upphäver detaljplan (09-PLN51A) enligt förslag daterat, 2017-1018 (enligt regemente RF 2015-03-30 § 143)

Sammanfattning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-06-21 med
önskan om att upphäva detaljplan för aktuell fastighet.
För fastighetens västra del finns ingen detaljplan men på den östra delen av
fastigheten gäller detaljplan (09-PLN-51A), antagen 1943-02-08. Detaljplanen anger
för den delen av fastigheten ändamålet M ”mark för militärt ändamål”. Den
fördjupade översiktsplanen för Fårösundsområdet (antagen av KF 2004-08-16) anger
bostadsbebyggelse.
Den nuvarande fastighetsägaren vill kunna utveckla den befintliga byggnaden som är
belägen på delen med detaljplan till bostäder, men den nuvarande planbestämmelsen
”M” begränsar användandet.
Byggnadsnämnden beslutade 2017-10-18 § 186 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen
i uppdrag att upphäva och samråda med förslag till upphävande av gällande
detaljplan, enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen.
Förslag till upphävandet har hanterats med begränsat standardförfarande enligt PBL
2010:900 och förslaget har skickats ut på samråd till fyra intilliggande fastigheter samt
en samfällighetsförening.
Inga synpunkter på förslaget har inkommit under samrådstiden. Länstyrelsen och
Lantmäterimyndigheten hade inga erinringar. Inga ändringar av förslaget har skett
efter samrådet.
Bedömning

Då samtliga berörda fastighetsägare har godkänt förslag till upphävande samt att
Länsstyrelsen och Lantmäteriet inte har haft några erinringar föreslås
byggnads-nämnden upphäva detaljplan 09-PLN-51A för del av Bunge Kronhagen
3:49
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av enhetschef plan Anders Rahnberg. Byggnadsnämnden ansluter
sig till förvaltningens och arbetsutskottets bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden upphäver detaljplan (09-PLN51A) enligt
förslag daterat, 2017-10-18 (enligt regemente RF 2015-03-30 § 143)
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Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2017-12-29
Karta med förslag till upphävande, daterad 2017-10-18
Samrådsredogörelse
Sökande
Ulf Larsson, Hejdeby Norrbys 140, 62176 Visby
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BN § 17

DEL AV VISBY GUSTAVSVIK 1:1
(FLUNDREVIKEN) - Avskrivning

PLAN.2009.92001

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar att ärendet avskrivs

Sammanfattning

Ansökan om detaljplaneläggning inkom till stadsarkitektkontoret den 23 januari 2009.
Avsikten var att bebygga området med cirka 30-40 st husbåtar/flytande villor,
anlägga nya bryggor för 60-70 st båtar samt cirka 50 st nya p-platser placerade utmed
Snäckgärdsvägen för boende och gäster.
Planförhållanden
Planområdet omfattas av en fördjupad översiktsplan för Norra Visby, antagen av
kommunfullmäktige 1995-09-18. I denna finns områden utpekade för bland annat
bostäder, kontor, rekreation och natur. Det aktuella området är utpekat som ett
område för rekreation. Området är inte detaljplanelagt.
I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet, antagen av KF 2009-12-14 –
Hela Visby – är området utpekat som hamnområde.
Planuppdrag
Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2009-06-17 § 107, med beslut om
planuppdrag att upprätta planprogram för att pröva möjligheten att upprätta
detaljplan för att möjliggöra uppförandet av ett antal husbåtar i Flundreviken.
Bedömning

För att aktualisera inkomna detaljplaneförfrågningar gör planenheten kontinuerligt en
översyn av gamla planärenden för att kunna avskriva de projekt som inte längre är
aktuella. Ansökan om detaljplan för del av fastigheten Visby Gustavsvik 1:1
(Flundreviken) inkom 2009 och sökanden har skriftligen fått uppgiften att ärendet
kommer att avskrivas om vi inte erhåller ett svar om motsatsen inom föreskriven tid.
Eftersom det inte inkommit något svar så föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att
byggnadsnämnden beslutar att avskriva ärendet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av enhetschef plan Anders Rahnberg. Byggnadsnämnden ansluter
sig till förvaltningens och arbetsutskottets bedömning.
Ordförande förslår att Byggnadsnämnden beslutar att ärendet avskrivs.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2017-12-29
Översiktskarta
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Ansökningshandlingar
Skickas till
Wisab Bygg AB, Box 1316, 621 24 VISBY
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BN § 18

VISBY GRÅBO 1:3 (del av) - Upprättande av
detaljplan

BN 2017/3146

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden lämnar positivt planbesked enligt 5 kap 2 § Plan- och bygglagen
(2010:900) och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan
för del av fastighet Visby Gråbo 1:3 för att möjliggöra bostadsbebyggelse.
Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.
Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.
Förslag till detaljplan bedöms få regionalekonomiska konsekvenser.

Sammanfattning

Ärendebeskrivning
En förfrågan om direktanvisning av mark på, samt planbesked för, del av Visby
Gråbo 1:3 har inkommit från AB GotlandsHem. Området är utpekat som möjlig
byggbar mark i Region Gotlands ”Gluggutredning” som togs fram av
samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av ledningskontoret 2017-01-25. Syftet
med gluggutredningen är att hitta enkelt byggbar mark (inom parkmark) i Visby.
GotlandHem ser en utbyggnad av 100 lägenheter på aktuellt område.
Regionstyrelsen beslutade 2017-12-13 (RS § 365) att:
- Godkänna direktanvisning av del av fastighet Visby Gråbo 1:3 till GotlandsHem.
- Regionsstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram markanvisningsavtal, som
även omfattar studentbostäder.
- Områdets avgränsning får fastställas inom ramen för kommande planarbete.
- Byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja planarbete med AB Gotlandshem som
utförare.
Området som finns utpekat i gluggutredningen , område nummer 16, är en del av en
storskalig grönstruktur och en exploatering medför behov av ny infrastruktur
(angöring, gata mm.) Delar av ytan anses möjlig för exploatering enligt utredningen.
Bedömningarna av utpekade områden i utredningen är översiktliga och ingen
undersökning av marken avseende markföroreningar, arkeologi etc har gjorts.
Området är markerat med orange-färg i gluggutredningen vilket innebär att området
kräver fördjupade studier utifrån buller, infrastruktur, stadsbild mm.
Vidare beskrivs möjlighet att fysiskt och visuellt samandbinda Gråbo/TerraNova/
Lien genom en exploatering av platsen.
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Området utgörs av en öppen, flack gräsbeväxt yta. Gång- och cykelväg går i både
nord/sydlig riktning (Terra Nova – mot centrala Visby) och i östvästlig riktning
(kvarteren Lien - Bogen). I områdets västra del finns en BMX-bana. Norr om
område finns äldre lövskog med framförallt stora lönnar. Här finns även en
dansbana.
Planförhållanden
Översiktsplan Bygg Gotland 2025 antagen av KF 2010-06-14 § 79
(aktualitetsförklarad av RF 2014-06-16 §97) anger: område med detaljplaner och
befintlig fördjupad översiktsplan.
Fördjupad översiktsplan Hela Visby 2025, antagen av KF 2009-12-14, anger Viktiga
större parker och grönområden.
Detaljplan. Området är detaljplanelagt för Parkmark (09-VIS-336).
(Genomförandetiden har gått ut).
Riksintressen. Fastigheterna omfattas av Riksintresse Rörligt friluftsliv, MB 4:2.
Stoppområde höga objekt, Försvarsmakten.
Miljökonsekvensbeskrivning
En behovsbedömning kommer att göras under planarbetet
Bedömning

Område utgörs av parkmark idag, varför en planändring krävs för att möjliggöra
bostäder. Enligt regionstyrelsens beslut 2017-12-13 (RS § 365), angående
direktanvisning till Gotlands Hem och planläggning av marken, nämns att det rör sig
om tillskapande av ca 100 lägenheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser potential
att utnyttja marken för ytterligare byggrätter. Det bör även undersökas om en
nedgrävning av elledningen i söder kan innebär fler byggrätter mot Visbyleden på
längre sikt. En grön buffertzon mot befintliga gång- och cykelvägar bör dock lämnas
för att bevara det gröna stråket från Terra Nova som leder in mot centrala Visby.
En social kartläggning är önskvärd för att få kunskap om hur området används idag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Byggnadsnämnden preciserar givet
planuppdraget med att även :
Se över grönstrukturen så att ett sammanhängande och kvalitativt grönstråk utvecklas
i anslutning till gång- och cykelvägarna i närområdet.
Se hur ny bebyggelse kan bidra till att Gråbo och Terra-Nova kan bindas samman
fysiskt och visuellt.
Se om fler byggrätter, än det antal som angavs i regionstyrelsens beslut, kan vara
lämpligt på platsen.
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Sammanträdesdatum 2018-02-07

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen är av en sådan art att den
ska hanteras med utökat förfarande. Regionfullmäktige antar detaljplanen enligt
reglemente för byggnadsnämnden.
Byggnadsnämndens arbetsutskott fattar beslut med stöd av delegation (se BN§ 253
2017-12-20)
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av fysisk planerare Stina Wester. Byggnadsnämnden ansluter sig till
förvaltningens bedömning.
Arbetsutskottets förslag till Byggnadsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram ett PM för att beskriva tänkt planprocess utifrån regionstyrelsens givna uppdrag
anses inte längre vara ett relevant beslut.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden lämnar positivt planbesked enligt 5 kap 2
§ Plan- och bygglagen (2010:900) och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att upprätta detaljplan för del av fastighet Visby Gråbo 1:3 för att möjliggöra
bostadsbebyggelse.
Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.
Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.
Förslag till detaljplan bedöms få regionalekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-01-24
Regionstyrelsens beslut 2017-12-13 (RS § 365)
Del av Utredning för att ta fram enkelt byggbar mark i Visby – ”Gluggutredning”,
2017-01-25
BN § 253 2017-12-20
Skickas till
AB Gotlandshem, 62183 Visby

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll
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BN § 19

VISBY YTTRE FURULUND 1:1 (del av) Upprättande av detaljplan

BN 2017/3149

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden lämnar positivt planbesked enligt 5 kap 2 § Plan- och bygglagen
(2010:900) och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan
för fastighet Visby Furulund 1:1 för att möjliggöra bostadsbebyggelse .
Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.
Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.
Förslag till detaljplan bedöms få regionalekonomiska konsekvenser.

Sammanfattning

AB Gotlanshem har 2017-12-21 inkommit med en önskan om att planlägga en del av
fastigheten Visby Furulund 1:1 (mellan kvarteren Visby Skäran och Visby Lien) med
bostadsbebyggelse som kan utgöra ett komplement till bebyggelsen i kvarteret Lien
(Visby Lien 1). Förfrågan är kopplad till ett område (område nummer 15) som pekas
ut i den så kallade ”gluggutredningen” som togs fram av
samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av ledningskontoret 2017-01-25. Syftet
med gluggutredningen är att hitta enkelt byggbar mark (inom parkmark) i Visby.
Bedömningarna av utpekade områden i utredningen är översiktliga och ingen
undersökning av marken avseende markföroreningar, arkeologi etc har gjorts.
Aktuellt område är markerat med grön färg i gluggutredningen, vilket innebär att
området bedöms vara lämplig för förtätning av bostäder.
Exploateringen avser den öppna gräsytan.
Planförhållanden
Översiktsplan Bygg Gotland 2025 antagen av KF 2010-06-14 § 79
(aktualitetsförklarad av RF 2014-06-16 §97) anger: område med detaljplaner och
befintlig fördjupad översiktsplan.
Fördjupad översiktsplan Hela Visby 2025, antagen av KF 2009-12-14, anger Viktiga
större parker och grönområden.
Detaljplan. Området är detaljplanelagt för Parkmark (09-VIS-336).
(Genomförandetiderna har gått ut).
Riksintressen. Fastigheterna omfattas av Riksintresse Rörligt friluftsliv, MB 4:2.
Stoppområde höga objekt, Försvarsmakten.
Miljökonsekvensbeskrivning

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden
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En behovsbedömning kommer att göras under planarbetet.
Bedömning

Området omfattar öppna gräsytor och utgörs av parkmark mellan kvarteren Skäran
och Lien, öster om Furulundsskogen. Ny bostadsbebyggelse på platsen kan ses som
en komplettering till befintlig bebyggelse i kvarteret Lien. Befintlig infrastruktur
(angöringsvägar etc) kopplat till kvarteret Lien bör kunna användas som angöring för
tillkommande bebyggelse.
Exploateringen avser den öppna gräsytan. Omgivande träd ska bevaras.
Exploateringen får inte helt skära av befintligt grönstråk i öst/västlig riktning utan
bebyggelsen måste anpassas så att en naturlig koppling mellan grönytorna kvarstår.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen är av en sådan art att den
ska hanteras med utökat förfarande. Regionfullmäktige antar detaljplanen enligt
reglemente för byggnadsnämnden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av fysisk planerare Stina Wester. Byggnadsnämnden ansluter sig till
förvaltningens och arbetsutskottets bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden lämnar positivt planbesked enligt 5 kap 2
§ Plan- och bygglagen (2010:900) och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att upprätta detaljplan för fastighet Visby Furulund 1:1 för att möjliggöra
bostadsbebyggelse .
Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.
Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.
Förslag till detaljplan bedöms få regionalekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-01-24
Ansökan, 2017-12-21
Del av Utredning för att ta fram enkelt byggbar mark i Visby – ”Gluggutredning”,
2017-01-25

Justerande
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BN § 20

SANDA STORA VARBOS 1:20 - Ansökan om
planbesked

BN 2017/2646

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden är inte beredd att upprätta detaljplan för berörd fastighet, enligt 5
kap 2 § Plan- och bygglagen (2010:900).

