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BN § 79

Förvaltningschefens Information

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Förvaltningschef Johan Åberg låter meddela att han har blivit invald i styrelsen för
Visby Centrum.
Förvaltningschef informerar även om att den 4 april startar arbetet med öppna
möten om service och kollektivtrafik. Region Gotland bjuder in till totalt 8 möten
runt om på ön för att diskutera de förslag som finns till en serviceutbudsstrategi.
Kommande vecka kommer hela Samhällsbyggnadsförvaltningen ha en heldag där
Verksamhetsplan 2019 ska diskuteras.
Det fortsatta arbetet med flytten till Hus 124 diskuteras.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden godkänner informationen
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BN § 80

Delårsrapport 1 2018

BN 2018/681

Byggnadsnämndens beslut

Ordförande föreslår att byggnadsnämnden godkänner delårsrapport 1 med följande
tillägg:
Texten under rubrik 1 Sammanfattning ”Den byggbonus vi fick (ett stadsbidrag för
att öka bostadsbyggandet) har gjort det möjligt att göra extra insatser för utöka
tillsynsarbetet samt att förkorta bygglovskön genom bl.a. satsning på
kompetensutbildning. 2017 bröt vi också trenden att ”bygga kö” som vi gjort under
flera år” ändras till:
”Positiv förändring jämfört med åren 2014-2016 (då enhet bygg ökade utgående
balans av ärenden med ett större antal ärenden /år), är den att vi under 2017 påbörjat
en inbromsning av den negativa utvecklingen. Från april 2017 beslutades lika många
ärenden som kom in”

Sammanfattning

I januari 2018 startade DISA-projektet som löper under 2018-2020. Alla enheter
inom förvaltningen är delaktiga i projektet. Syftet är att göra ärenden och information
digital för att korta ner handläggningstider, öka tillgängligheten och vara mer
transparenta i vårt arbete.
Den byggbonus vi fick (ett stadsbidrag för att öka bostadsbyggandet) har gjort det
möjligt att göra extra insatser för utöka tillsynsarbetet samt att förkorta bygglovskön
genom bl.a. satsning på kompetensutbildning. 2017 bröt vi också trenden att ”bygga
kö” som vi gjort under flera år.
Stadsarkitekten och planchefen är engagerade i arbetet med EXISAM som har till
uppgift att förstärka Region Gotlands exploateringsorganisation.
Ett nytt verksamhetssystem VISION-miljö kommer att införas under våren 2018.
Enhet Miljö och hälsoskydd har också förstärkt sin organisation med en biträdande
enhetschef.
De flesta av samhällsbyggnadsförvaltningens aktiviteter i verksamhetsplanen som
bidrar till måluppfyllelse för Region Gotland är under första kvartalet påbörjade och
en del är också redan utförda. Man når inte målet när det gäller ekonomin sett till
första kvartalet, det är något som förvaltningen har en handlingsplan för.
Ärendets behandling under mötet

Delårsrapporten redovisas av ekonomichef Martin Ekepil Ringelid. Efter
diskussioner ansluter sig Byggnadsnämnden till förvaltningens bedömning.
Ordförande föreslår att byggnadsnämnden godkänner delårsrapport 1 med följande
tillägg:
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Texten under rubrik 1 Sammanfattning ”Den byggbonus vi fick (ett stadsbidrag för
att öka bostadsbyggandet) har gjort det möjligt att göra extra insatser för utöka
tillsynsarbetet samt att förkorta bygglovskön genom bl.a. satsning på
kompetensutbildning. 2017 bröt vi också trenden att ”bygga kö” som vi gjort under
flera år” ändras till:
”Positiv förändring jämfört med åren 2014-2016 (då enhet bygg ökade utgående
balans av ärenden med ett större antal ärenden /år), är den att vi under 2017 påbörjat
en inbromsning av den negativa utvecklingen. Från april 2017 beslutades lika många
ärenden som kom in”
Beslutsunderlag

Delårsrapport 1
Skickas till
Regionstyrelsen ( ref nr RS 2018/5 )
LK ekonomi och styrning ( ref nr RS 2018/5 )
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BN § 81

Byggnadsnämndens arkitekturpris 2018 tillsättning jury

BN 2018/846

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med antagna stadgar att utse ledamöterna Tony
Ekman (S), Eva Nobling (V), Börje Bendelin (C) samt Andreas Unger (M) att
tillsammans med nämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) samt
stadsarkitekt Christian Hegardt utgöra juryn för Byggnadsnämndens arkitekturpris
2018.
Karl-Allan Nordblom (MP) utses till ordförande i jury för Byggnadsnämndens
Arkitekturpriset 2018.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden instiftade 2017-10-18 ”Byggnadsnämndens arkitekturpris” och
ska genom detta arkitekturpris uppmärksamma projekt som genom god arkitektur
har tillfört arkitektoniska mervärden och bidragit till att positivt förstärka eller
utveckla Gotlands särprägel som livsmiljö. Arkitekturpriset ska delas ut en gång varje
år och kan tilldelas en nybyggnation som har bidragit till arkitektoniska mervärden i
sin miljö eller i samhället i stort. Arkitekturpriset kan även tilldelas en ombyggnad,
tillbyggnad eller restaurering som genom god arkitektonisk kvalitet skapar
mervärden. Arkitekturpriset kan dessutom tilldelas nygestaltade parkprojekt och
stadsmiljöer eller andra anlagda miljöer som tillför nya arkitektoniska värden.
En arbetsgrupp från förvaltningen ledd av stadsarkitekten gör ett urval av
nominerade förslag att presentera för prisjuryn. Prisjuryn som består av
byggnadsnämndens ordförande samt ytterligare fyra nämndrepresentanter och
stadsarkitekt föreslår sedan en vinnare av arkitekturpriset. Beslut om arkitekturpris
ska fattas av byggnadsnämnd, och utdelas i samband med byggnadsnämndens sista
sammanträde innan sommaruppehållet av ordförande i byggnadsnämnden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av stadsarkitekt Christian Hegardt. Byggnadsnämnden ansluter
sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Lars Thomsson (C) yrka på följande tillägg till förslag, Karl-Allan Nordblom (MP)
utses till ordförande i jury för Byggnadsnämndens Arkitekturpriset 2018.
Ordförande yrkar att Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med antagna stadgar att
utse ledamöterna Tony Ekman (S), Eva Nobling (V), Börje Bendelin (C) samt
Andreas Unger (M) att tillsammans med nämndens ordförande Karl-Allan
8 (78)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-18

Nordblom (MP) samt stadsarkitekt Christian Hegardt utgöra juryn för
Byggnadsnämndens arkitekturpris 2018.
Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens arkitekturpris, antagna stadgar
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BN § 82

Fördelning av
Samhällsbyggnadsförvaltningens besparing
inför 2019

BN 2018/741

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden föreslår att fördelningen ska var 50/50, Miljö- och
hälsoskyddsnämnden ansvara för 50% och Byggnadsnämnden för 50% av
besparingsbetinget på tre miljoner kronor som åligger
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattning

Efter uppdrag i Regionfullmäktige (Rf § 90 160620) Byggnadsnämnden och miljöoch hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att redovisa förutsättningarna att minska sin
skattefinansiering med 10 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019. I
uppdraget ska principerna för och nivån på olika taxor ses över liksom möjligheterna
till effektivisering av myndighetshanteringen.
Fördelning har skett enligt nedan under 2017 och 2018, samt det belopp inför 2019
för vilket det skall beslutas om inför budgetberedning i maj 2018.
2017 –

1,5 miljoner MHN och 2,5 miljoner BN

2018 –

0,5 miljoner MHN och 2,5 miljoner BN

2019 –

3 miljoner förvaltningsövergripande oavsett nämndtillhörighet

Bedömning

Förvaltningen har för 2017 och 2018 fördelat besparingsuppdraget utifrån de
förutsättningar byggnadsnämnd samt miljö- och hälsoskyddsnämnd bedömts kunna
klara av.
Inför 2019 bedömer vi att båda nämnderna har gjort de besparingar som är rimliga
inom given ram och föreslår att resterande besparing skall fördelas proportionellt
mot nämndernas storlek.
Detta ger en fördelning efter avrundning 60/40, miljö- och hälsoskyddsnämnden
ansvarar för 40 % och byggnadsnämnden för 60 % av återstående besparing.
Utifrån detta resonemang anser förvaltningen att en fördelning av de 3 miljoner
kronor skulle ske enlighet följande.
Minskning av ram för 2019:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, - 1 200 tkr
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Byggnadsnämnden, - 1 800 tkr
Med det faktum att ingen av nämnderna har någon större möjligheter gentemot den
andra att klara en besparing, så anser förvaltningen att detta är en rättvis fördelning.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av förvaltningschef Johan Åberg. Byggnadsnämnden ansluter sig
inte till förvaltningens bedömning.
Ordförande föreslår att fördelningen ska vara 50/50, Miljö- och
hälsoskyddsnämnden ansvarar för 50% och Byggnadsnämnden för 50% av
återstående besparing.
Fördelningen av de 3 miljoner kronorna skulle ske enlig följande.
Minskning av ram för 2019:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, - 1 500 tkr
Byggnadsnämnden, - 1 500 tkr
Skickas till
Budgetberedning / Ulrika Jansson RSF
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BN § 83