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

9000 kronor

9000 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Sammanfattning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggandsförvaltningen 2017-10-25 med
önskan om att upprätta detaljplan för 5-6 tomter för villabebyggelse på fastigheten
Sanda Stora Varbos 1:20. Tomterna föreslås att angöras från befintlig enskild väg
som ansluter till Toftavägen. Området utgörs av urgallrad barr- och lövskog.
Planförhållanden
Översiktsplan Bygg Gotland 2025 antagen av KF 2010-06-14 § 79
(aktualitetsförklarad av RF 2014-06-16 §97) anger: Område där fördjupad
översiktsplan ska tas fram (Klintehamn)
Detaljplan. Området är inte tidigare detaljplanelagt.
Riksintressen: Friluftsliv MB 3:6. Rörligt friluftsliv MB 4:2.
Försvarsmakten stoppområde höga objekt. Försvarsmakten influensområde luftrum.
Försvarsmakten influensområde väderradar.
Odlingslandskap, Sandakuste (exploatering får endast ske med hänsyn till områdets
natur- kultur- och skönhetsvärden.)
Remisser och grannar
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Räddningstjänsten, ser inget hinder med begäran om
planbesked under förutsättning att: Tillgängligheten för räddningstjänsten blir sådan
att utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter
från uppställningsplatsen för brandfordon. Avser alla byggnader.
Gotlands energi AB - GEAB har inget att erinra i detta ärende.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet miljö- och hälsoskydd. Det kan inte anses
lämpligt med planläggning förrän vatten och avlopp har en lösning. En anslutning till
det kommunala nätet bör kunna vara möjlig inom ett år för att det ska anses vara
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

lämpligt. Om det blir aktuellt med enskild VA-lösning, ska detta först utredas för att
se om det går att lösa på ett acceptabelt sätt på platsen.
Teknikförvaltningen, enhet beredning och projektering. Vatten finns framdraget till
grannfastigheten (Sanda Stora Varbos 1:37) där även de nya husen kan anslutas. Det
finns en gemensamhetsanläggning för avlopp i området som ansvarar för
ledningsnätet som sedan kopplas på det kommunala. Nya fastigheter ska kopplas på
avloppet till det kommunala via det gemensamma. Dock inga kommunala
anslutningar förrän avsaltningsanläggningen i Kvarnåkershamn är i bruk, vilket
beräknas stå klart till sommaren 2019.
Trafikverket, Stockholm: Av handlingarna framgår att tillkommande byggnader är
tänkta att använda en befintlig utfart. Det är bra då fler utfarter på den här sträckan
inte är lämpligt. På den här sträckan ska också gång- och cykelvägen mellan
Västergarn och Klintehamn byggas, med planerat färdigställande 2018. Ett
helhetsgrepp skulle behöva tas över trafiken för hela sträckan mellan Västergarn och
Klintehamn då området bebyggs i snabb takt. Den plats som bebyggelsen ligger på
och den gleshet som bebyggelsen har skapar ett stort bilberoende. Trafikverket
önskar att Region Gotland tar ett grepp på den frågan kopplat till de klimatmål som
dels ställts upp av regeringen och dels av region Gotland
Bedömning

Vid besiktning på platsen, december 2017, var delar av fastigheten mycket våta och
olämpliga att bebygga. Det berör mest norra delen av fastigheten, men våta partier
fanns även i den sydvästra delen. Delar av fastigheten är dock mer lämpade för
bebyggelse utifrån markens beskaffenhet. Tilltänkta tomter kan kopplas till
kommunalt vatten- och avloppsnät, men först när avsaltningsanläggningen i
Kvarnåkershamn är klar. Då byggbar mark utgör en så pass liten yta, bedöms det
som onödigt att ta fram en detaljplan för byggnationen. Omfattningen av
byggnationen och antalet tomter lämpar sig bättre att prövas inom en
bygglovsprocess.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av fysisk planerar Stina Wester. Byggnadsnämnden ansluter sig till
förvaltningens och arbetsutskottets bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden förklarar sig inte beredd att upprätta
detaljplan för berörd fastighet, enligt 5 kap 2 § Plan- och bygglagen (2010:900).
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-01-24
Ansökan, 2017-10-25
Sökande
Johan Lundberg, Rödhakevägen 3 A, 75652 UPPSALA

Justerande
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Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

BN § 21

VISBY FÄNRIKEN 1 - Begäran om planbesked

BN 2017/2497

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden återremitterar ärendet för vidare handläggning. Nämnd önskar
utförligare information om sökandes intention med fastigheten.

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

15 000 kronor

15 000 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Sammanfattning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggandsförvaltningen 2017-10-11 med
önskan om att ändra detaljplan för att möjliggöra vårdboende (flerbostadshus för
äldre och funktionshindrade) på fastigheten Visby Fänriken 1. Sökanden önskar att
planarbetet även prövar fastigheten för bostadsändamål.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ett positivt planbesked ges för
vårdbostäder (användning med beteckning D) men inte för bostadsbebyggelse
(användning med beteckningen B).
Inkommet förslaget strider dock med fördjupad översiktsplan för Visby vilken anger
verksamheter, kontor och extern handel. Den fördjupade översiktsplanen anger 300meters skyddszon från värmekraftverket, (där bostäder inte får byggas) samt att
området är flygbullerpåverkat och därav inte är lämpligt för bostadsbebyggelse.
Beslut om negativt planbesked togs av byggnadsnämnden BN 2014-12-16 § 323.
(2014/8552) Ansökan omfattade även då vårdboende. Begäran om planbesked
nekades bland annat på grund av att det: omfattades av flygbuller, låg inom
skyddsavståndet på 300 meter från värmekraftverket samt stred mot den användning
av mark som angavs i Fördjupad översiktsplan Hela Visby.
Förutsättningar för fastigheten har förändrats gällande skyddsavstånd till
värmekraftverket (föreslagen byggnad ligger utanför skyddsavståndet) och påverkan
av flygbuller (fastigheten påverkas inte av flygbuller) varför en förändrad
markanvändning föreslås att prövas.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ett positivt planbesked ges för
vårdbostäder (användning med beteckning D) men inte för bostadsbebyggelse
(användning med beteckningen B).

Justerande
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Förslaget strider mot fördjupad översiktsplan för Visby vilken anger verksamheter,
kontor och extern handel. I den fördjupade översiktsplanen anges även 300 meters
skyddszon från värmekraftverket, där bostäder inte får byggas. Enligt de flygbullerkurvor som gällde när fördjupad översiktsplan antogs (2009), var området heller inte
lämpligt för bostadsbebyggelse.
Förutsättningar för fastigheten har förändrats, varför en förändrad markanvändning
föreslås att prövas. Enligt remissvar från miljö- och hälsa gällande skyddsavstånd till
värmekraftverket ligger den föreslagna byggnaden utanför skyddsavståndet, vilket ur
den aspekten möjliggör byggnation av exempelvis vårdboende. Delar av fastigheten
ligger dock fortfarande inom värmekraftverkets skyddsavstånd.
Under 2015 har ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216)
tagits fram. Fastigheten ligger (enligt den beräkning av influensområde som gjorts
utifrån förordning) utanför influensområdet för flygbuller från Visby Flygplats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser dock att en prövning av bostadsbebyggelse på
platsen är olämplig. Vårdboende utgör en arbetsplats med tillhörande transporter
vilket är en användning av marken som stämmer bättre överens med intentioner i
fördjupad översiktsplan än ren bostadsbebyggelse. Vårdboende på denna plats kan
fungera som en bra övergång mellan området med kontor/handel (öster om
fastigheten) och bostadsområden (väster om fastigheten).
Rekommenderade trafikleder för transport av farligt gods finns inte framtaget för
Gotlands del. Det kan då förutsättas att farligt gods transporteras på Follingboväg.
Risken för farligtgodsolycka bör belysas och beaktas i det fortsatta planarbetet.
Fastigheten detaljplanelades för extern handel och kontor. Med avsikt att genomföra
planen avstyckades fastigheten och genom anbudsförfarande såldes fastigheten till
sökanden. Att efter genomförd försäljning ändra detaljplanen för att medge bostäder
är att i efterhand ändra förutsättningarna för försäljningen. Teknikförvaltningen
påpekar i sitt yttrande att anbuden eventuellt kunde blivit fler och högre om bostäder
varit aktuellt vid försäljningstillfället.
En ändring till ”vård” i förhållande till en ändring till ”bostad” kan antas innebära en
mindre skillnad i hur ett anbudsförfarande kunnat bli.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen är av en sådan art att den
ska hanteras med utökat förfarande. Regionfullmäktige antar detaljplanen enligt
reglemente för byggnadsnämnden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av fysisk planerare Stina Wester.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden återremitterar ärendet för vidare
handläggning. Nämnd önskar utförligare information om sökandes intention med
fastigheten.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-01-24
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Ansökan, 2017-10-11
Sökande
Fjaugen Fastighets AB, Hans-Göran Eklund, Box 2050, 62126 VISBY

Justerande
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BN § 22

ENDRE BÄCKS 1:36 - Tillbyggnad av
försäljningsbyggnad (bilhall), nybyggnad av 2 st
garage samt anordnande av parkeringsplats

BN 2017/1255

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

Bygglovsavgift

37260 kronor

Startbeskedsavgift

13800 kronor

Totalt

51060 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Observera att arbetena inte får påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat startbesked.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag: Benny Appelqvist, När Rangsarve 409, 62337 Havdhem.
Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft (9 kap. 43 § plan- och bygglagen).
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se bifogad kallelse.
Arbetena får inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat startbesked (10 kap. 3 §
plan- och bygglagen). Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta
ut en byggsanktionsavgift (9 kap. plan- och byggförordningen, SFS 2011:33).
Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked
(10 kap. 4 § plan- och bygglagen).
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att det är publicerat i Post- och Inrikes
Tidningar.
På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är markerade
på den ekonomiska kartan. Avbryt då omedelbart arbetet och underrätta Kulturmiljö,
Länsstyrelsen telefon 010-223 90 00.
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Lägeskontroll av byggnaden/-erna ska ske i samband med byggstart. Kontakta Enhet
Geografisk Information för beställning av lägeskontroll. Telefon 0498-26 91 80 eller
e-post matning@gotland.se.
Utstakning krävs inte i ärendet.
Sammanfattning

Åtgärden avser tillbyggnad av bilhall, samt nybyggnad av två garage samt anläggandet
av 20 parkeringar. Vidare gäller ärendet totalt 4 skyltar. Åtgärderna uppfyller gällande
lagkrav och förvaltningens förslag till beslut är att bevilja ansökan.
Ärendet tas upp för beslut i Byggnadsnämnden då det saknas delegation för
bygglovhandläggare, bygglovarkitekt, stadsarkitekt eller annan delegat att bevilja
denna typ av ärende.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig att
bebygga med de ansökta åtgärderna.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintresset för
rörligt friluftsliv omfattar. Platsen är redan i anspråkstagen och bedöms därför inte
påverka det riksintresset.
Försvarsmakten har fått remiss och givits tillfälle att inkomma med synpunkter. Inga
synpunkter har inkommit. Åtgärderna är inte höga objekt och berör redan en
pågående verksamhet varav bedömningen är att inte heller riksintresset för
försvarsmakten påverkas.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheten Endre S:2, Endre
Allkvie 1:1, Endre Backs 1:15, Endre Bäcks 1:25, 1:29, 1:41 och Hejdeby Suderbys
1:8 har bedömts vara berörda.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande.
Synpunkter har inkommit ifrån granne på fastigheten Endre Backs 1:29, se yttrande
ovan.
I och med att sökande valde att ta bort den anslutning som sökande initialt hade med
i sin ansökan, i enlighet med Trafikverkets och grannens synpunkter, är
bedömningen att bygglov kan beviljas. Bedömningen är att risken för olyckor inte
längre ökar till följd av åtgärderna i ansökan.
Förvaltningen bedömer att förutsättningarna finns för att tillmötesgå de synpunkter
som anges i Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande under byggnadsinspektionen
inför start- och slutbesked.
Sammantaget är bedömningen att åtgärderna uppfyller de förutsättningar som finns
angivet i 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen för att bygglov ska beviljas.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av stadsarkitekt Christian Hegardt. Byggnadsnämnden ansluter sig
till förvaltningens och arbetsutskottets bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av
9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Fasadritning tillbyggnad
Planritning tillbyggnad
Sektionsritning tillbyggnad
Fasadritningar samt plan- och sektionsritning garage 1
Fasadritningar samt plan- och sektionsritning garage 2
Anmälan kontrollansvarig,
Remissyttrande 1 Trafikverket
Remissyttrande 2 förtydligande Trafikverket
Remissyttrande TKF VA
Remissyttrande MHN
Yttrande från granne Endre Bäcks 1:29

Inkom
2016-xx-xx
2017-05-05
2017-12-06
2017-05-05
2017-05-05
2017-05-05
2017-05-05
2017-05-05
2017-05-10
2017-11-13
2017-11-24
2017-11-07
2018-01-12
2017-11-14

Handlingsnr
#1
#41
#4
#3
#5
#6
#7
#11
#30
#37
#28
#45
#31

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Senapen Förvaltning AB
Johan Gate
Box 1296
62123 Visby
Granne delges:
Rolf Ingemar Bergman
Planetgatan 3
621 41 Visby
Trafikverket delges:
Ärendemottagningen
TRV 2017/104434
Box 810
781 28 Borlänge
Sökande
Senapen Förvaltning AB , Johan Gate, Box 1296, 62123 Visby

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

BN § 23

FOLLINGBO KLINTE 1:37 - Nybyggnad av
lagerlokal

BN 2017/562

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och
bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att:
Kontrollplanen fastställs.
Följande handlingar ska lämnas till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked:
Verifierad kontrollplan, signerad och påskriven.

Avgift

Totalt

13 800 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av
startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked (10 kap 4 § PBL), om
nämnden inte beslutar annat.
Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft (9 kap. 43 § plan- och bygglagen).
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet
upphör att gälla.
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är markerade
på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas på telefon 010-223 90 00.
I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd från
en väg m.m.
Sammanfattning

Ärendet avser uppförandet av en lagerlokal på 27 kvadratmeter (3 x 9 meter) för
lagring av hundartiklar till internetförsäljning på ej planlagd mark i Follingbo. Platsen
har få natur- och kulturvärden och de riksintressen som berörs, främst försvarets,
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

anses inte skadas av åtgärden. Åtgärden ligger inom vattenskyddsområde men då
vatten och avlopp ej ingår bedöms ej heller detta påverkas.
I och med dessa förutsättningar föreslår förvaltningen att bevilja ansökan.
Ärendet tas upp i byggnadsnämnden då delegation saknas.
Bedömning

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheterna Follingbo Klinte
1:44, 1:67, 1:70 och 1:72 har bedömts vara berörda.
Grannar på fastigheterna: Follingbo Klinte 1:82, 1:20, 1:27, 1:44, 1:76, 1:82 samt
Follingbo Gerete 1:11 är rågrannar, men bedöms ej vara berörda på grund av stora
avstånd till åtgärden och/eller begränsad sikt i och med befintlig bebyggelse och
vegetation.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget ej påtagligt skadar de värden
som aktuella riksintressen på platsen pekar ut:
Byggnaden anses inte påverka riksintresset för naturvärden negativt då marken redan
är i anspråkstagen för exploatering
Möjligheterna till att idka rörligt friluftsliv påverkas ej med samma resonemang som
ovanstående.
Byggnadskroppen utgör ej heller ett högt objekt vilket ger att ingen konflikt
föreligger med försvarets intressen i området.
Den verksamhet som kommer att bedrivas, förvaring av hundartiklar, bedöms vidare
inte utgöra en miljöfarlig verksamhet med risk för utsläpp och förslaget innehåller ej
heller vatten och avlopp. Utifrån detta är bedömningen att vattenskyddet inte
kommer att påverkas negativt vid användning.
Inga granneyttranden har inkommit och Länsstyrelsen har inga anmärkningar på
förslagets potentiella åverkan på intilliggande fornminne.
Bedömningen är sammantaget att bygglov kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 §.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av stadsarkitekt Christan Hegardt. Byggnadsnämnden ansluter sig
till förvaltningens och arbetsutskottet bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av
9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och
bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att:
Kontrollplanen fastställs.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

Följande handlingar ska lämnas till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked:
Verifierad kontrollplan, signerad och påskriven.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Meddelande önskad ändring i sökt lov
Reviderad Situationsplan 1:5000
Reviderad plan, fasad, sektion 1:100
Teknisk beskrivning
Kontrollplan
Remissyttrande Länsstyrelsen

Inkom
2018-01-15
2017-03-01
2017-10-31
2017-09-11
2017-09-11
2017-09-18
2017-10-12
2017-11-15

Handlingsnr
1
22
15
16
17
33
27

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Sökande: Tord Lindvall, Box 259, 62321 Ljugarn.
Kända sakägare enligt separat lista.
Sökande
Tord Lingvall, Box 148, 62321 LJUGARN

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

BN § 24

GARDE FRINDARVE 1:58 - Nybyggnad av
förråd/soprum

BN 2017/1547

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och
bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att:
Kontrollplanen fastställs.
Följande handlingar ska lämnas till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked:
Verifierad kontrollplan, signerad och påskriven.

Avgift

Totalt

13 800 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av
startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte
beslutar annat (10 kap 4 § PBL).
Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovbeslutet upphör att gälla.
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är markerade
på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas på telefon 010-223 90 00.
I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd från
en väg m.m.
Sammanfattning

Ärendet avser nybyggnation av bod på 15 kvadratmeter som ska innehålla
förråd/soprum på fastigheten Garde Frindarve 1:58. Sökande är HVB Huvudgården
AB som bedriver ett behandlingshem för ungdomar. Fastigheten befinner sig utanför
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

planlagt område. Fastigheten ligger inom ett område som berörs av tre riksintressen
och ett buffertområde för fornminne. Bedömningen är att varken fornminnet eller
riksintressena påverkas av åtgärden. En granne motsäger sig boden. Förvaltningen
bedömer att trots grannens synpunkter föreligger inte tillräckliga skäl för att neka
bygglov.
Förvaltningen föreslår att bevilja ansökan om bygglov.
Ärendet tas upp i Byggnadsnämnd då delegation saknas.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig att
bebygga med bod för förråd/soprum.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheten Garde Frindarve 1:7,
fastigheten Garde Hägulds 1:22, fastigheten Garde Kulde 1:14, fastigheten Garde
Nygårds 1:24, fastigheten Garde Nygårds 1:25 och fastigheten Garde Kulde 1:37 har
bedömts vara berörda.
Angående fastighetsägaren till Garde Nygårds 1:25 synpunkter om byggnadens
påverkan på bebyggelsemiljön och landskapsbilden i enlighet med 2 kap. 6 § görs
följande bedömning: den avsedda byggnaden är tillräckligt anpassad för miljön.
Platsen omfattas inte av några särskilda kultur- eller naturvärden och den befintliga
bebyggelsemiljön är varierad i sin karaktär. Byggnaden bedöms därför tillräckligt
anpassad för bebyggelsemiljön och bedömningen är att den uppfyller 2 kap. 6 §.
Förvaltningens instämmer med sökandens svarsyttrande och bedömning är det finns
begränsat med möjligheter att placera byggnaden på annan plats. Vidare bedömer
förvaltningen att den snarare kommer förbättra avfallshantering på den aktuella
platsen i och med att sopor nu kommer att stå inomhus istället för utomhus.
Grannens synpunkter bedöms inte vara tillräckliga skäl för att avslå ansökan.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintressena
omfattar. Platsen är redan i anspråkstagen och bedöms därför inte påverka det rörliga
friluftslivet. Boden är inte ett högt objekt och bedöms därför inte påverka
försvarsmaktens riksintressen på platsen. Med stöd av Länsstyrelsens yttrande
bedöms inte heller fornminnet påverkas av boden.
Förvaltningens bedömning är att bygglov kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 § Planoch bygglagen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av stadsarkitekt Christian Hegardt. Byggnadsnämnden ansluter sig
till förvaltningens och arbetsutskottets bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av
9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och
bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att:
Kontrollplanen fastställs.
Följande handlingar ska lämnas till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked:
Verifierad kontrollplan, signerad och påskriven.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
3D-vy förråd/soprum
Kontrollplan
Teknisk beskrivning inkl fasadritningar
Granneyttrande Garde Nygårds 1:25
Svaryttrande från sökande
Remissyttranden Länsstyrelsen

Inkom
2018-01-11
2017-06-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-06-05
2017-11-24
2017-12-08
2017-11-15

Handlingsnr
#1
#9
#10
#14
#4
#23
#26
#18

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Till sökande:
HVB Huvudgården AB
Elias Eldenblom
Skeppsbron 14
621 57 Visby
Till granne delges:
Joanna Cornelius
Norra Skolgatan 27 lgh 1303
211 52 Malmö
Kända sakägare enligt sändlista 180115.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

BN § 25

STENKYRKA LILLA BJÄRS 1:15 - Uppförande av
telemast (60 meter) samt tre teknikbodar

BN 2017/1685

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

Bygglovsavgift
Totalt

14 370 kronor

14 370 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Anvisning: Särskilda förbehåll och instruktioner.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag: Benjamin Toofani
Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se kallelse.
Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovbeslutet upphör att gälla.
Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked (10
kap 4 § PBL).
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är markerade
på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas på telefon 010-223 90 00.
I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd från
en väg m.m.
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

Sammanfattning

Ansökan avser uppförande av ett 60 meter högt teletorn med tillhörande tre
teknikbodar.
Enligt riktlinjerna skall master placeras 5 gånger mastens höjd från bebyggelse när det
är utanför tätbebyggt områden. Denna mast placeras över 300 meter från närmaste
bostadshus fasadliv.
Sökande har tillfrågat länsstyrelsen ang, samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken där
länsstyrelsen inte vidtar några åtgärder för åtgärden berör inga kända natur- och
kulturmiljövärden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bygglov kan ges.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig att
bebygga med ett teletorn på 60 meter och tre teknikbodar då den föreslagna åtgärden
inte berör några kända natur- och kulturmiljövärden.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).
Synpunkter har inkommit ifrån grannar i samlat yttrande med initialerna E.C.,
S.H., M.A., C.C., E.C., G.L., Å.L., L.J. Yttrande har också kommit separat skrivelser
från grannar med initialerna J.H., Familjen H.P. och R.P..
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande.
Sökande har inkommit med svarsskrivelse
Bedömningen är att någon påtaglig påverkan på naturvärden inte kommer att
uppstår. Masten ligger i område som inte omfattas av något naturvärde. Däremot
finns utpekade naturvärde i angränsade områden med biotopskydd. Protokollet från
sökande angående samrådet med Länsstyrelsen enligt miljöbalken 12 kap 6 § har
skickats in till ärendet. I protokollet framgår att Länsstyrelsen inte vidtar åtgärder
med motiveringen att de bedömer att masten inte kommer ha en påverkan på natureller kulturmiljövärden. Förvaltningen ändrar inte sin bedömning med föranledning
av grannarnas synpunkter att naturvärdena skulle påverkas betydande av åtgärden.
Utifrån naturvärde synpunkt är förvaltningens bedömning att bygglov kan beviljas.
Gällande grannars synpunkter om placeringen så uppfyller den riktlinjerna för
avstånd till bebyggelse och att flytta masten väster ut är inte möjlig på grund av
Försvarsmaktens stoppområde för höga objekt.
Gällande grannars oro för strålning så uppfyller placeringen 5 gånger mastens höjd
som anges som skyddsavstånd mellan master och bostäder i riktlinjen Råd och
riktlinjer för etablering och bygglovprövning av radiomaster, telemaster och
antenner. Enligt sökande så kommer strålningen att ligga långt under referensvärdet;
det är endast om en står cirka 1-2 meter från antennen vid dess huvudlob som
strålning uppgår till gränsvärdet på 10w/m2.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll
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Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintresset för
rörligt friluftsliv omfattar.
Försvarsmakten har fått yttra sig. De har inga synpunkter på masten. Bedömningen
är därför att inte heller riksintresset för försvarsmakten påverkas.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av bitr. stadsarkitekt Gunnar Gustafsson. Byggnadsnämnden
ansluter sig till arbetsutskottets och förvaltningens bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av
9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Beslutsunderlag