Ny dataskyddsförordning (GDPR)

BN 2018/725

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden utser Johanna Mörnefält till dataskyddsombud enligt
dataskyddsförordningen (GDPR) för Byggnadsnämndens personuppgiftsbehandling
från och med 2018-05-25.
Byggnadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utse en ansvarig för
personuppgiftsfrågor inom förvaltningen.
Byggnadsnämnden beslutar att delegera rätten att besluta om utlämnande av
registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter
till förvaltningschef med rätt till vidaredelegering.
Byggnadsnämnden beslutar att delegera rätten att lämna yttrande till förvaltningsrätt
och besluta om överklagande gällande utlämnande av registerutdrag, begäran om
rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter till förvaltningschef med
rätt till vidaredelegering.
Byggnadsnämnden beslutar att delegera ansvaret för registerförteckningen och
tecknandet av personuppgiftsbiträdesavtalen till förvaltningschefen, med rätt att
vidaredelegera ansvaret.
Förvaltningen ska regelbundet rapportera till nämnden om arbetet med behandlingen
av personuppgifter.

Sammanfattning

Den nya dataskyddsförordningen eller GDPR (förkortning av engelskans General
Data Protection Regulation) börjar gälla 25 maj 2018. Förordningen ersätter
personuppgiftslagen (PuL).
Dataskyddsförordningen är en uppdatering av personuppgiftslagen.
Dataskyddsförordningen innebär också en skärpning av kraven på att skydda
personuppgifter i det nya digitala samhället. Bland annat införs möjligheten att
utdöma ekonomiska sanktioner mot personuppgiftsansvariga som bryter mot
dataskyddsförordningens regler.
Bedömning

I och med införandet av den nya dataskyddsförordningen måste Byggnadsnämnden
fatta några formella beslut.
Johanna Mörnefält har anställts som dataskyddsombud för alla nämnder och styrelser
inom Region Gotland. Byggnadsnämnden måste dock formellt godkänna Johanna
Mörnefält som sitt dataskyddsombud.
Byggnadsnämnden föreslås ge förvaltningschefen i uppgift att utse en ansvarig för
personuppgiftsfrågor inom förvaltningen.
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Byggnadsnämnden föreslås delegera rätten att besluta om utlämnande av
registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter
samt överklagande av sådana beslut till förvaltningschef med rätt till vidaredelegering.
Formellt sett är Byggnadsnämnden, i egenskap av personuppgiftsansvarig, ansvarig
för både registerförteckningen och personuppgiftsbiträdesavtalen. För en smidig
hantering föreslås Byggnadsnämnden besluta att delegera ansvaret för
registerförteckningen och tecknandet av personuppgiftsbiträdesavtalen till
förvaltningschefen, med rätt att vidaredelegera ansvaret.
Som personuppgiftsansvarig behöver Byggnadsnämnden få information om hur
arbetet med behandlingen av personuppgifter fungerar. Förvaltningen föreslås därför
regelbundet rapportera till nämnden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av nämndsekreterare Marie Engström. Byggnadsnämnden
ansluter sig till arbetsutskottets bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden utser Johanna Mörnefält till
dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för Byggnadsnämndens
personuppgiftsbehandling från och med 2018-05-25.
Byggnadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utse en ansvarig för
personuppgiftsfrågor inom förvaltningen.
Byggnadsnämnden beslutar att delegera rätten att besluta om utlämnande av
registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter
till förvaltningschef med rätt till vidaredelegering.
Byggnadsnämnden beslutar att delegera rätten att lämna yttrande till förvaltningsrätt
och besluta om överklagande gällande utlämnande av registerutdrag, begäran om
rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter till förvaltningschef med
rätt till vidaredelegering.
Byggnadsnämnden beslutar att delegera ansvaret för registerförteckningen och
tecknandet av personuppgiftsbiträdesavtalen till förvaltningschefen, med rätt att
vidaredelegera ansvaret.
Förvaltningen ska regelbundet rapportera till nämnden om arbetet med behandlingen
av personuppgifter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
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BN § 84

Redovisning status GDPR - Information

BN 2018/839

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Vid nämndens arbetsutskott den 4 april beslutades att Redovisning Status GDPR ska
vara en stående punkt på föredragslistan. Förvaltningschef Johan Åberg informerar
och förklarar vad GDPR innebär och hur arbetet på förvaltningen fortskrider.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden godkänner informationen.
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BN § 85

Statistik 2018 - Information

BN 2018/53

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Bo Eriksson enhetschef bygg samt Samhällsbyggnadsjurist Jennifer Medin informerar
om hur arbetet fortlöper på enheten Bygg samt presenterar vilka möjligheter och
utmaningar som identifierats.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden godkänner informationen.

Ärendekö

Antal ärenden som inte fått någon handläggare

160

Antal ärenden i kö

140
120
100
80
60
40
20

Mars

Februari

Januari 2018

December 2017

Oktober

November

September

Juli

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

0

Siffror saknas för jun-jul 2017
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Underhållsärenden – antal inkomna per månad
20
18
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Antal inkomna underhållsärenden
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2
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0

(ej företagsärenden)

Antal inkomna och beslutade bygglovsärenden per månad
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Antal inkomna
bygglovsansökningar
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Antal beslut bygglov
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Företagsärenden

Antal inkomna och beslutade företagsärenden per månad
70
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Antal inkomna
bygglovsansökningar
- företagsärenden
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Antal beslut bygglov
- företagsärenden
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November

September

Juli

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

0

Förhandsbesked

Antal inkomna och beslutade förhandsbesked per månad
70
Antal inkomna
förhandsbesked

60
50

Antal beslut
förhandsbesked

40
30
20
10

Mars

Februari

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

0
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Anmälningsärenden

Antal inkomna och beslutade anmälningsärenden per månad (Alla anmälningsärenden utom Attefallshus)

60
Antal inkomna
anmälningsärenden

50
40

Antal beslut
anmälningsärenden

30
20
10

Mars

Februari

Januari 2018

December 2017

Oktober

November

September

Juli

Augusti

Maj

Juni

April

Mars

0

Attefallshus

Antal inkomna och beslutade Attefallshus-ärenden per månad
50
45

Antal inkomna
attefallshus

40
35

Antal beslut
attefallshus

30
25
20
15
10
5

Mars

Februari

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

Augusti

September

Juli

Juni

Maj

April

Mars

0
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Startbesked på bygglov
Antal startbesked givna på bygglov per månad
100
90

Antal startbesked

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Antal inkompletta ärenden

Ärenden som väntar på kompletterande handlingar från sökanden

300

Antal ärenden som inväntar
komplettering

250
200
150
100
50

Mars

Februari

Januari 2018

Oktober

November

September

Juli

December 2017

Siffror saknas för jun-jul 2017

Augusti

Maj

Juni

April

Mars

0
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Tillsynsärenden

Antal inkomna anmälningar om misstänkt olovligt byggande per månad

16
Antal inkomna
anmälningar

14
12
10
8
6
4
2

Mars

Februari

Januari 2018

December
2017

November

Oktober

September

Juli

Augusti

Maj

Juni

April

Mars

0

Tillsynsärenden

Totalt antal tillsynsärenden som ej blivit beslutade
500
450

Totalt antal
tillsynsärenden

400
350
300
250
200
150
100
50

Mars

Februari

Januari 2018

0
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Tillsynsärenden inkomna före 2015
Antal tillsynsärenden inkomna före 2015-01-01 som inte är avslutade

200
180

Antal
tillsynsärenden

160
140
120
100
80
60
40
20

Mars

Februari

Januari 2018

0

Kundtjänst – Mottagna samtal
Antal
1000

947

919

900
800

724

718

700

767
704

Kundtjänst
712

643

619

600
500

495

508

Jan
2018

Feb

554

401

400
300
200
100
0
Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Mar
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Kundtjänst – Kötid i medel
Tid i min
16,0

14,5

14,0
12,0
10,0
8,0
6,0

9,0
6,6

6,3
3,3

4,0

2,8

3,5

4,2

3,6

2,7

2,5

3,5
2,0

2,0
0,0
Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan
2018

Feb

Mar

Andel bygglovsärenden som inkommit via e-tjänsten
%
100

Inkommit via e-tjänst

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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BN § 86

RS Remiss: Motion. Medborgarinitiativ till
landsbygdsutveckling vid strandnära
områden, s.k. LIS-områden

BN 2018/47

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden instämmer i samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och anser
motion besvarad.
Frågan ska behandlas i kommande revidering av översiktsplan.