Handling
Inkom
Tjänsteskrivelse
2018-01-15
Ansökan
Situationsplan
Mastritning
Teknikbodritning
Tekniskbeskrivning
Anmälan kontrollansvarig
Flyghindersanalys
Försvarsmakten
Trafikverket luft
GEAB
Länsstyrelsen
Swedavia
Grannars yttranden:
Samlade grannar med initialerna E.C.,
S.H., M.A., C.C., E.C., G.L., Å.L., L.J.
Johan Hellström
Fam, Hjortenskog Potter
Richard Potter

Handlingsnr
2017-06-26
2017-09-19
2017-06-26
2017-06-26
2017-06-26
2017-06-26
2017-10-09
2017-10-18
2017-10-26
2017-10-09
2017-10-12
2017-10-09

#1
#13
#7
#8
#9
#3
#16
#32
#34
#25
#27
#26

2017-12-11
2017-10-26
2017-11-07
2017-10-07

#49
#35
#41
#42

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Sökande
Personer som lämnat synpunkter enligt sändlista, 2018-01-16
Kända sakägare enligt sändlista, 2018-01-16
Sökande
Net4Mobility HB, Mikael Averskog, c/o Rejlers Sverige AB, 35246 VÄXJÖ

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden
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BN § 26

VISBY SÄLGEN 8 - Tillbyggnad av flerbostadshus
med 4 bostadslägenheter samt anordnande av
parkering

BN 2016/4170

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 30 §§ plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

Avgift för avslag 24 624 kronor
Totalt

24 624 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter och en utökning av en
redan befintlig lägenhet samt anordnande av parkeringar.
För området gäller detaljplan med planbeteckning: 0980K-A1/1934, Antagen: 193403-29.
Den planerade tillbyggnaden innebär avvikelse från detaljplanens bestämmelser.
Förslaget innebär att tillåten byggnadsarea överskrids med 22,55 kvadratmeter (8%).
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att avvikelsen är liten och förenlig med
planens syfte.
Byggnadsnämnden beslutar att inte godta avvikelsen och avslår bygglovsansökan.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:
Den planerade tillbyggnaden innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelser.
Tillåten byggnadsarea överskrids med 22,55 kvm (8%).
Vad gäller grannarnas synpunkter om ökad insyn är förvaltningens bedömning att i
och med att fastigheten är belägen i sådant tätt bebyggt område så är viss insyn
vanligt förkommande och kan därför inte utgör en sådan olägenhet att bygglov bör
nekas.
Byggnaden i sig förhåller sig till gräns i enlighet med detaljplanen och då uteplatser i
sig ej är bygglovspliktiga är detta ingen avvikelse från detaljplanen.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

Beträffande parkeringsplatserna bedöms att de inte medför någon avsevärd olägenhet
för grannar. Placeringen intill fastighetsgräns bedöms inte som en planavvikelse.
Buller kommer att förekomma under byggtiden men det är inget som ingår i
prövningen av bygglovet, och förutsätts ske enligt gällande tillämpliga regler.
Beträffande synpunkter från boende i Visby Sälgen 6 bedöms att utsikten mot väster
och mot havet från vissa lägenheter kommer att påverkas i begränsad omfattning.
Det är dock ofrånkomligt då byggrätten på Visby Sälgen 8 i stort sett medger den
föreslagna byggnadsarean.
Beträffande synpunkter från boende i Visby Sälgen 6 & 7 rörande insyn gör
Samhällsbyggnadsförvaltningen följande bedömning. Den planerade tillbyggnaden
kommer att innebära en ökad insyn från sälgen 8. Bedömningen är dock att den
överbyggnad som den planerade tillbyggnaden innebär endast marginellt påverkar
graden av insyn och eventuell olägenhet på sälgen 6 & 7.
Bedömningen är att den aktuella byggrätten ger möjlighet att göra en helt planenlig
tillbyggnad med en snarlik utformning. Frågan är då om den planerade tillbyggnaden
ändå hade inneburit en betydande olägenhet om den hade varit planenlig.
I ett avgörande från mark- och miljööverdomstolen, MÖD P 6062, resonerar
domstolen kring begreppet betydande olägenhet, på följande sätt. Enligt 2 kap. 9 §
PBL ska byggnader placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning
inte medför betydande olägenheter för omgivningen. Vid bedömningen av vad som i
det enskilda fallet är att betrakta som betydande olägenhet måste även beaktas
områdets karaktär och förhållandena på orten. Det ska vara fråga om väsentliga
olägenheter innan de bedöms som betydande och därmed utgör hinder för bygglov.
Det går inte att ifrågasätta att grannarna på Sälgen 6 & 7 kommer att uppleva en viss
ökad insyn och därmed uppleva detta negativt, d.v.s. som någon grad av olägenhet.
Bedömningen är att området karaktär av tätort med relativt tät bebyggelse gör att en
viss grad av insyn måste accepteras. Bedömningen är vidare att den aktuella
detaljplanen i huvudsak tillåter den planerade tillbyggnaden. Bedömningen är att den
grad av olägenhet som den föreslagna tillbyggnaden kan tänkas innebära, med
avseende på insyn, inte kan anses var så väsentlig att den går över gränsen till att
kunna anses vara betydande.
Bedömningen är att avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. Bedömningen
är att avvikelsen inte utgör hinder för att bygglov kan lämnas. Bedömningen gällande
insyn är att den inte kan ansens medföra en betydande olägenhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den planerade byggnaden även i övrigt uppfyller PBLs
krav. Bygglov bör därför lämnas.
Byggnadsnämndens bedömning:
Byggnadsnämnden bedömer att åtgärden inte är förenligt med detaljplan.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av bygglovhandläggare Charlott Stjernholm.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

Yrkande

Ordförande föreslår att byggnadsnämnden avslår bygglovsansökan.
Byggnadsnämnden väljer att inte stödja förvaltningens bedömning.
Lars Thomsson (C) yrkar på att Byggnadsnämnden beviljar bygglov enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att ordförandes förslag vinner
bifall. Votering begärs
Ja-röst för ordförandes förslag - Avslå bygglovsansökan
Nej-röst för Lars Thomssons (C) förslag - Godkänner bygglovsansökan
Sex ledamöter röstad ja. Fem ledamöter röstade nej. Ordförandes förslag vann bifall
Följande ledamöter röstade ja: Anne Ståhl Mousa (S), Kjell-Åke Wahlström (S), Ulla
Petterson (S), Karin Gardell (MP), Tore Tillander (V), Karl-Allan Nordblom (MP)
Följande ledamöter röstad nej: Lars Thomsson (C), Kerstin Löfgren Dahlström (C),
Fredrik Gradelius (C), Ingela Gardelin (M), Lars-Erik Benneck (M)
Reservationer

Lars Thomsson (C) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Nybyggnadskarta B
Situationsplan
Fasadritning norr
Fasadritning öster
Fasadritning väster
Fasader söder
Källarvåning
Planritning bottenvåning
Planritning våning 1
Planritning våning 2
Sektionsritning A-A
Sektionsritning B-B
Anmälan kontrollansvarig
Brandteknisk utlåtande
Yttranden från Sälgen 7
Yttranden från Sälgen 6
Yttrande, Teknikförvaltningen VA
Yttrande, Teknikförvaltningen Avfall
Yttrande, GEAB
Justerande

Inkom
2018-01-22
2017-11-28
2016-07-11
2017-11-28
2017-11-28
2017-11-28
2017-11-28
2017-11-28
2017-11-28
2017-11-28
2017-11-28
2017-11-28
2017-11-28
2017-11-28
2016-11-28
2016-07-11
2018-01-15
2018-01-18
2017-10-02
2017-10-03
2018-02-02

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Handlingsnr
#1
#105
#107
#114
#115
#117
#116
#108
#109
#110
#111
#112
#113
#30
#20
#123
#128
#88
#90
#133

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

Sökandes bemötande till grannar,

2018-01-26

#131

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Kända sakägare 2017-09-27
Sökande
Örjan Billfors, Engelbrektsvägen 36 A, 19162 SOLLENTUNA

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

BN § 27

VÄSTERHEJDE BJÄRS 1:18 - Nybyggnad av
industribyggnad och plank

BN 2017/717

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Åtgärden får inte tas i bruk innan slutbesked lämnats.
Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och
bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att:
Kontrollplanen fastställs.
Följande handlingar ska lämnas till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked:
Verifierad kontrollplan, signerad och påskriven.

Avgift

Bygglovsavgift industribyggnad
Bygglovavgift plank
Totalt

42 780 kronor

8 280 kronor

51 060 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovbeslutet upphör att gälla.
Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked (10
kap 4 § PBL).
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att det är publicerat i Post- och Inrikes
Tidningar.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är markerade
på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas på telefon 010-223 90 00.
I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd från
en väg m.m.
Utstakning och lägeskontroll av byggnaden/-erna ska ske i samband med byggstart.
Utstakning ska utföras av utsättare godkänd av Region Gotland. Kontakta Enhet
Geografisk Information för beställning av utstakning och lägeskontroll. Telefon
0498-26 91 80 eller e-post matning@gotland.se.
Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.
Om den nya industrilokalen är en del av Västerhejde Bilskador AB ska även aktuell
industribyggnad ingå som en del av den verksamheten som anmäls.
Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av en industribyggnad och ett plank. Planket kommer att
placeras i tomtgränsgräns mot fastigheterna Västerhejde Vibble 1:199, 1:197 & 1:192.
Industribyggnaden kommer delvis att placeras inom avstyckningsplan.
Avstyckningsplanen har egentligen bestämmelser eller utryckt syfte, den består mer
av en karta med föreslagen vägstruktur. I beskrivningen framgår att ”avsikten är att
möjliggöra områdets uppdelning i lägenheter för bostadsändamål”. Men en
beskrivning har inte samma juridiska bindning som en bestämmelse eller formulerat
syfte.
Förvaltningens bedömning är därför att verksamhetens i sin funktion inte strider mot
avstyckningsplanen.
Förslag till beslut är att bevilja ansökan.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig att
bebygga med en industribyggnad och ett plank.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintresset
omfattar så som riksintresse för det rörliga friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap. 2 §.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påverka riksintresse influensområde luftrum
och stopp område för höga objekt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning är att verksamhetens i sin funktion inte
strider mot avstyckningsplanen och inte kommer att påverka den redan
ianspråktagande marken negativt. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att
bygglov kan ges.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av bitr. stadsarkitekt Gunnar Gustafsson. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens och arbetsutskottets bedömning.
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av
9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Åtgärden får inte tas i bruk innan slutbesked lämnats.
Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och
bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att:
Kontrollplanen fastställs.
Följande handlingar ska lämnas till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked:
Verifierad kontrollplan, signerad och påskriven.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Nybyggnadskarta B
Fasad, plan, sektionsritning
Fasad, situationsritning plank
Tekniskbeskrivning, plank
Tekniskbeskrivning
Yttrande Miljö- och hälsa
Yttranden TKF Allmänt VA
Yttrande GEAB

Inkom
2018-01-10
2017-03-13
2017-06-21
2017-03-16
2017-06-21
2017-07-17
2017-08-02
2017-03-14
2017-10-05
2018-01-10
2018-01-11

Handlingsnr
1
11
6
10
15
17
3
35
53
54

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Sökande
Kända sakägare enligt sändlista

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

BN § 28

FÅRÖ S20 & FÅRÖ S21 - Anläggning av
parkeringsplats och ställplats för husbil

BN 2017/732

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och
bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att:
Kontrollplanen fastställs.
Följande handlingar ska lämnas till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked:
Verifierad kontrollplan, signerad och påskriven.
Åtgärden får inte tas i bruk innan slutbesked lämnats

Avgift

Bygglovsavgift
Totalt

19 080 kronor

19 080 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovbeslutet upphör att gälla.
Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked (10
kap 4 § PBL).
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att det är publicerat i Post- och Inrikes
Tidningar.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är markerade
på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas på telefon 010-223 90 00.
I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd från
en väg m.m.
Sammanfattning

Ärendet avser anläggning av 5 st parkeringsplatser för personbilar och 2 st ställplatser
för husbilar på fastigheterna Fårö S:20 och Fårö S:21. Platsen ligger inom område
med natur- och kulturvärden samt riksintresse för friluftsliv.
Parkeringsplatserna för personbilar kommer att placeras nere bredvid fiskebodarna i
Husbod Fårö S:20. Ytan kommer att bli 5 * 15 meter och den kommer grusas upp
och stockar kommer att placeras på sidorna som avgränsning för parkeringsytan.
Ställplatserna för husbilarna placeras på Fårö S :21 en bit in på den lilla grusvägen
och till höger av vägen. Ställplatsen kommer att få en yta på 6 * 4 meter med 4 meter
emellan dessa två. Det syns på marken att platsen redan besöks i dag av hus- och
personbilar. Husbilarna kommer att delvis skymmas av redan i dag uppvuxna
enesbuskar. Marken kommer att jämnas ut med ett tunt lager grus och det kommer
att sättas upp en informationsskylt vid ställplatserna med information om att det inte
finns några fler lovliga ställplatser utmed den aktuella vägsträckan.
Enligt den fördjupade översiktsplanen finns det ett behov av att- styra upp den allt
mer växande andelen husbilsresenärer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att då husbilarna är självförsörjande med
både el, vatten och avlopp i några dagar så skapar detta en förutsättning att
möjliggöra denna form av camping. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att
ställplatser är som en liten avgränsad yta för camping och då strandskyddsdispensen
begränsar uppställningen till 6v anser vi denna ställplats lämplig.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig att
anlägga med 2 ställplatser för husbilar och en parkering för 5 personbilar och är
förenlig med den fördjupade överikstplane för Fårö. Samhällsbyggnadsförvaltningen
bedömer att då husbilarna är självförsörjande med både el, vatten och avlopp i några
dagar så skapar detta en förutsättning att möjliggöra denna form av camping.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att dessa ställplatser är som en lite
avgränsad yta för camping och då den är begränsad och placeras intill fristående
buskar och naturlig stenformation av stranden och strandskyddsdispensen begränsar
uppställningen till 6v anser vi denna ställplats lämplig.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada områdets natur- och
kulturvärden och åtgärderna bedöms inte heller påverka det rörliga friluftslivet
negativt.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

Yttranden från grannar Fårö Friggars 1:15, Fårö Lilla Hoburga 1:21 och Marianne
Sporre har inkommit. Synpunkterna på att denna åtgärd är förbjuden inom
strandskyddat område anser vi inte stämmer då detta inte rör sig om någon byggnad
och inte kommer att påverka det rörliga friluftslivet.
Oron finns att det ska bli en ökad trafik med mer damm och buller som problem och
hur de kan bli vid en eventuell utbyggnad av området. Synpunkter har även inlämnats
om att det är bjudet att göra det ansökan avser inom strandskyddat område.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande
Sökande har inkommit med svarsskrivelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att denna åtgärd inte kommer
påverka strandskyddet negativt då detta inte är någon byggnad och att denna åtgärd
kommer att vara tydlig för besökare att det inte kommer att finnas fler ställplatser
längre in på denna väg. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning är att parkeringen
för personbilar som placeras invid strandbodarna är en bra åtgärd då vi slipper en
form av vild parkering som det finns oro kring.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bygglov kan ges.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av bygglovhandläggare Charlott Stjernberg. Arbetsutskottet gav
förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att tidsbegränsa
uppställningstiden till mindre än 6 veckor på tänkta ställplatser. Svar presenteras i
dragning som icke möjligt. Byggnadsnämnden ansluter sig därmed till förvaltningens
bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av
9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och
bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att:
Kontrollplanen fastställs.
Följande handlingar ska lämnas till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked:
Verifierad kontrollplan, signerad och påskriven.
Åtgärden får inte tas i bruk innan slutbesked lämnats
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan

Justerande

Inkom
2018-01-15
2017-03-15

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Handlingsnr
1

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

Situationsplan p-platser
Situationsplan ställplatser
Strandskyddsdispens, Länsstyrelsen
Yttrande, Regionantikvarie
Yttrande, Fårö Friggars 1:15
Yttrande, Fårö Lilla Hoburga 1:21
Yttrande, Marianne Sporre

2017-05-30
2017-05-30
2017-11-10
2017-12-19
2017-12-01
2017-11-30
2017-12-04

15
16
20
36
29
28
33

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Sökande
Kända sakägare enligt sändlista, 2018-01-15
Sakägare som ska delges enligt sändlista, 2018-01-15
Sökande
Husbods Samfällighetsförening, Bengt Öberg, Fårö Båta 3110, 62466 FÅRÖ

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

BN § 29

FÅRÖ BROSKOGS 1:22 - Ändrad användning av
gäststuga till fritidshus

BN 2015/6839

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

Avgift för avslag

3588 kronor

Grannehörande

2136 kronor

Summa

5724 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Befintlig gäststuga avses att ändras till fritidshus för att kunna bilda underlag för en
avstyckning.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ändring av gäststugan till fritidshus är
olämplig då det inte finns naturliga förutsättningar att anordna avloppsanläggning.
Inget av de förslag som sökande har lämnat bedöms som godtagbara, se vidare i
yttrande från VA-handläggare.
Den beskrivning och bakgrund som har inlämnats av sökande är något otydlig vad
gäller det befintliga avloppet från gäststugan och sökande har inte heller visat på
något tillstånd för den del av avloppsanläggningen som rör gäststugan.
Byggnaden är placerad inom område där vattenkvalité och vattenmängd ska
redovisas. Detta har inte begärts eller utretts i ärendet.
Åtgärden är därmed inte förenlig med översiktsplanen.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Inga erinringar mot föreslagen
ändrad användning har inkommit.
Synpunkter angående avloppsanläggningar har inkommit ifrån ägaren till Fårö
Broskogs 1:5 och Fårö Broskogs 1:30.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av bitr. stadsarkitekt Gunnar Gustafsson. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens och arbetsutskottets bedömning.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9
kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Karta
Situationsplan
Karta med förslag klyvning
Situationsplan VA
Förslag avlopp och bakgrund
Förslag markbädd på burk
Yttrande VA

Inkom
2018-01-15
2015-11-10
2015-11-10
2015-11-10
2015-11-10
2015-12-14
2017-08-06
2017-08-06
2017-11-09

Handlingsnr
5
7
6
11
15
40
39
43

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Leif Josefsson
Björnfoten 95
151 96 Enhörna
Sökande
Lars Månesand, Orvar Odds väg 10, 11254 STOCKHOLM

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

BN § 30

VISBY KORNET 6 - Tillbyggnad av flerbostadshus

BN 2015/5856

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 30 och 31 b §§
plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

Avgift för avslag

12 303 kronor

Grannehörande

3 402 kronor

Summa

15 705 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura på angiven summa har tidigare skickats i ärendet och ingen ny avgift tas ut i
och med detta beslut.
Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Byggnadsnämnden avslog ansökan 2017-06-21 varefter sökande överklagade beslutet.
Länsstyrelsen beslöt 2017-10-30 att undanröja beslutet och återförvisa ärendet till
byggnadsnämnden för erforderlig handläggning. Länsstyrelsen menar att
byggnadsnämnden inte hänvisar till någon utredning i ärendet och inte heller har
motiverat sitt ställningstagande.
Efter besiktning av platsen bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen följande:
Syftet med den prickade marken, 4,5 meter bred zon längs med gränsen mot öster, är
att en byggnadsfri zon ska hållas mot villatomterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd avviker från
detaljplanens bestämmelser och strider mot planens syfte och att avvikelsen inte är en
sådan liten avvikelse som medger att bygglov kan lämnas.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd avviker från
detaljplanens bestämmelser och att avvikelsen inte är en sådan liten avvikelse som
medger att bygglov kan lämnas.
Det planerade påbyggnaden innebär med sin placering ut på den prickade marken
mot öster att byggnadens längd utökas från en planenlig längd på 14 meter till en
byggnad med en längd på 18,5 meter i våningen en trappa upp. Befintlig byggnad har
en takfotshöjd på cirka 2,8 meter och föreslagen takfotshöjd är 6,2 meter. Den
föreslagna tillbyggnaden medför en fasad mot norr som blir ca 15 kvm större
fasadarea än vad detaljplanen tillåter. Dessa 15 kvm bildar en avskärmning mot söder
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

sett ifrån grannars tomter norr om, med avstånd på ca 12-15 meter från deras
fastighetsgränser. Detta bedöms skapa avsevärda olägenheter för närmaste grannar
och medföra en byggnadsstruktur, en täthet mellan byggnader och storlek på
byggnaden, som inte är lämplig i detta villaområde.
Den föreslagna trappan med loftgång bedöms på grund av sin höjd över marken och
närhet till gräns kunna medföra olägenheter för omgivningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att syftet med den prickade marken är
tydligt; att en byggnadsfri zon bildas mellan olika fastigheter för att hålla byggnader
på rimligt avstånd mellan varandra och därmed också skapa en stadsbild med
byggnader fristående från varandra. I de övriga kvarteren inom detaljplanen har man
infört ett ”F”, fristående byggnadssätt, för att klara ut detta syfte. På den aktuella
platsen är viljan att skapa luft mellan byggnader tydlig då det på båda tomterna på
ömse sidor om gränsen ha lagts ut prickad mark längs gränsen.
Att bygglov tidigare har beviljats på prickad mark utmed i stort sett hela gränsen mot
öster kan inte ses som skäl att nu föreslagen åtgärd beviljas. Beslutet som
byggnadsnämnden tog 1976 bygger närmast på en feltolkning av planbestämmelsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd avviker från
detaljplanens bestämmelser och strider mot planens syfte och att avvikelsen inte är en
sådan liten avvikelse som medger att bygglov kan lämnas. Ansökan ska därför avslås.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av stadsarkitekt Christian Hegardt. Byggnadsnämnden ansluter sig
till förvaltningens och arbetsutskottets bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9
kap 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan med parkering
Situationsplan
Fasader och sektion
Fasad och plan
Planritning
Anmälan kontrollansvarig
Yttrande från TN-VA
Yttrande från Teknikförvaltningen
Yttranden från granne, Visby Lusernen 1
Yttranden från granne, Visby Lusernen 2

Inkom
2018-01-15
2015-08-19
2016-09-12
2016-09-19
2015-08-19
2016-09-19
2016-12-08
2015-10-27
2016-10-13
2016-10-13
2016-10-14
2016-10-19

Handlingsnr
5
11
15
3
16
30
7
20
21
22
26

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.

Justerande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
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Skickas till
Sökande
Kända sakägare enligt lista
Sökande
Raed Al- Wazni, Endreväg 45, 62143 VISBY

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

BN § 31

NÄR FISKEHAMNEN 1:1 - Tillbyggnad av
fiskebodar med berednings- och försäljningslokal

BN 2017/2736

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

Bygglovsavgift
Totalt

21 160 kronor

21 160 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag: Benny Appelqvist, Näs Rangsarve 409, 623 37 Havdhem.
Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se kallelse.
Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovsbeslutet upphör att gälla.
Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked (10
kap 4 § PBL).
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är markerade
på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas på telefon 010-223 90 00.
Det åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att utföra den planerade
åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet.
Avloppsanläggningen är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Tillstånd söks hos Miljöoch hälsoskyddsnämnden (tel 0498-26 90 00).