Sammanfattning

Enligt PBL 7 kap §18 e kan kommunen i en översiktsplan, i en fördjupning av
översiktsplanen eller som ett tematiskt tillägg till planen under vissa förutsättningar
peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, sk LIS-områden. Att
peka ut LIS-områden måste ske inom ramen för den översiktliga planeringen. Så
något ”lokalt utpekande” är inte lagtekniskt möjligt enligt plan-och bygglagen (PBL).
Dock kan lokala krafter föreslå vilka områden som i nästa formella översiktsplan
borde vara ett sk LIS-område men det måste förankras enligt sedvanlig planprocess
(samråd-granskning-antagande) för att få benämningen LIS-område.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av enhetschef plan, Anders Rahnberg. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande yrkar att Byggnadsnämnden instämmer i
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och anser motion besvarad.
Lars Thomsson (C) yrkar på att frågan ska behandlas i kommande revidering av
översiktsplan.
Sökande
Regionstyrelsen
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BN § 87

RS Remiss: Motion. Brist på detaljplanelagd
mark

BN 2018/49

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden instämmer i Samhällsbyggnadsförvaltningens svar och lämnar det
som sitt remissvar.
Reservation
Följande reserverade sig till förmån för bifall till motion:
Lars Thomsson (C), Kerstin Löfgren Dahlström (C), Fredrik Gradelius (C), LarsErik Benneck (M), Andreas Unger (M).

Sammanfattning

Det är viktigt att prioritera arbetet med att ta fram detaljplaner för bostadsbyggande
på Gotland. En strategi för att göra detta är att säkerställa alla delar i den s.k.
exploateringsprocessen. För att kvalitetssäkra detaljplaneprocessen måste även
projektering och genomförandedelarna säkerställas och i dagsläget är detta den stora
utmaningen. För görs inte detta försenas per automatik framtagandet av detaljplaner
eller så får vi antagna detaljplaner men genomförandet fallerar dvs att avsaknad av
eller förseningar av utbyggnad av vägar och VA gör att byggnationen av bostäder ej
kan ske trots att det finns en antagen detaljplan.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av enhetschef plan, Anders Rahnberg.
Yrkande
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden instämmer i
Samhällsbyggnadsförvaltningens svar och lämnar det som sitt remissvar.
Lars Thomsson (C) yrkar att motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att ordförandes förslag vinner
bifall. Omröstning begärs.
JA-röst, för Ordförandes förslag att Byggnadsnämnden instämmer i
Samhällsbyggnadsförvaltningens svar och lämnar det som sitt remissvar.
NEJ-röst, för Lars Thomsson (C) förslag att motion bifalls.
Sex ledamöter röstade ja. Fem ledamöter röstade nej. Ordförandes förslag vann
bifall.
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Följande ledamöter röstade ja: Anne Ståhl Mousa (S), Sven-Åke Malmberg (S), Ulla
Pettersson (S), Karin Gardell (MP), Tore Tillander (V), Karl-Allan Nordblom (MP).
Följande ledamöter röstade nej: Lars Thomsson (C), Kerstin Löfgren Dahlström (C),
Fredrik Gradelius (C), Lars-Erik Benneck (M), Andreas Unger (M).
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BN § 88

TOFTA KROKS 1:34 A - Ansökan om
planbesked

BN 2018/210

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden är inte beredd att upprätta detaljplan för berörd fastighet i
enlighet med 5 kap 2 § Plan- och bygglagen (2010:900).
Reservation
Följande reserverade sig till förmån för förslag att lämna positivt planbesked:
Lars Thomsson (C), Kerstin Löfgren Dahlström (C), Fredrik Gradelius (C), LarsErik Benneck (M), Andreas Unger (M).

Avgift

Planbeskedsavgift

9000 kronor

Totalt

9000 kronor

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

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet Plan,
2018-01-23 med önskan om att planlägga fastigheten Tofta Kroks 1:34 skifte 3 med
fritidshusbebyggelse, här benämnt som område A. I ansökan redovisas 21 tomter och
angöring till dessa sker från väster.
Området domineras av tall-, gran- och björkskog och utgör ca 6 ha. Centralt på
området finns två nyckelbiotoper (Tallsumpskog samt Barrsumpskog). Växtligheten
tyder på högt vattenstånd delar av året. Nyckelbiotoperna kräver en fuktig miljö och
det är svårt att byggtekniskt bygga med de höga vattennivåer som råder utan att
dränera av fastigheten och därmed riskera nyckelbiotoperna.
Länsstyrelsen skrev i sitt samrådssvar om behovsbedömning, 2011-09-21 att de anser
att en miljökonsekvensbeskrivning krävs och att de finner det olämpligt att bebygga
nyckelbiotoper, våtmarker och sumpskog.
En bebyggelse på platsen har inte stöd i planprogram för Tofta.
Byggnadsnämnden har tidigare beslutat om negativt planbesked 2011-09-07 (BN
2011/931 §161) för aktuellt område. Motiveringen var att ytterligare bebyggelse inte
är lämplig med anledning av den tidvis höga vattennivån samt på grund av
nyckelbiotoperna. I planprogrammet för Tofta är området inte utpekat för
bostadsbebyggelse.
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Bedömning

En bebyggelse på platsen har inte stöd i planprogram för Tofta. Inom aktuellt
område finns två nyckelbiotoper, Barrsumpskog och Tallsumpskog, vilka är känsliga
för förändringar i omgivande mark. Nyckelbiotoperna kräver en fuktig miljö och det
är svårt att byggtekniskt bygga med de höga vattennivåer som råder utan att dränera
av fastigheten och därmed riskera nyckelbiotoperna. Länsstyrelsen skrev i sitt
samrådssvar om behovsbedömning, 2011-09-21 att de anser att en
miljökonsekvensbeskrivning krävs och att de finner det olämpligt att bebygga
nyckelbiotoper, våtmarker och sumpskog.
Byggnadsnämnden beslutade om negativt planbesked 2011-09-07 (BN 2011/931
§161). Inga nya förutsättningar har tillkommit sedan beslutet togs, som skulle
föranleda en annan ståndpunkt. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår
byggnadsnämnden att inte bevilja planläggning för Tofta Kroks 1:34 A (skifte 3).
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av fysisk planerare Stina Wester.
Yrkande
Ordförande yrkar att Byggnadsnämnden förklarar sig inte beredd att upprätta
detaljplan för berörd fastighet i enlighet med 5 kap 2 § Plan- och bygglagen
(2010:900).
Lars Thomsson (C) yrkar för att lämna positivt planbesked.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att ordförandes förslag vinner
bifall. Omröstning begärs.
JA-röst för ordförandes förslag - att Byggnadsnämnden förklarar sig inte beredd att
upprätta detaljplan.
NEJ-röst för Lars-Thomsson (C) förslag - att lämna positivt planbesked.
Sex ledamöter röstade ja, Fem ledamöter röstade nej. Ordförandes förslag vann
bifall.
Följande ledamöter röstade ja: Anne Ståhl Mousa (S), Sven-Åke Malmberg (S), Ulla
Pettersson (S), Karin Gardell (MP), Tore Tillander (V), Karl-Allan Nordblom (MP)
Följande ledamöter röstade nej: Lars Thomsson (C), Kerstin Löfgren Dahlström (C),
Fredrik Gradelius (C), Lars-Erik Benneck (M), Andreas Unger (M).
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-04-04
Ansökan, 2018-01-23
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Sökande
Tore Berglund, Norbyvägen 46 B, 75239 UPPSALA

28 (78)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-18

BN § 89

TOFTA KROKS 1:34 B - Ansökan om
planbesked

BN 2018/180

Byggnadsnämndens beslut

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

Avgift

Planbeskedsavgift

9000 kronor

Totalt

9000 kronor

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

Fastigheten Tofta Kroks 1:34 utgörs av tre separata skiften.
Aktuellt område (skifte 1), här benämnt som område B, ligger väster om Toftavägen
(väg 140) och strax söder om Gnisvärdsvägen. Begäran om planbesked inkom till
samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet Plan, 2018-01-23 med önskan om att planlägga
fastigheten Tofta Kroks 1:34 skifte 1 med fritidshusbebyggelse. I ansökan redovisas
ca 14 tomter placerade i ytterkanterna av fastigheten och med en gemensam yta
däremellan. Angöring till området sker dels från väster och öster. Västra delen av
området utgörs av skog och den östra av öppen mark i anslutning till en äldre gård.
Området motsvarar ca 6 ha. Fastigheten avdelas av ett vattendrag i nordsydlig
riktning. Den västra delen utgörs av alvarmark.
Området är inte sedan tidigare detaljplanelagt. Enligt planprogrammet för
Toftaområdet 2005-12-06 ligger större delen av området inom ”värdefull
landskapsbild”, vilket innebär att den bebyggelsestruktur och öppenhet som finns ska
bevaras. Området är inte utpekat för bostadsbebyggelse.
Byggnadsnämnden har 2011-04-28 beslutat om negativt planbesked för en
exploatering med bostadsbebyggelse på platsen.
Bedömning