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

Sammanfattning

Ansökan avser en tillbyggnad av strandbodslängorna i Närshamn som ska innehålla
lokaler för hantering, förädling och försäljning av fisk.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig att
bebygga med den föreslagna tillbyggnaden. Byggnaden utformas anpassad till
befintlig bodlänga och bedöms inte inverka negativt på områdets användning, som i
huvudsak är samhörig med hamnens verksamhet. Den befintliga verksamheten i
hamnen bedöms inte påverkas negativt av den tillkommande verksamheten.
Den tänkta platsen är belägen på mark som ligger lägre än +2 meter över havet. Den
aktuella verksamheten bedöms ha behov av att vara placerad i direkt anslutning till
hamnen och därför kan placeringen godtas. Den planerade byggnaden ses närmast
som en ekonomibyggnad för fisket, och bedöms därför kunna undantas från
riktlinjen.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintressena
omfattar.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Inga negativa synpunkter har inkommit.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av bitr. stadsarkitekt Gunnar Gustafsson. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens och arbetsutskottets bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av
9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Situationsplan VA
Fasadritning befintligt
Fasadritning
Planritning
Sektionsritning
Anmälan kontrollansvarig
Yttrande VA
Yttrande avfall
Yttrande räddningstjänsten

Inkom
2018-01-15
2017-11-06
2017-11-24
2017-11-23
2017-12-08
2017-12-08
2017-12-08
2017-11-23
2017-11-09
2018-01-11
2018-01-12
2018-01-05

Handlingsnr
1
16
15
27
31
29, 30
11
3
49
50
47

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
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Byggnadsnämnden

Protokoll
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Skickas till
Sökande och kända sakägare
Sökande
Björn Meijel, Lau Gannor 611, 62262 LJUGARN

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

BN § 32

LUMMELUNDA NYHAMN 1:17 - Ifrågasatt olovlig
åtgärd, rivning av del av huvudbyggnad utan
rivningslov och startbesked

BN 2017/2766

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar att påföra Jimmy Per Jörgen Ekelund (910907-5318) och
Emma Johanna Svensson (910611-2809), fastighetsägare till Lummelunda Nyhamn
1:17, en byggsanktionsavgift om 4990 kr med stöd av 11 kapitlet 51 § plan- och
bygglagen, PBL 2010:900.
Byggnadsnämnden beslutar att ärendet, i och med påförande av byggsanktionsavgift,
ska avslutas med stöd av 11 kapitlet 5 § PBL.

Avgift

Avgift för byggsanktion

4 990 kronor

Faktura skickas separat.
Upplysning

Byggsanktionsavgiften är beräknad i enlighet med 9 kap, plan- och
byggförordningen, PBF 2011:338. Fastighetsägarna är solidariskt betalningsansvariga
för byggsanktionsavgiften enligt 11 kap 60 § PBL.
Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter att du delgivits beslutet (11
kap 61 § PBL)
I och med detta beslut bör ärendet anses avslutat och byggnadsnämndens skyldighet
att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd
enligt 11 kap 5 § PBL uppfylld.
Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas som en
dom som har vunnit laga kraft. Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har
verkställts inom tio år från det att beslutet vann laga kraft, behöver avgiften inte
betalas enligt 11 kap 61 § PBL.
Sammanfattning

I telefonsamtal mellan fastighetsägaren, Jimmy Per Jörgen Ekelund, och handläggare
på samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF), i början av oktober 2017, framkommer det
att fastighetsägaren har rivit en del av huvudbyggnaden utan att rivningslov eller
startbesked har utfärdats. Fastighetsägaren är medveten om att en
byggsanktionsavgift kommer att tas ut för denna otillåtna åtgärd. Efter att förslag till
beslut kommunicerats till fastighetsägarna har de inkommit med ett yttrande.
Förvaltningen anser att det mot bakgrund av den nya informationen finns skäl att
sätta ner byggsanktionsavgiften och föreslår därför att Byggnadsnämnden fattar ett
nytt beslut i ärendet.

Justerande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
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Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning att
byggsanktionsavgiften ska sättas ner men föreslår att avgiften ska reduceras med tre
fjärdedelar istället för hälften enligt förvaltningens beslut.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden beslutar att påföra Jimmy Per Jörgen
Ekelund (910907-5318) och Emma Johanna Svensson (910611-2809), fastighetsägare
till Lummelunda Nyhamn 1:17, en byggsanktionsavgift om 4 990 kr med stöd av 11
kapitlet 51 § plan- och bygglagen, PBL 2010:900.
Byggnadsnämnden beslutar att ärendet, i och med påförande av byggsanktionsavgift,
ska avslutas med stöd av 11 kapitlet 5 § PBL.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ritning beviljat bygglov
Beräkningsunderlag byggsanktionsavgift
Planritning
Planritning
Planritning
Begäran om komplettering
Planritning
Beslut BNau
Beslut BN
Planritning
Beslut bygglov

Datum
2018-01-17
2018-01-16
2017-11-27
2016-11-08
2016-11-08
2016-12-12
2017-03-31
2017-04-13
2017-08-30
2017-09-13
2017-10-12
2017-11-01

Handlingsnr
25
24
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Sökande
Jimmy Ekelund, Kolgårdsgatan 5, 62138 VISBY

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

BN § 33

Bygglov riktlinjer ”Byggbodar”

BN 2015/6168

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar anta riktlinjer avseende bygglovsplikt för s.k.
”Byggbodar” enligt följande:
”Byggbodar” som ställs upp utanför ett avgränsat/inhägnat byggområde är alltid
bygglovspliktiga.
Om fler än 4 stycken ”byggbodar” ställs upp inom samma avgränsade byggområde är
dessa alltid bygglovspliktiga.
”Byggbodar” i två eller fler våningar är alltid bygglovspliktiga.
”Byggbodar” som ställs upp närmare gräns än 4,5 meter är bygglovspliktiga, om inte
gränsande grannar medger en närmare placering.
”Byggbodar” som ställs upp längre tid än 6 månader är alltid bygglovspliktiga.
För ”byggbodar” kan i regel endast tidsbegränsat lov medges.

Sammanfattning

En vanlig uppfattning är att det inte behövs något särskilt bygglov för att ställa upp
s.k. ”byggbodar” under den tid ett bygge pågår. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD)
har dock i en dom konstaterat att det inte finns stöd i lagen för att ”byggbodar”
generellt sett ska anses omfattas av ett meddelat bygglov.
Vid byggandet av tre flerbostadshus i Sundbyberg ställde entreprenören upp 22
byggbodar på den fastighet där flerbostadshusen skulle uppföras, utan att ha sökt
bygglov för bodarna. Två privatpersoner klagade till kommunen som dock hävdade
att de bodar som fanns på fastigheten inte var bygglovspliktiga och att nämnden
därför inte skulle ingripa mot dessa. Länsstyrelsen delade kommunens uppfattning.
Privatpersonerna gick vidare till mark- och miljödomstolen (MMD). Nämnden
vidhöll att byggbodar som ställs upp i samband med byggnationen inte borde kräva
bygglov, då de tas bort så fort det är möjligt.
MMD konstaterade att en byggnad i lagens mening bland annat ska vara en varaktigt
placerad konstruktion som består av tak eller av tak och väggar samt att den är
avsedd för att människor ska kunna uppehålla sig i den. Med tanke på att
”byggbodarna” skulle stå på samma plats upp till drygt 1,5 år och med tanke på
användningssättet ansåg MMD att bodarna utgjorde bygglovspliktiga byggnader.
Byggnadsnämnden och byggherren överklagade MMDs dom till mark- och
miljööverdomstolen (MÖD), som konstaterar att det saknas lagstöd för att
”byggbodar” generellt sett ska anses omfattade av ett meddelat bygglov, men att frågan
måste avgöras från fall till fall utifrån hur varaktig åtgärden är. Eftersom bodarna i
detta fall är tänkta att stå i 1,5 år instämde MÖD i MMDs bedömning att de i målet
aktuella ”byggbodarna” utgjorde sådana bygglovspliktiga byggnader som avses i planoch bygglagen, PBL.

Justerande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
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Bedömning

Den föreslagna riktlinjen avser sådana ”byggbodar”, som används som platskontor,
omklädningsrum, rast- och lunchrum mm under tiden för uppförandet av ett
byggprojekt. Dessa ”bodar” är ofta prefabricerade enheter som transporteras med
lastbil, på flak eller släp, och slutligen lyfts på plats. Det förekommer även att
enheterna är försedda med hjul och kan transporteras som släp och dras på plats med
lastbil. Ofta placeras ”byggbodarna” enkelt uppallade på marken inom ett ofta
avgränsat och instängslat ”byggområde”. Det händer även, när det är praktiskt och
nödvändigt, att ”byggbodarna” byggs upp i fler våningar genom att en ”bod” placeras
ovanpå en annan.
Frågan har alltså uppkommit huruvida dessa ”byggbodar” är bygglovspliktiga
byggnader eller inte. För att svara på den frågan måste först frågan besvaras i vilken
utsträckning en ”byggbod” är en byggnad eller inte?
I 1 kap 4 § PBL definieras en byggnad som: ”en varaktig konstruktion som består av tak
eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller
är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att
människor kan uppehålla sig i den.”
Bedömningen är att det inte råder någon tvekan om att en ”byggbod” är ”en varaktig
konstruktion som består av tak eller av tak och väggar… samt är avsedd att vara konstruerad så
att människor kan uppehålla sig i den.”.
Frågan som återstår är då om en ”byggbod” även kan avses vara ”…varaktigt placerad på
mark…”?
Det är tveklöst att behovet av att uppföra ”byggbodar” är ett övergående och därmed
ett tidsbegränsat behov, som upphör när byggnaden eller byggnaderna är uppförda.
Bedömningen av om en ”byggbod” är ”varaktigt” placerad är dock inte direkt kopplad
till omständigheten att behovet av ”byggboden” är tidsbegränsad.
Enligt rättspraxis anses en ”lätt flyttbar konstruktion” i form av en husvagn övergå till
att vara ”varaktigt” placerad och därmed övergå till att vara en byggnad efter en
”normal semesterperiod”. I sammanhanget kan noteras att en s.k. ”villavagn” enligt praxis
inte har ansetts vara en ”lätt flyttbar konstruktion”, vilket innebär att en ”villavagn” som
ställs upp eller placeras ut anses vara en byggnad från första dagen. Vidare har
Regionen som regel inte utövat tillsyn om det har rört sig om enklare byggnader som
uppförts och tagits ner inom tidsrymden av en vecka.
Byggnader är med några undantag bygglovspliktiga. Bygglovsbefriade byggnader är
särskilt utpekade i lagen eller genom sänkt bygglovsplikt i en detaljplan. ”Byggbodar” är
inte utpekade i lagen och inom Region Gotland finns ingen bygglovsbefrielse för
”byggbodar” inskriven i någon detaljplan (Detta skull dock kunna övervägas i nya
detaljplaner.).
Med hänvisning till det ovan anförda och i analogi med rättspraxis för husvagnar och
”villavagnar”, finns det alltså mycket som talar för att även ”byggbodar” är att betrakta
som bygglovspliktiga byggnader från den dagen de ställs upp.
Varför kan det vara av allmänt intresse att ”byggbodar” prövas med bygglov?
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Byggnadsnämnden har bl.a. ett ansvar att pröva att uppförandet av byggnader inte
medför fara för hälsa och säkerhet för omgivningen och dem som ska använda
byggnaderna samt att byggnaden inte heller på annat sätt inte utgör en betydande
olägenhet för sin omgivning. Sist men inte minst är det naturligtvis även viktigt att
Byggnadsnämnden utövar sitt myndighetsansvar så korrekt som möjligt.
Bedömningen är vidare att det i allmänhet, med beaktande av alla förekommande
prövningsgrunder i PBL, inte går att lämna ett permanent bygglov för en ”byggbod”.
Den som söker bygglov för en ”byggbod” bör därför som regel ansöka om ett
tidsbegränsat bygglov.
”Byggbodar” i samband byggprojekt hanteras företrädesvis av byggföretag eller företag
som tillhandahåller ”byggbodar”. Dessa företag har i allmänhet resurser, utrustning och
kunskap att relativt ”lätt flytta” förekommande ”byggbodar” från den ena
byggarbetsplatsen till den andra eller till och från ordnade upplagsplatser. Ett sådant
synsätt, tillsammans med en del övriga krav, skulle kunna öppna upp för att skilja
”byggbodar” från exempelvis s.k. ”villavagnar” i synen på vad som är en ”lätt flyttbar
konstruktion”.
I fallet med husvagnar och ”villavagnar” är den tid som en husvagn får stå uppställd
utan att betraktas som en byggnad kopplad till längden av en ”normal semesterperiod”,
d.v.s. för vilket ändamål husvagnen är tänkt att användas. Användningen av
”Byggbodar” har ingen koppling till längden av en ”normal semesterperiod”. Bedömningen
är att det är rimligt att den tid en ”byggbod” kan stå uppställd utan att betraktas som en
byggnad mer bör vara kopplad till omständigheterna kring och syftet med ”byggboden”,
d.v.s. att det finns en koppling till en ”normal byggtid”.
I den nyligen avkunnade domen från MÖD framgår att 22 stycken ”byggbodar” som
skulle stå i 1,5 år var bygglovspliktiga. Detta ska dock inte tolkas som att kortare
uppställningstider än 1,5 år alltid är bygglovsbefriade.
Med hänvisning till det ovan anförda förslår Samhällsbyggnadsförvaltningen riktlinjer
avseende bygglovsplikt för s.k. ”Byggbodar” enligt följande:
”Byggbodar” som ställs upp utanför ett avgränsat/inhägnat byggområde är alltid
bygglovspliktiga.Om fler än 4 stycken ”byggbodar” ställs upp inom samma avgränsade
byggområde är dessa alltid bygglovspliktiga.”Byggbodar” i två eller fler våningar är
alltid bygglovspliktiga.”Byggbodar” som ställs upp närmare gräns än 4,5 meter är
bygglovspliktiga, om inte gränsande grannar medger en närmare placering.”Byggbodar”
som ställs upp längre tid än 6 månader är alltid bygglovspliktiga. För ”byggbodar” kan i
regel endast tidsbegränsat lov medges.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av bitr. stadsarkitekt Gunnar Gustafsson.
Lars Thomsson (C) begär ajournering av sammanträdet. Sammanträdet återupptas.
Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden beslutar anta riktlinjer avseende
bygglovsplikt för s.k. ”Byggbodar” enligt följande.
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”Byggbodar” i två eller fler våningar är alltid bygglovspliktiga.
”Byggbodar” som ställs upp närmare gräns än 4,5 meter är bygglovspliktiga, om inte
gränsande grannar medger en närmare placering.
”Byggbodar” som ställs upp längre tid än 6 månader är alltid bygglovspliktiga.
För ”byggbodar” kan i regel endast tidsbegränsat lov medges.
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BN § 34