Tofta Kroks 1:34 (skifte 1) är inte utpekad för bostadsbebyggelse i planprogrammet
för Tofta. Fastigheten ligger till stor del inom ett område utpekad som ”värdefull
landskapsbild” inom planprogrammet. Ytan utgörs av ett ca 1 km brett område
utmed östra och västra sidan av Toftavägen (väg 140). Toftaområdet är ett attraktivt
område för fritidshus och permanentboende men bostadsområdena är inte direkt
synliga från väg 140. Med värdefull landskapsbild i planprogrammet menas att den
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bebyggelsestruktur och öppenhet som råder utmed länsvägen ska värnas. Miljön
längs landsvägen bör karaktärsmässigt bevaras som ”jordbruksmiljö” med äldre tiders
gårdsanläggningar. Föreslagen bebyggelse samspelar inte med den karaktären.
Föreslagen bebyggelse är till stor del placerad inom ”skogsdelen” av fastigheten, men
är placerad inom den yta som utgörs av värdefull landskapsbild.
Förslaget har inte tagit hänsyn till det vattendrag som går över fastigheten. Halva
fastigheten (den västra delen) utgörs av alvarmark, en naturtyp som ska skyddas.
Byggnadsnämnden har 2011-09-07 tagit ställning till begäran om planbesked för
aktuell fastighet. Beslutet blev negativt med motivering att föreslagen bebyggelse i
den västra delen anses olämpligt ur landskapsbildsynpunkt och bebyggelsegruppen i
den östra delen inte samspelar väl med bebyggelse i närområdet. ”En sådan kompakt
exploatering anses för omfattande för platsen.”
Inga nya förutsättningar har tillkommit sedan tidigare beslut om planbesked.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden att inte bevilja
planläggning för Tofta Kroks 1:34 B (skifte 1).
Ärendets behandling under mötet

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

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-04-04
Ansökan, 2018-01-23
Sökande
Tore Berglund, Norbyvägen 46 B, 75239 UPPSALA
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BN § 90

VÄSTERHEJDE NUNNESIKEN 1:2 - Begäran
om planbesked

BN 2018/54

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden är inte beredd att upprätta detaljplan för berörd fastighet
Västerhejde Nunnesiken 1:2 i enlighet med 5 kap 2 § Plan och Bygglagen (SFS
2010:900).
Jäv
Lars-Erik Benneck (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling.

Avgift

Planbeskedsavgift

9000 kronor

Totalt

9000 kronor

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

Begäran om planbesked inkom 2017-12-18 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet
Plan, med önskan om upprättande av detaljplan för fastigheten Västerhejde
Nunnesiken 1:2, Region Gotland. Avsikten är att möjliggöra för uppförande av 17-18
bostadsfastigheter om vardera ca 1600-3000 m2. Inom området ska även finnas plats
för gemensamma aktivitetsområden för grannskap och allmänhet.
Planområdet som helhet omfattar ca 4,2 ha. Fastigheten utgörs av jordbruksmark
som enligt ansökan ej varit i bruk sedan 2011, vilket var det år jordbruksmarken
senast beviljades statligt stöd.
Byggnadsnämnden har vid två tidigare tillfällen fattat beslut rörande åtgärder på
fastigheten. 2013-12-12 BN § 295 lämnades positivt förhandsbesked för uppförande
av ett fritidshus. 2015-03-27 beviljades bygglov på delegation (BN 2014/8275) för ett
fritidshus med två lägenheter, i enlighet med positivt förhandsbesked.
2017-04-03 meddelades sökande i brev från byggnadsnämnden att bygglovets
giltighetstid förfallit utan att startbesked utfärdats.
Fastigheten befinner sig inom Visbys sekundära vattenskyddsområde med speciella
krav på hantering av VA-frågor och dagvatten.
Bedömning

Vid bedömning om exploatering på jordbruksmark utgår
Samhällsbyggnadsförvaltningen från antagna riktlinjer formulerade i Region Gotlands
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översiktsplan Bygg Gotland 2025, om inget annat formulerats i fördjupningar eller
planprogram för det förfrågade området.
Gällande riktlinje lyder att en restriktiv hållning ska råda vid bedömning av
lämplighet för ”ny bebyggelse, både bostäder och verksamheter, som riskerar att
påverka jordbrukets, vindkraften och turismnäringens intressen”, ”bebyggelse på god
åkermark bör undvikas” och ”i det öppna kultur- och jordbrukslandskapet bör ny
bebyggelse undvikas”.
Enligt 3 kap. 4 § Miljöbalken (MB) får brukningsvärd jordbruksmark bara tas i
anspråk för bebyggelse eller anläggningar ”endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen” och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Med brukningsvärd jordbruksmark avses mark som med hänsyn till läge,
beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion. Med
jordbruksmark avses mark som används, eller nyligen använts för jordbruk, främst
åker- och betesmark, men även ängsmark.
Den förfrågade fastigheten utgörs av åker med permanent gräsmark (åkermark som
har använts för vallodling eller träda minst 5 år i rad och som uppburit någon
miljöersättning för under de åren), enligt jordbruksverkets definition.
Bedömningen av vad som utgör god åkermark är inte specifikt definierat i
översiktsplanen men tolkas för Gotlands del, i ett nationellt sammanhang, som all
brukningsvärd jordbruksmark inom områden med klassningen 3 till 5 i det nationella
klassningssystemet. Enligt denna tolkning medförs att all åkermark på de centrala
delarna av Gotland utgör god åkermark. Jordbruksmark inom områden som omfattas
av klassificeringen 3 till 5 bedöms således vara av nationellt intresse och har därmed
visst legalt skydd enligt 3 kap 4 § Miljöbalken.
Jordbruksmarkens långsiktiga produktionsförmåga är en viktig del i
miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Hushållning med naturresurser är även
viktiga delar i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som tjänar till att uppnå det av
regeringen beslutade generationsmålet.
Insamlat yttrande från Trafikverket pekar på att myndigheten ser vissa risker med en
utökad randbebyggelse längs väg 562. Föreslagen exploatering skulle t.ex. riskera att
förstärka brister i trafikmiljön och öka vägens barriäreffekter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det i dagsläget saknas ett samlat
resonemang kring hur bebyggelseutveckling i framtiden kan ske kring infartsområdet
söder om Visborg för att säkra en god och säker tillgänglighet till kollektivtrafik,
gång- och cykelförbindelser m.m. samtidigt som Visby vattenskyddsområde beaktas.
Sammantaget anser Samhällsbyggnadsförvaltningen att tidigare beviljade
förhandsbesked i fastighetens nordöstra del inte på ett påtagligt sätt har förändrat
den huvudsakliga markanvändningen, som fortsatt bedöms utgöra brukningsvärd
jordbruksmark. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att den föreslagna
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åtgärden utgör ett väsentligt samhällsintresse, och föreslår därför byggnadsnämnden
att inte bevilja planläggning för Västerhejde Nunnesiken 1:2.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av fysisk planerare Christian Björkman. Byggnadsnämnden
ansluter sig till Arbetsutskottet och förvaltningens bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden förklarar sig inte beredd att upprätta
detaljplan för berörd fastighet Västerhejde Nunnesiken 1:2 i enlighet med 5 kap 2 §
Plan och Bygglagen (SFS 2010:900).
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger-- till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-04-03
Ansökan, 2017-1218
Sökande
Amin Sahampour, Lästmakargatan 21 lgh 2103, 11144 Stockholm
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BN § 91

ÖJA BURGE 1:6 - Tillbyggnad och inredande
av två nya lägenheter

BN 2016/9470

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL med följande tillägg:
Information ska tydligt framgå till sökande att det fortsatt finns ett aktivt
tillsynsärende som är under behandling, Byggnadsnämnden tar slutlig ställning i
ärendet när bedömningen är komplett.