VISBY SNÄCKGÄRDET 1:28 m fl (Snäcks camping
2) - detaljplan

BN 2011/2683

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Bedömningen är att Mark- och miljödomstolen (MMD) redan i en tidigare dom
(MMD P 5586-15 från 2016-04-28) har tagit ställning till att det i tillräcklig
utsträckning går att utläsa konsekvenserna av den aktuella detaljplanen, d.v.s. att det
saknas skäl att upphäva detaljplanen på grund av bristande innehåll och utformning.
Vidare är bedömningen att det med betraktande av planbeskrivningen i sin helhet
med tillräcklig tydlighet går att utläsa både planförslagets avvikelser från den
fördjupade översiktsplanen för Norra Visby och även att utläsa skälen till dessa för
att uppfylla kraven i 5 kap. 26 § ÄPBL. Vidare är bedömningen att strandskyddet och
naturreservatet endast har upphävts i syfte att möjliggöra vad detaljplanen tillåter och
inget annat. Vidare är det uppenbara skälet till att upphäva strandskyddet och
naturreservatet inom delar av området att det är mycket opraktiskt att bedriva
campingplats inom strandskydd. Vidare är bedömningen att detaljplanen inte utgör
påtaglig skada på förekommande riksintressen och att detaljplanen även är förenlig
med Länsstyrelsens övriga prövningsgrunder enligt 12 kap 1 § ÄPBL. Bedömningen
är även att detaljplanen inte utgör en hårdexploatering av området som skulle vara
grund för upphävande av detaljplanen. Bedömningen är även att det i den
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som funnits med i framtagandet av detaljplanen
finns redovisat bakgrunden till att alternativa lokaliseringar inte har utretts ingående
och att eventuella övriga rimliga alternativa lokaliseringar har identifierats.
Bedömningen är att MKB i tillräcklig omfattning uppfyller lagens krav.
Bedömningen är slutligen att den grad av olägenhet som den föreslagna planen kan
tänkas innebära för OD, med avseende på insyn, inte kan anses var så väsentlig att
den går över gränsen till att kunna anses vara betydande. Sammanfattningsvis är
bedömningen att det med utgångspunkt från ODs överklagande och i övrigt saknas
grund för att upphäva den aktuella detaljplanen.
Bakgrund
Mark- och miljödomstolen har förelagt Region Gotland att yttra sig över innehållet i
bifogade handlingar, aktbilaga 2-3, 5, senast den 14 februari 2018.
Olof Dahlbeck, OD, fastighetsägare till del av fastigheter-na Visby Snäck-gärdet
1:25/26/27 har överklagat Regionfullmäktige i Region Gotlands beslut att 2017-0515 anta detaljplan för fas-tig-het-er-na Visby Snäckgärdet 1:28 m.fl. OD yrkar att
detaljplanen ska upphävas. Som skäl för sitt yrkande har OD i huvudsak anfört
följande:
Planbeskrivningen redovisar inte hur detalj-planen avviker från den fördjupade
över-siktsplanen, vilket strider mot bestäm-melse i PBL. Planen tillåter att stora delar
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av området urbaniseras och att natur därmed försvinner, vilket kommer att medföra
att riks-intressen för naturvård och rörligt friluftsliv utplånas eller allvarligt skadas,
något som strider mot bestäm-mel-ser i MB. Enligt planen skall ett stort hotell
byggas nedanför norra delen av Korpklint – en av Gotlands mest berömda klintar
och kulturhistoriskt, miljö-mässigt och geo-logiskt av stort värde – och annan
hårdexploatering ske i närheten av Korp-klint, vilket strider mot bestämmelser i MB.
Länsstyrelsen har på regionens begäran upphävt strandskyddet och natur-reservatet
Gotlandskusten för den del av området som ligger närmast stranden i norr. Inget
acceptabelt skäl har i planen presenterats för denna åt-gärd. Det mesta tyder på att
regionen har begärt att skyddet och reservatet skall upphävas därför att den vill bygga
på delområdet. Det krav som finns i MB på att rimliga alternativ skall identifieras,
beskrivas och bedömas i MKB är inte uppfyllt. Planen innebär att flervåningshus
tillåts i närheten av min tomt (fastigheter-na Visby Snäck-gärdet 1:25/26/27), och
denna byggna-tion kommer att inne-bära bety-dan--de olägen-heter för dem som
vistas på tomten. Detta är inte en rimlig avväg-ning mellan privata och allmänna
intressen på det sätt som föreskrivs i PBL.
Bedömning

Byggnadsnämnden yrkar att Olof Dahlbecks överklagande avvisas och att
Regionfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen fastställs.
1. Redovisning av avvikelser från översiktsplanen och skälen till dessa
OD menar i sitt överklagande att det inte framgår av planbeskrivningen hur
detaljplanen avviker från den fördjupade översiktsplanen Norra Visby från 1995,
vilket OD menar strider mot bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL). Av 5 kap.
26 § ÄPBL framgår att om planförslaget avviker från översiktsplanen ska avvikelsen
och skälen till dessa redovisas i planbeskrivningen. Byggnadsnämnden (BN) bedömer
i motsats till OD att redovisningen av förekommande avvikelser och skälen till dessa
är tillräcklig för att uppfylla lagens krav.
På sidan 4 i planbeskrivningen under rubriken - Översiktliga planer - redovisas bl.a.
att ”Detaljplanen avviker…från den fördjupade översiktsplanen för Norra Visby från
1995 där markanvändningen redovisades som rekreationsområde”. Här redovisas att
och varför detaljplanen avviker från den fördjupade översiktsplanen för Norra Visby.
På sidan 3 i planbeskrivningen under rubriken – Planens syfte och huvuddrag framgår att planens syfte är att dels ge möjlighet till en utökning av antalet
turistbäddar på Gotland i form av stugor, tält och husvagnar/husbilar, dels att ge
möjlighet för handel för camping&#8208; och badgästers behov samt för restaurang,
hotell och konferensverksamhet. Skälet för detta, vilket också framgår under samma
rubrik, är ”För att kunna möta det framtida camping&#8208;/turistbehovet…” och
”att långsiktigt säkerställa olika typer av turism är viktigt för turistnäringens
möjligheter att tillgodose olika brukares behov.” Här redovisas motiven och skälen
till varför detaljplanen bör tillåtas avvika från den fördjupade översiktsplanen för
Norra Visby.
På sidan 9 och 10 i planbeskrivningen under rubriken – Strandhotell – redovisas med
stor tydlighet två exempel på hotellbyggnader med avsikten att illustrera vad som är
möjligt att förverkliga avseende de från den fördjupade översiktsplanen avvikande
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hotellen som föreslås i detaljplanen. Bedömningen är att det i planbeskrivningen ges
ett extra stort utrymme för att beskriva konsekvenserna av det från den fördjupade
översiktsplanen avvikande hotelländamålet. Ändamålet – Rekreationsområde innebär att traditionell camping med tält och husvagnar är förenligt med den
fördjupade översiktsplanen, men att hotell inte är det. En sådan förklaring av vad
ändamålet Rekreation står för kunde ha framgått med större tydlighet i
planbeskrivningen. Med betraktande av planbeskrivningen i sin helhet är
bedömningen att den ändå med tillräcklig tydlighet redovisar både planförslagets
avvikelser från den fördjupade översiktsplanen för Norra Visby och anger skälen till
dessa för att uppfylla kraven i 5 kap. 26 § PBL.
2. Upphävande av strandskydd och naturreservatet Gotlandskusten
Länsstyrelsen har på Regionens begäran upphävt strandskyddet och naturreservatet
Gotlandskusten för den del av området som ligger närmast stranden i norr. Beslutet
träder ikraft när detaljplanen vinner laga kraft. OD menar att inget acceptabelt skäl
har presenterats för denna åtgärd. OD menar att det mesta tyder på att regionen har
begärt att strandskyddet och reservatet skall upphävas därför att Regionen vill bygga
på det aktuella delområdet. BN menar att strandskyddet och reservatet har upphävts
för att möjliggöra vad detaljplanen tillåter och inget annat. Beslutet om det upphävda
strandskyddet och reservatet träder som sagt ikraft först när detaljplanen vinner laga
kraft och upphör att gälla när planen upphävs eller ändras. BN konstaterar att
Länsstyrelsen har bedömt att det finns tillräckliga motiv för att häva delar av
strandskyddet och reservatet i den aktuella detaljplanen. Det uppenbara skälet till att
upphäva strandskyddet och reservatet inom delar av området är att det är mycket
opraktiskt att bedriva campingplats inom strandskydd.
MMD noterade i sin dom från 2016-04-28 (Mål nr P 5586-15) att fråga om
upphävande av strandskydd och naturreservat inte var föremål för prövning i det mål
som då prövades. Bedömningen är att samma förhållanden fortfarande råder.
3. Riksintressen
OD menar att detaljplanen tillåter att stora delar av området urbaniseras och att natur
därmed försvinner, vilket kommer att medföra att riksintressen för naturvård och
rörligt friluftsliv utplånas eller allvarligt skadas, något som strider mot bestämmelser i
MB.
Det råder ingen tvekan om att den aktuella detaljplanen tillåter en exploatering som
innebär att märkbara förändringar kommer att ske inom planområdet. Det är också
själva syftet med planen. Det innebär inte att den planerade exploateringen är
otillåten och inte görs inom ramen för vad exempelvis förekommande riksintressen
kan tåla. Länsstyrelsen har under planprocessen, ett antal gånger, tagit ställning till
prövningsgrunderna i 12 kap 1 § ÄPBL, vilket bl.a. innebär att Länsstyrelsen tagit
ställning till i vilken utsträckning detaljplanen riskerar att orsaka påtaglig skada på
något riksintresse, bedömt om hinder för att upphäva strandskyddet har funnits eller
inte samt kontrollerat om den planerade bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de
boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning
eller erosion.
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I beslut om överklagande från 2015-09-10 gjorde Länsstyrelsen exempelvis följande
bedömning angående skada på riksintressen och övriga prövningsgrunder enligt 12
kap l § ÄPBL . ”När det gäller skada på riksintressen för naturvård och rörligt
friluftsliv så gör länsstyrelsen bedömningen att den miljökonsekvensbeskrivning som
tagits fram och de slutsatser som dragits ur den, tillsammans med länsstyrelsens
bedömning från 2014-12-09, ger att detaljplanen inte utgör påtaglig skada på dessa
riksintressen. Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen är förenlig med länsstyrelsens
prövningsgrunder.”
Länsstyrelsen beslutade även att inte ta upp Regionfullmäktiges beslut från 2017-0515 att anta den aktuella detaljplanen för överprövning enligt 12 kap l § ÄPBL.
Med stöd av det ovan anförda är bedömningen är att den aktuella detaljplanen
uppfyller lagens krav med avseende på 12 kap l § ÄPBL.
4. Hårdexploatering
OD pekar på att det enligt planen skall byggas ett stort hotell nedanför norra delen
av Korpklint – en av Gotlands mest berömda klintar och kulturhistoriskt,
miljömässigt och geologiskt av stort värde – och att annan hårdexploatering ska ske i
närheten av Korpklint, vilket strider mot bestämmelser i MB.
I beslut om överklagande från 2015-09-10 gjorde Länsstyrelsen följande bedömning
avseende synpunkten om ”hårdexploatering”. ”I miljökonsekvensbeskrivningen har
detaljplanens miljöpåverkan beskrivits. Länsstyrelsen finner inte att detaljplanen
skulle utgöra någon hårdexploatering av området utan gör bedömningen att
intentionerna i planprogrammet följts. I planprogrammet framkommer att området
kommer att exploateras för att öka antalet turistbäddar på Gotland, men att det
samtidigt har skett en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen och att såväl
verksamhetens utveckling som allmänhetens tillgänglighet till och igenom området
ska säkras. Länsstyrelsen kan inte finna att detaljplanen skulle utgöra en
hårdexploatering av området och att det skulle vara någon grund för upphävande av
detaljplanen.”
Bedömningen är att det som OD kallar ”hårdexploatering” i stort sett sammanfaller
med bedömningen av påverkan på förekommande riksintressen. BN gör i övrigt
samma bedömning som Länsstyrelsen. Bedömningen är att den aktuella detaljplanen
inte kan anses utgöra en otillåten s.k. ”hårdexploatering” av området på det sätt som
OD vill göra gällande och kan därför inte utgör grund för upphävande av
detaljplanen.
5. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
OD menar att det krav som finns i miljöbalken (MB) på att rimliga alternativ
lokaliseringar skall identifieras, beskrivas och bedömas i en MKB inte är uppfyllt. Av
MKB framgår hur Regionen har resonerat kring frågan om alternativa platser. Med
stöd av den analys och det resonemang som förs i MKB har Regionen gjort
bedömningen att det inte var rimligt att utreda alternativa platser om det inte rörde
sig om verkligt realistiska alternativ. Av MKB framgår att några sådana alternativ inte
bedömdes föreligga. Länsstyrelsen har i beslut från 2015-09-10 gett Regionen stöd
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för den uppfattningen. Av Länsstyrelsens beslut framgår att Länsstyrelsen gör
bedömningen att det i den MKB som funnits med i framtagandet av detaljplanen
finns redovisat bakgrunden till att alternativa lokaliseringar inte har utretts ingående
och att Länsstyrelsen inte gör någon annan bedömning än Regionen, utan finner,
liksom Regionen, att eventuella övriga rimliga alternativa lokaliseringar har
identifierats. Med stöd av det ovan anförda gör BN därför bedömningen att MKB på
denna punkt i tillräcklig omfattning uppfyller lagens krav.
6. Olägenhet
OD vill göra gällande att den föreslagna detaljplanen inte är tillräckligt detaljerad och
att det inte i tillräcklig utsträckning går att utläsa den aktuella detaljplanens
konsekvenser.
BN konstaterar att frågan om möjligheten att bedöma planens konsekvenser redan
har prövats av Mark- och miljödomstolen, i domstolens dom i Mål nr P 5586-15 från
2016-04-28. MMD skriver bl.a. följande:
”Sammanfattningsvis konstaterar mark- och miljödomstolen att markens
användningsområden framgår av detaljplanen. De byggrätter som ges inom
respektive användningsområde är generösa och total exploateringsgrad är inte
bestämd. Enligt domstolens bedömning ger planhandlingarna tillsammans med
planbeskrivningen ändå en tillräckligt tydlig bild av hur planområdets miljö är
reglerad, vilket möjliggör en bedömning av planens konsekvenser. Detta även om
den totala exploateringsgraden är svårbedömd. Skäl att upphäva detaljplanen på
grund av bristande innehåll och utformning saknas därför.”
Bedömningen är att det inte framkommit något ytterligare i ärendet som skulle ge
MMD anledning att nu göra en annan bedömning, än den domstolen kom fram till i
den ovan anförda domen.
OD menar att ”flervåningshus tillåts i närheten av” dennes tomt. Mot bakgrund av
detta menar OD att som detaljplanen nu är utformad ”utgör den ett hot om en
allvarlig olägenhet” för dennes tomt. Det är i första hand risken för insyn över
tomten som anförs som skäl till den eventuellt möjliga olägenheten.
De flervåningshus som planen tillåter ligger inom två avgränsade områden med
användningen K1, som tillåter hotell, konferens och restaurang. Övriga byggnader
som planen tillåter är i huvudsak stugor i en våning.
Fastigheterna Visby Snäckgärdet 1:25 och 1:27 är idag obebyggda. Den
bostadsbyggnad som finns på fastigheten Visby Snäckgärdet 1:26 ligger cirka 40
meter från fastighetsgränsen mot det aktuella planområdet. Den planerade byggrätten
för den ena av de två hotellbyggnaderna ligger i sin tur cirka 60 meter från
fastighetsgränsen till Visby Snäckgärdet 1:26. Det innebär att det är cirka 100 meter
mellan den planerade byggrätten och det befintliga bostadshuset. Den större delen av
marken mellan den planerade byggrätten för hotell och det befintliga bostadshuset
utgörs, på bägge sidor av gränsen, av skog. I detaljplanen, mellan fastigheterna Visby
Snäckgärdet 1:25/26/27 och byggrätten för hotellet, finns även utlagd en zon inom
vilken varken byggnader, parkering eller camping inte tillåts förekomma.
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Den andra byggrätten som tillåter hotell ligger cirka 375 meter från det aktuella
bostadshuset på Visby Snäckgärdet 1:26 och dessutom på en betydligt lägre höjd över
havet.
OD menar att den aktuella planeringen av K1-området innebär att möjligheterna för
OD att ogenerat använda sin tomt kringskärs på ett sätt som inte är förenligt med
bestämmelsen i 2 kap 1 § PBL, som säger att hänsyn skall tas till både allmänna och
enskilda intressen i frågor som gäller planläggning. Det är oklart vad OD avser med
att röra sig ogenerat, men det är lätt att tolka att OD menar att han ska kunna röra sig
fritt på sin fastighet utan att bli sedd av någon som befinner sig utanför fastigheten
och att det är den rättigheten som kan utläsas i 2 kap 1 § PBL. Det kravet finns det i
stort sett ingen fastighet som uppfyller och det är heller ingen rättighet som går att
utläsa av den sagda paragrafen. En viss grad av möjlig insyn utgör knappast någon
olägenhet i PBLs mening.
Enligt 3 kap. 2 § ÄPBL ska byggnader placeras och utformas så att de eller deras
avsedda användning inte medför betydande olägenheter för omgivningen. I ett
avgörande från Mark- och miljödomstolen (MÖD) P 6062 anför MÖD bl.a. att ”Det
ska vara fråga om väsentliga olägenheter innan de bedöms som betydande och
därmed utgör hinder för bygglov.”. BN ifrågasätter inte att OD kan komma att
uppleva de förändringar som detaljplanen medger som negativa, d.v.s. som någon
grad av olägenhet. Bedömningen är att den föreslagna detaljplanen med stöd av ovan
anförda är utformad med tillräcklig hänsyn till ODs intressen. Bedömningen är att
den grad av olägenhet som den föreslagna planen kan tänkas innebära för OD, med
avseende på insyn, inte kan anses var så väsentlig att den går över gränsen till att
kunna anses vara betydande.
Sammanfattningsvis är bedömningen att det med utgångspunkt från ODs
överklagande och i övrigt saknas grund för att upphäva den aktuella detaljplanen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av bitr. stadsarkitekt Gunnar Gustafsson. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
yttrande som sitt eget.
Skickas till
Nacka Tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Avdelning 3
Box 1104
131 26 Nacka strand
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

BN § 35

VISBY STÄVEN 1 - Ej tillgängliga entréer

BN 2016/10042

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden överklagar länsstyrelsens beslut med Dnr 403-3052-2017 i
enlighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden beslutade 2017-09-13 att förelägga AB Gotlandshem som ägare
av fastigheten Visby Stäven 1 att tillgänglighetsanpassa samtliga entréer på
fastigheten. Byggnadsnämndens beslut överklagades av AB Gotlandshem till
länsstyrelsen. I länsstyrelsens beslut 2018-01-30 framgår att de upphäver
byggnadsnämndens beslut och bifaller därmed överklagandet.
Förvaltningens förslag är att byggnadsnämnden överklagar länsstyrelsens beslut på
följande grunder:
Byggnadsnämnden anser att åtgärden att byta ut samtliga entrédörrar på Visby Stäven
1 är en ändring.
Byggnadsnämnden anser det skäligt att förelägga AB Gotlandshem om rättelse vid
vite med hänsyn till ändringens omfattning.
Om åtgärden inte kan anses vara en ändring i plan- och bygglagens mening, så är det
i vart fall en byggåtgärd som faller inom tillämpningsområde för 8 kap. 8 § PBL. De
krav som Byggnadsnämnden ställer är inte uppenbart oskäliga med hänsyn till
åtgärdens omfattning och byggnadens standard.
För överklagandeskrivelse i sin helhet se handlingnr 49 (Bilaga 1).
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av bygglovhandläggare Anna Hallin.
Fredrik Gradelius (C) begär ajournering av sammanträdet.
Sammanträdet återupptas.
Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden överklagar länsstyrelsens beslut med Dnr
403-3052-2017 i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Handling
Datum
Länsstyrelsen beslut dnr 403-3052-2017 2018-01-31
Tjänsteskrivelse
2018-02-07
Bilaga
Bilaga 1 - Överklagan av länsstyrelsens beslut
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Handlings nr
44
50
2018-02-07

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

BN § 36

Anmälningsärenden - Delegationsbeslut
december-januari

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden lägger delegationsbeslut fattade 2017-12-01 - 2018-01-31 till
handlingarna.

Sammanfattning

Med kallelsen bifogades lista med delegationsbeslut fattade 2017-12-01 - 2018-01-31.
Byggnadsnämnden har tagit del av handlingarna.
Ordförande föreslår att byggnadsnämnden lägger delegationsbeslut fattade 2017-1201 - 2018-01-31 till handlingarna.
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Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

BN § 37

Överklagade ärenden

Inga överklagade ärenden
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Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

BN § 38

Diverse skrivelser

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden lägger diverse skrivelser inkomna 2017-12-01 - 2018-01-31 till
handlingarna.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har tagit del av diverse skrivelser inkomna 2017-12-01 - 2018-0131.
Ordförande föreslår att diverse skrivelser läggs till handlingarna.
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Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-07

BN § 39

Övriga frågor

Inga övriga frågor

Justerande
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