Avgift

Bygglovsavgift

9377 kronor

Startbeskedsavgift

8335 kronor

Grannehörande & annons 4691 kronor
Totalt

23999 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: Holger Swahn, Vamlingbo Västlands 245, 62331 Burgsvik
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).
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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.
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.
Ändringsanmälan ska lämnas in till Teknikförvaltningens vatten- och avfallsenhet.
Avloppsanläggningen är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Tillstånd söks hos Miljöoch hälsoskyddsnämnden (tel 0498-26 90 00).
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

Ansökan avser ändrad användning av delar av lada till två fritidslägenheter samt en
tillbyggnad av ladan. Under ärendets gång har det varit omständligt för sökande att
hitta en godtagbar lösning för avloppet, men till sist hittat en lösning som Miljö-och
hälsoskyddsnämnden tillstyrker.
Initialt hänvisade sökande till en redan tillämpad lösning för två befintliga mindre
gästlägenheter, genom anslutning till en gemensamhetsanläggning. Men det visade sig
under handläggningen att det saknades tillstånd för anslutning av dessa två befintliga
lägenheter till den gemensamhetsanläggningen. Anläggningen var redan fullbelagd
och därav kunde inte den lösningen tillstyrkas i det här ärendet. Nu har sökande
inkommit med godtagbar lösning och miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillstyrkt
ärendet.
Sammantaget är bedömningen att bygglov kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 § Planoch bygglagen.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämplig att ge bygglov för ändrad
användning av ladan, med stöd av 9 kap. 31§ Plan- och bygglagen.
Bedömningen är att åtgärderna inte påverkar de utpekanden, riksintressen eller dylikt
som området omfattas av, på sådant vis att bygglov bör nekas. Ladans tak och
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långsidan ut mot det öppna landskapet i väster lämnas orörd, vilket bedöms som
viktigt för upplevelsen av odlingslandskapet, landskapsbilden och riksintresset
kulturmiljövården och som en förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas. Några
nya fönster tas upp mot gårdsplanen samt på gaveln mot söder och utföres i trä.
Bedömningen är att de är acceptabla utifrån förutsättningarna på plats. Åtgärden
bedöms också vara förenlig med riktlinjen i den Fördjupade översiktsplanen som
anger att det är möjligt att ändra användning av befintliga ekonomibyggnader och
uthus under förutsättning att byggnadens karaktär ej förvanskas.
Vad gäller förenlighet med 4 kap. 4 § miljöbalken ligger ladan i anslutning till flertalet
befintliga byggnader. Bedömningen är därför att åtgärden uppfyller kravet på närhet
till befintlig bebyggelse.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Grannar på fastigheterna Öja Barkarve
1:17, Öja Burge 1:9, 1:10 och 1:12, Öja Sigfride 1:2, 1:15 och 1:19 samt Öja S:7 har
bedömts vara berörda. Ärendet annonserades för att nå sakägare till fastigheten: Öja
S:7, som inte hade lagfarna ägare i samband med grannehörandet. Inkomna yttranden
har förmedlats till sökande. Sökande har inkommit med svarsyttranden.
Synpunkter har inkommit ifrån granne på Öja Sigfride 1:2 samt från Faluddens
vatten och avloppsförening, genom M. Lindahl. Efter synpunkterna och med
anledning av att redovisade avloppslösning inte heller kunde tillstyrkas av Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har sökande redovisat en ny lösning som bedöms som
godtagbar med stöd av yttrandet från Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Sammantaget är bedömningen att bygglov kan beviljas.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av bygglovarkitekt Annie Lovén. Efter diskussioner ansluter
sig Byggnadsnämnden till förvaltningens bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av
9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL med följande tillägg:
Information ska tydligt framgå till sökande att det fortsatt finns ett aktivt
tillsynsärende som är under behandling, Byggnadsnämnden tar slutlig ställning i
ärendet när bedömningen är komplett.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Bilaga till ansökans VA-förutsättningar
Situationsplan VA
Situationsplan
Fasadritning och foton
Fasadritning Ö tillbyggnad och gavel
Fasadritning gavel S

Inkom
2018-03-26
2016-10-03
2018-01-31
2018-01-31
2017-05-09
2016-10-03
2017-05-09
2017-05-09

Handlingsnr
1
95
96
89
5
91
93
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Fasadritning entrébyggnad
Planritning
Anmälan kontrollansvarig
Yttranden från berörda,
Faluddens vatten- och avloppsförening
Yttranden från berörda, granne Öja Sigfride 1:2
Remissyttranden MHN avlopp
Remissyttrand MHN lantbruk
Remissyttrande regionantikvarie
Remissyttrande TN vatten

2017-05-09
2018-03-23
2017-02-21

90
103
24

2017-07-17
2017-07-17
2018-03-15
2017-03-31
2017-03-09
2017-04-12

55
57
98
38
34
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.
Sökande
Anders Gäfvert, Öja Burge 338, 62333 BURGSVIK
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BN § 92

VISBY ELDDONET 2 - Nybyggnad av förråd

BN 2017/2829

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 30 och 31 b §§
plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Reservation
Följande reserverade sig till förmån för beviljande av bygglovsansökan:
Lars Thomsson (C), Kerstin Löfgren Dahlström (C), Fredrik Gradelius (C), LarsErik Benneck (M), Andreas Unger (M).

Avgift

Avgift för avslag

8280 kronor

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

Ansökan inkom 2017-11-15 och rör uppförandet av ett förråd på 10 kvadratmeter på
Lyckåkerskolan i Visby. Boden är belägen intill skolans fotbollsplan, intill befintlig
idrottsbyggnad. Åtgärden är planenlig, grannar har ej hörts och inga remissinstanser
har bedömts vara berörda. Åtgärden uppfyller dock ej gällande krav på tillgänglighet.
Anledningen till varför ärendet prövas i byggnadsnämnden är att sökanden har valt
att ifrågasätta gällande tillgänglighetskrav. Motiveringen bygger dels på ekonomisk
grund (en ramp anses bli oproportionerligt dyr) och dels på ett allmänt ifrågasättande
av lagstiftningens rimlighet i den specifika situation som råder i ärendet. Beslutet i
nämnden förväntas bli prejudicerande för bygglovsansökningar av liknande karaktär
framöver.
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att lagstiftningen gällande tillgängligheten
i skolmiljöer är tydlig: föreslagen förrådsbyggnad skall vara tillgänglighetsanpassad för
personer med rörelsehinder och inga undantag kan göras i sammanhanget.
Med på grundval av detta är förvaltningens bedömning att ansökan om bygglov skall
avslås.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer, med hänvisning till punkt 4 i 9 kap 30 §
plan- och bygglagen, att bygglov inte kan ges. I punkt 4 ingår 8 kap. 1 § som bland
annat anger att en byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
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Sökanden anger ekonomiska skäl för att motivera avsteg från gällande
tillgänglighetskrav. Förvaltningens bedömning i ärendet är att det inte finns lagrum
för att tillåta ett dylikt avsteg.
Kraven för en skolmiljö, som klassas som en arbetsplats, är i detta fall tydliga:
Samtliga utrymmen där personal och elever förväntas ha tillgång till skall vara
tillgänglighetsanpassade och detta inkluderar även förråd av den typ som ärendet
avser. De enda möjligheterna till undantag som ges enligt Plan- och bygglagen är
nedanstående:
8 kap 6 § plan- och bygglagen (2010:900) säger att kraven på tillgänglighet och
användbarhet inte gäller för arbetslokaler förutsatt att kraven är obefogade i
förhållande till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för.
8 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900) säger att anpassningar och avsteg i
förhållande till tillgänglighetskraven kan tillåtas vid händelse av ändring eller flytt av
byggnad.
Avseende 6 § kan kraven i förhållande till skolverksamheten och förrådets tänkta
nyttjande inte anses vara obefogade och avseende 7 § utgör förslaget en
nybyggnation, inte en ändring eller flytt av befintlig byggnad.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av bygglovarkitekt Max Fröderberg.
Sammanträdet ajourneras för lunch klockan 12:30.
Sammanträdet återupptogs igen klockan 13:05.
Anne Ståhl Mousa (S) lämnar sammanträdet efter ajourneringen och ingen ersättare
tjänstgör i den fortsatta beredningen av ärendet.
Yrkande
Ordförande yrkar att Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9
kap 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Lars Thomsson (C) yrkar att ansökan beviljas.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att ordförandes förslag vinner
bifall. Omröstning begärs
JA-röst för ordförandes förslag - Avslå bygglovsansökan
NEJ-röst för Lars Thomssons (C) förslag - Bevilja bygglovsansökan
Fem ledamöter röstar ja. Fem ledamöter röstar nej. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst. Ordförandes förslag vann därmed bifall.
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Följande ledamöter röstade ja: Sven-Åke Malmberg (S), Ulla Pettersson (S), Karin
Gardell (MP), Tore Tillander (V), Karl-Allan Nordblom (MP)
Följande ledamöter röstade nej: Lars Thomsson (C), Kerstin Löfgren Dahlström (C),
Fredrik Gradelius (C), Lars-Erik Benneck (M), Andreas Unger (M).
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan 1:400/1:800
Plan, fasad & sektion 1:50
Redovisning av ramp (fasad, plan) 1:100
Motivering, avsteg från tillgänglighetskrav
Kompletterande kostnadskalkyl

Inkom
2018-03-26
2018-02-23
2018-02-23
2017-11-15
2018-01-10
2018-02-23
2018-02-26

Handlingsnr
xx
17
18
4
10
19
20

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
Region Gotland
Box 1341
621 24 Visby
Sökande
Teknikförvaltningen, Region Gotland
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BN § 93

HELLVI MALMS 2:1- Förhandsbesked för
nybyggnad av 3 bostadshus

BN 2016/10358

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden återremitterar ärendet för vidare handläggning.
Byggnadsnämnden ger arbetsutskottet delegation att fatta beslut i ärendet.

Avgift

Avgift för avslag

8010 kronor

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

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av 3 st. bostadshus. Med hänvisning
till två domar från mark- och miljööverdomstolen, MÖD P 4087-15 och MÖD P
4848-16 är bedömningen att den aktuella marken bedöms vara brukningsvärd
jordbruksmark som endast får tas i anspråk för bostadsbyggande om det utgör ett
väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses på annan mark och att tre enstaka
bostadshus inte utgör ett sådant väsentligt samhällsintresse. Bedömningen är även att
den planerade exploateringen innebär en negativ inverkan på landskapsbilden och
därmed skada på kulturvärdena. Den planerade exploateringen bedöms även till
övervägande del sakna stöd i översiktsplanen.
Det bedöms dock troligt att den beskrivna bostadsfrågan måste lösas i Hellvi för att
klara generationsskiftet och att den frågan på ett rimligt sätt inte verkar gå att lösa på
annat sätt än att ta en del av den aktuella marken i anspråk för boende. Detta skulle
möjligen kunna utgöra ett tillräckligt motiv för ett av de tre bostadshusen. Några
motsvarande motiv för de två andra bostadshusen bedöms dock inte ha framkommit
i ärendet. För att minska den negativa påverkan på kulturvärdena och landskapsbilden är det i sådant fall platsen längst söder ut av de tre som i sådant fall bör ges
möjlighet att bebyggas.
Bedömning

Bedömningen är att den aktuella fastigheten ingår i ett större sammanhållet område
av jordbruksmark. Något jordbruksstöd har inte sökts efter 2007 och framåt så
Blocket har under den tiden klassificerats som ej stödberättigande. Från och med
2018 är blocket borttaget från blockkartan. Marken underhålls i dag så den inte växer
igen.
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Området är utpekat i Kulturmiljöprogram för Gotland (antaget 2014-10-01 BN §231)
som värdefullt odlingslandskap och landskapsbild. Det är ett småskaligt och tydligt
zonerat odlingslandskap med stora skönhetsvärden. Området är dock inte utpekat
som område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap MB.
Merparten av bebyggelsen i området är placerad längs huvudvägarna. Det finns dock
även ett inte helt oansenligt antal fastigheter som inte nås direkt från huvudvägarna,
utan från mindre skaft- eller stickvägar från huvudvägarna. Dessa fastigheter är inte
tillräckligt många för att ange huvudkaraktären för området men inte heller så få att
det endast kan anses utgöra rena undantag. Bebyggelsen har vuxit fram med ett
ganska luftigt bebyggelsemönster. I huvudsak är bebyggelsen i området lokaliserad till
mark som inte kan anses vara jordbruksmark.
Den nu planerade bebyggelsen ansluter till befintlig bebyggelse, vilket följer
översiktsplanens riktlinjer om att eftersträva en mer sammanhållen bebyggelse.
Bedömningen är att den planerade bebyggelsen inte följer det dominerade
bebyggelsemönstret för området, men att den inte heller kan anses helt främmande
för området i allmänhet. Bedömningen är dock att den planerade bebyggelsen på
jordbruksmark får en exponerad placering i det öppna jordbrukslandskapet som
innebär en negativ påverkan på landskapsbilden.
Av yttrande från sökanden över förvaltningens granskningsyttrande framgår att
sökanden anser att den aktuella markens brukningsvärde är väldigt lågt. Av yttrandet
framgår även att sökanden anser att förutsättningarna för bygglov på den nu aktuella
platsen bör vara betydligt gynnsammare än på fastigheten Hellvi Harde 1:13 där lov
lämnades 2017-01-09 på betydligt bättre åkermark.
Hur ansökningar om byggande på jordbruksmark ska bedömas har genom två domar
från mark- och miljööverdomstolen, MÖD P 4087-15 och MÖD P 4848-16, under
det senaste året medfört en betydande skärpning i tolkningen av 3 kap.
4 § miljöbalken MB (1998:808), som är den i sammanhanget tillämpliga
lagparagrafen.
Denna omständighet kan delvis förklara varför bygglov för uppförande av
bostadshus inom samma område beviljades på fastigheten Hellvi Harde 1:13 så sent
som 2017-01-09.
Av 3 kap. 4 § MB framgår att ”brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.”
Vid tillämpningen av paragrafen ska alltså följande tre frågor besvaras:
Vad är brukningsvärd jordbruksmark ?Vad innebär i sammanhanget ”att tillgodose
väsentliga samhällsintressen”?Kan behovet av mark för bostadsbyggande från allmän
synpunkt tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom att annan mark än
jordbruksmark tas i anspråk?
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Baserat på de två domarna är bedömningen att det följande kan sammanfatta vad
som är brukningsvärd jordbruksmark och vad som gäller för byggande på
jordbruksmark.
Brukningsvärd jordbruksmark
Av de bägge domarna framgår att som jordbruksmark ska räknas åkermark och
kultiverad betesmark som har förbättrats genom röjning, eller tidigare varit åker och
som utnyttjats som bete.
Vidare framgår att då hushållningsbestämmelsen avser att säkerställa en långsiktig
hushållning med brukningsvärd jordbruksmark, har det ingen betydelse om den
aktuella jordbruksmarken för närvarande inte behövs för jordbrukets behov. Även
jordbruksmark som har tagits ur produktion ska betraktas som brukningsvärd oavsett
om den formellt sett är jordbruksmark eller inte, d.v.s. oavsett om den ännu används
som jordbruksmark eller inte eller om dess klassning gör den kommersiellt
ointressant som jordbruksmark. Även om det handlar om mark av klass 1, d.v.s. den
absolut lägsta nivån på skalan för jordbruksmark, men marken utgör en del av ett
större sammanhängande område, eller den omgivande marken består av åker, så kan
markens läge och beskaffenhet vara sådan att den ändå är väl lämpad för
jordbruksproduktion och därmed anses som brukningsvärd.
Tillgodose ett väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses på annat sätt
Av de bägge domarna framgår även att det krävs att ett väsentligt samhällsintresse
tillgodoses som inte kan tillgodoses någon annanstans, om brukningsvärd
jordbruksmark ska kunna undantas.
Av domarna framgår att intresset av att uppföra ett mindre antal bostadshus inte har
ansetts som ett sådant väsentligt samhällsintresse.
I bedömningen ska även stor vikt läggas vid vad som framhålls i översiktsplanen
beträffande värdet av att bevara jordbruksmark och det öppna odlingslandskapet,
samt att man i planen ville prioritera bostadsbebyggelse på andra platser.
Med stöd av den ovan anförda definitionen av vad som är jordbruksmark är
bedömningen att den mark som enligt ansökan avses att bebyggas faller in under
begreppet jordbruksmark. Bedömningen är att den aktuella jordbruksmarkens
brukningsvärde är låg, kanske så lågt som klass 1, men att den aktuella fastigheten
ingår i ett större sammanhållet område av idag produktiv jordbruksmark.
Sammantaget detta är bedömningen att den aktuella marken är att anse som
brukningsvärd jordbruksmark.
Av översiktsplanen framgår att det vid lokalisering av ny bebyggelse, både bostäder
och verksamheter ska jordbrukets, vindkraftens och turismnäringens intressen
särskilt beaktas. Bebyggelse på god åkermark bör undvikas och att byggandet av
bostäder bör ske på annan mark än jordbruksmark.
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Bedömningen är att bebyggelsetrycket för bostäder i Hellvi inte allmänt sett bedöms
vara så stort att det finns anledning att ianspråkta brukningsvärd jordbruksmark, med
hänvisning till lagtextens ordval, för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse.
Bedömningen är att bostadsbehovet i Hellvi bör kunna tillgodoses på annan mark än
brukningsvärd jordbruksmark.
Sökanden framhåller att det är ytterst angeläget för den egna familjen får genomföra
det planerade projektet eftersom sökandens barn planerar att ta över familjens
jordbruk i Hellvi och därför önskar bosätta sig där permanent.
Av 2 kap. 1 § PBL framgår att ”vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till
både allmänna och enskilda intressen”. Den sammantagna bedömningen är att den
aktuella marken är att anse som brukningsvärd jordbruksmark och att uppförandet av
tre bostadshus på den aktuella platsen, med lagtextens ord, inte kan anse utgöra ett
väsentligt samhällsintresse, som inte kan tillgodoses på annan mark.
Bedömningen är även att den planerade exploateringen innebär en negativ inverkan
på landskapsbilden och därmed skada på kulturvärdena, d.v.s. sådana värden som har
ett skydd med stöd av 2 kap 6 § PBL. Bedömningen är även att den planerade
exploateringen till övervägande del saknar stöd i översiktsplanen.
Bedömningen är alltså att ovan anförda skäl är tillräckliga för att med stöd av PBL
bedöma att den aktuella marken inte är lämplig att bebygga.
Det ovan anförda ska även vägas mot sökandens enskilda intressen, d.v.s. intresset
att det ena barnet kan bosätta sig i Hellvi och ta över familjens jordbruk.
Det bedöms troligt att den beskrivna bostadsfrågan måste lösas i Hellvi för att klara
generationsskiftet och att den frågan på ett rimligt sätt inte verkar gå att lösa på annat
sätt än att ta en del av den aktuella marken i anspråk för boende. Detta skulle
möjligen kunna utgöra ett tillräckligt motiv för ett av de tre bostadshusen. Några
motsvarande motiv för de två andra bostadshusen bedöms dock inte ha framkommit
i ärendet. För att minska den negativa påverkan på kulturvärdena och landskapsbilden är det i sådant fall platsen längst söder ut av de tre som bör ges möjlighet att
bebyggas.
Med hänvisning till det ovan anförda är bedömningen att den aktuella marken på
rubricerad fastighet inte är lämplig för uppförande av tre stycken enbostadshus.
Förhandsbeskedet är därför negativt
Ärendets behandling under mötet

Anne Ståhl Mousa (S) har lämnat sammanträdet. Ersättare Tony Ekman (S) träder in
i hennes ställe.
Ärendet presenteras av bitr. stadsarkitekt Gunnar Gustafsson. Byggnadsnämnden
bedömer att de inte är redo att fatta beslut i ärendet och återremitterar ärendet till
förvaltningen för vidare handläggning. Önskas förslag på omlokalisering av
byggnader.
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Ordförande föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för vidare
handläggning samt att Byggnadsnämnden ger arbetsutskottet delegation att fatta
beslut i ärendet.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Situationsplan-VA
Skrivelse från sökande
Jordbruksblock

Inkom
201x-xx-xx
2016-12-22
2016-12-22
2016-12-22
2017-10-30
2018-03-16

Handlingsnr
Enbart handlingsnr
1
2
3
22
40

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
Birgitta Viberg, Hellvi Malms 919, 62450 LÄRBRO
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BN § 94

GAMMELGARN GARTARVE 4:1 Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st
fritidshus

BN 2016/1063

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ planoch bygglagen (2010:900), PBL, att åtgärden inte kan tillåtas.

Avgift

Avgift för avslag

15 947 kronor

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

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 2 st fritidshus. Området ligger
under den utpekade 2-meterskurvan för vattenstigning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är därför att förhandsbesked inte kan
ges.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är olämplig att
bebygga.
Åtgärden är inte förenlig med översiktsplanen.
Yttranden har inkommit från grannarna Gammelgarn Gartarve 4:5 och Gammelgarn
Gartarve 4:4. Synpunkterna kan sammanfattas till att den tänkta platsen för
förhandsbeskeden ligger på en plats där det skulle finnas känslig växtlighet. Platsen är
belägen under 2-meterskurvan.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den hänvisade känsliga växtlighet
inte är belägen på den plats som nämns utan är belägen på annan plats än den för
förhandsbeskedet. Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med grannarna att den
tänkta platsen ligger inom det område som är under 2-meterskurvan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen hänvisar till den fördjupade översiktsplanen där det
står skrivit att ingen bebyggelse ska uppföras på platser som ligger under 2meterskurvan. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är därför att
förhandsbesked inte kan ges.
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Den sökande har inkommit med ett förslag om markhöjning på fastigheterna. Om
höjning skulle göras så hamnar de tänkta husen ovanför 2m kurvan. Men då
samhällsbyggnadsförvaltningen inte anser att det skall bebyggas under 2m kurvan så
ses en höjning som denna onödig då terrängen runt om är varierande och delar även
efter höjning ligger under 2m. Så den samlade bedömningen är fortfarande från
samhällsbyggnadsförvaltningen att förhandsbesked inte kan ges.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av bitr. stadsarkitekt Gunnar Gustafsson. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens och arbetsutskottets bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 9
kap 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att åtgärden inte kan tillåtas.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan (1:2000)
Översiktsplan (1:500)
Situationsplan (1:1000)
Karta
Höjdkurva
Översiktskartor med markhöjder

Inkom
2018-04-04
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-21
2016-11-11
2017-04-18
2017-05-30

Handlingsnr
#1
#2
#3
#5
#9
#38
#39

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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BN § 95

RONE ÄNGGÅRDE 6:1 - Tillbyggnad av
restaurang

BN 2017/539

Byggnadsnämndens beslut

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

Avgift

Bygglovsavgift

21 160 kronor

Totalt

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
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
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tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd från
en väg m.m.
Anmälan/ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden om ändring av
avloppsvattnets sammansättning och mängd ska lämnas in. Utförligare
flödesberäkningar där det dimensionerande flödet framgår ska då redovisas.
Avloppsanläggningen är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Tillstånd söks hos Miljöoch hälsoskyddsnämnden (tel 0498-26 90 00).
Sammanfattning

Ansökan avser tillbyggnad av en restaurangbyggnad med 76 kvadratmeter på ej
planlagd mark i Rone. På platsen finns det natur- och kulturvärden och riksintressen
och dessa kommer inte att störas av denna tillbyggnad. Platsen är redan
ianspråktagen av pågående verksamheter så som restaurang och ridverksamhet.
Denna plats anses lämplig för utveckling av befintlig verksamhet och
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bygglov kan ges.
Ärendet tas upp i Byggnadsnämnden då delegation saknas.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bygglov kan ges.
Bedömning

Området är utpekat i Kulturmiljöprogram för Gotland (antaget 2014-10-01 BN §231)
som värdefullt kulturlandskap, odlingslandskap och bebyggelsemiljö. Det är en del av
riksintresset Änggårde där hela bebyggelsemiljön som utgörs av grannlaget Änggårde
med fyra parter, särskilt omnämns som kulturhistoriskt värdefulla med äldre
bebyggelsestruktur. Trots dessa värden gör Samhällsbyggnadsförvaltningen
bedömningen att den föreslagna platsen är lämplig att bebygga med en tillbyggnad av
redan befintlig restaurang.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget ej påtagligt skadar de värden
som de aktuella natur- och kulturvärden samt riksintressen på platsen pekar ut:
Byggnaden anses inte påverka riksintresset för natur och kultur värden negativt då
marken redan är i anspråkstagen för exploatering
Möjligheterna till att idka rörligt friluftsliv påverkas ej med samma resonemang som
ovanstående.
Åtgärden är inte ett vindkraftverk och påverkar därmed inte Försvarets riksintresse
Influensområde väderradar
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att tillbyggnad av befintlig restaurang
inte kommer att påverka området negativt.
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.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande.
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Sökande har inkommit med svarsskrivelse.
Bedömningen är sammantaget att bygglov kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 §.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av bitr stadsarkitekt Gunnar Gustafsson. 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.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Fasad, planritning NO+ NV
Sektionsritning
Anmälan kontrollansvarig
Yttranden
Enhet Miljö- och hälsoskydd
GEAB
Länsstyrelsen

Inkom
2018-04-04
2017-02-27
2017-09-06
2017-09-06
2017-02-27
2017-02-27

Handlingsnr

2017-11-13
2018-03-16
2018-03-21

26
32
35

1
19
20
5
2

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
Benny Appelqvist, Näs Rangsarve 409, 623 37 Havdhem
Sökande
Lisa Engsrone, Rone Änggårde 921, 62347 Hemse
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BN § 96

OTHEM KLINTS 1:48 - Tillbyggnad av
vagnbod

BN 2017/2572

Byggnadsnämndens beslut

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

Avgift

Bygglovsavgift

10 580 kronor

Startbeskedsavgift

10 580 kronor

Totalt

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: Jan Johansson, Kustparksvägen 20C, 624 70 Fårösund
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.
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
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tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd från
en väg m.m. Platsen ligger inom vattenskyddsområde och tillstånd kan krävas för
schaktningsarbete, kontakta Miljö- och hälsoskyddsnämnden för mer information.
Sammanfattning

Ansökan avser tillbyggnad av vagnsbod på fastigheten Othem Klints 1:48, där
verksamhet bedrivs av Slite Golfklubb. Den sökta åtgärden innebär att en ny
byggnad uppförs i anslutning till befintlig vagnsbod och de två vagnsbodarna byggs
ihop med ett plank.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig för
tillbyggnad av vagnbod. Den föreslagna åtgärden innebär en möjlig utökning av
verksamheten för golfklubben vilket bedöms gå i linje med översiktsplanens
värdeområde för turism.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada eller påverka riksintressena på
platsen.
Inga synpunkter har inkommit från berörda grannar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bygglov kan ges med stöd av 9
kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet tas upp i Byggnadsnämnden då delegation saknas.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig för
tillbyggnad av vagnsbod. Den föreslagna åtgärden innebär en möjlig utökning av
verksamheten för golfklubben vilket bedöms gå i linje med översiktsplanens
värdeområde för turism.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintressena
för naturvård samt rörligt friluftsliv omfattar då åtgärden utförs på en redan
ianspråktagen plats.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påverka Försvarets riksintresse på platsen då
åtgärden inte är ett högt objekt.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § Plan- och bygglagen). Ägarna av fastigheterna Othem Klints
1:3, Othem Klints 1:48, Othem Klints 1:50, Othem Klints 1:51 och Othem Österby
1:229 har bedömts vara berörda. Inga synpunkter har inkommit.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bygglov kan ges med stöd av 9
kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
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Ärendets behandling under mötet

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
Planritning
Sektionsritning
Ritning befintlig vagnbod
Anmälan kontrollansvarig

Inkom
2018-04-04
2017-10-17
2018-03-20
2017-10-17
2018-03-20
2018-01-19
2017-10-17
2018-03-22

Handlingsnr
1
19
6
20
12
3
21

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
Sändlista kända sakägare, fastställd 2018-03-23

Sökande
Slite Golfklubb, Othem Klints 446, 621 46 Slite
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BN § 97

ROMA LÖVSTA 2:2 - Uppförande av
lagerbyggnad (tälthall)

BN 2017/2990

Byggnadsnämndens beslut

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

Avgift

Totalt

19320 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.
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.
Sammanfattning

Ärendet gäller nybyggnad av tälthall utom detaljplanelagt område och ska nyttjas för
att lagra krossat brännbart material för att minska fukthalt innan leverans till cementa
54 (78)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-18

AB:s anläggning i Slite. Därför är det viktigt att lokalen inte brister gällande
brandtekniska egenskaper eftersom torrt brännbart material utgör risk för brand.
Den pågående verksamheten bedrivs med stöd av tillstånd till miljöfarlig verksamhet
enligt miljöbalken. Grundtillståndet fattades av Miljöprövningsdelegationen inom
länsstyrelsen i Gotlands län den 28 mar 2008 (dnr 551-3537-07) och av villkor 2
framgår att ”Verksamheten ska bedriva så att nedskräpning eller olägenheter som exempelvis
lukt, damning eller vindspridning av avfall inte uppkommer…”
Förebyggande brand har uttalat sig gällande berört ärende och menar på att man inte
kan ställa krav på byggnadstekniskt brandskydd. Byggnaden är mindre än 1250
kvadratmeter vilket gör att uppdelning i brandceller inte behövs. I övrigt inga
synpunkter. Se bilaga.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstryker ansökan om bygglov under förutsättning
att ändringen inte innebär att verksamheten kommer att bedrivas på ett sätt som inte
är förenligt med gällande miljöbalkstillstånd. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
påpekar i bedömningen att åtgärden skulle kunna minska risken för att uppkomst av
olägenheter som exempelvis lukt, damning eller vindspridning.
Tälthallen ska uppföras på redan ianspråktagen mark. På fastigheten bedrivs en
avfallsanläggning och samhällsbyggnadsförvaltingens bedömning är att åtgärden i
form av uppförande av en lagerbyggnad inte strider mot några områdesbestämmelser
eller riksintressen och därmed kan bevilja bygglov.
Bedömning

Uppförande av tälthall på avfallsanläggningen på Roma Lövsta 2:2 bedöms vara i
enlighet med fastighetens syfte och den verksamhet som bedrivs på platsen idag.
Tälthallen ska nyttjas för att lagra krossat brännbart material för att minska fukthalt
innan leverans till cementa AB:s anläggning i Slite. Därför är det viktigt att lokalen
inte brister gällande brandtekniska egenskaper då torrt brännbart material utgör risk
för brand.
Förebyggande brand har uttalat sig och menar på att man inte kan ställa krav på
byggnadstekniskt brandskydd. Byggnaden är mindre än 1250 kvadratmeter vilket gör
att uppdelning i brandceller inte behövs, se bilaga.
Stora mängder avfall lagras på anläggningen med anledning av att cementa AB har
begränsad möjlighet att ta emot avfall.
Tälthallen är planerad att uppföras på redan ianspråktagen mark ligger på en fastighet
omgiven av ett kringliggande jordbrukslandskap i form av åkrar, men ligger dold
bakom den skog som omringar fastigheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att tälthallen inte kommer att påverka
grannfastigheterna.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstryker ansökan om bygglov under förutsättning
att ändringen inte innebär att verksamheten kommer att bedrivas på ett sätt som inte
är förenligt med gällande miljöbalkstillstånd. Miljö- och hälsoskyddsnämndens
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påpekar i bedömningen att åtgärden skulle kunna minska risken för att uppkomst av
olägenheter som exempelvis lukt, damning eller vindspridning.
Naturvårdsverket säger att uppförandet av en tälthall på fastigheten inte utgör något
hot mot den sumpskog som sträcker sig över fastigheten då marken redan är
ianspråktagen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig att
bebygga med en lagerbyggnad i form av en tälthall om ca 300 kvadratmeter.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte skada de värden som riksintresset omfattar
eller de kulturvärden som kulturmiljöprogrammet omfattar.
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 Dalhem Hallfose
1:2, fastigheten Dalhem Hässelby 1:9, fastigheten Roma S:7, fastigheten Roma
Aumunds 1:27, fastigheten Roma Karby 1:15, fastigheten Roma Karby 1:21,
fastigheten Roma Karby Romamyr 1:1, fastigheten Roma Möllbjärs 1:20, fastigheten
Roma Lövsta 2:2 och ägaren av fastigheten Roma Prästgården 2:1 har bedömts vara
berörda.
Inga negativa synpunkter har inkommit.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande.
Ärendets behandling under mötet

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
Översiktskarta
Ansökan
Situationsplan
Fasadritning
Planritning
Sektionsritning
Färgprover
Kontrollplan
Teknisk beskrivning
Certifierad tillverkning
Godkännandebevis
Yttranden från
förebyggande brand
Yttrande MHN

Inkom
2018-03-26
2018-03-21
2017-12-22
2017-12-22
2017-12-22
2017-12-22
2017-12-22
2017-12-22
2017-12-22
2017-12-22
2017-12-22
2017-12-22
2018-03-22

Handlingsnr
12
13
16
14
15
17
21
20
18
19
31

2018-03-29

29
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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

Sökande
Jacob Bauer, RAGN- SELLS AB, Box 952, 19129 Sollentuna
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BN § 98

VISBY BERGET 2 - Tillbyggnad av
bostadshus med glasveranda och balkonger

BN 2017/1133

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

8 280 kronor

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

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av veranda med takterrass på fastigheten
Visby Berget 2. Förslaget i ansökan innebär att en 4 meter djup och 7,3 meter bred
veranda med takterrass förläggs till byggnadens västra långsida. Verandan utgör en
tredjedel av hela byggnadens djup och nära hälften av dess längd.
Ärendet är förberett för avslag. Handlingar rörande material och kulörer samt detaljoch sektionsritningar finns ej i ärendet.
Tillbyggnaden bedöms vara allt för stor och dominerande för byggnadens karaktär.
Utformningen och takterrassen är inte i linje med byggnadsordningens riktlinjer.
Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att bygglov ej kan ges.
Ärendets behandling under mötet

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, fasadritning NV rel.
Sektion och fasadritning SV+NO rel.
Planritning rel.
Situationsplan, fasadritning förslag

Inkom
2018-04-04
2017-04-24
2017-06-07
2017-06-07
2017-06-07
2017-04-24

Handlingsnr
1
13
15
14
2
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Fasadritning SV+NO förslag
Planritning förslag
Foto äldre veranda
Teknisk beskrivning
Kontrollplan
Remissyttrande Regionantikvarie
Sökandes svar på yttrande

2017-04-24
2017-04-24
2017-04-24
2017-06-07
2017-06-07
2018-03-20
2018-03-21

4
3
5
10
12
27
29

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
Staffan Kjällman, Bredgatan 11, 621 57 Visby
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BN § 99

FÅRÖ KALBJÄRGA 2:2 - Dispens från
strandskydd för uppförande av garage

BN 2017/2778

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden lämnar strandskyddsdispens med stöd av 7 kap. 18 b &
18 c punkt 1 §§ miljöbalken (MB) för uppförande av förråd 59,4 kvm på angiven
plats.
Som tomtplatsavgränsning anges hela fastighetens area i enlighet med lantmäteriets
avstyckning akt 09-FÅR-1575.

Avgift

Avgift strandskyddsdispens

5 520 kronor

Totalt

5 520 kronor

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

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det länsstyrelsen
fått ta del av beslutet (miljöbalken 19 kap. 3b §). Sökanden uppmanas därför att
avvakta tiden för överprövning innan uppförandet av byggnaden påbörjas.
På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är markerade
på den ekonomiska kartan. Fornlämningar kan uppträda som mörkfärgade gropar,
eldstäder, sotfärgade jordlager mm. Avbryt då omedelbart arbetet och underrätta
Samhälls- och kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen, telefon 010-223 90 00.
Beslutet sänds till sökanden, fastighetsägaren (om annan än sökanden)och
Länsstyrelsen.
Åtgärden är bygglovspliktig och prövas i ett separat ärende, BN 2016/806.
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet om dispens
vann laga kraft.
Sammanfattning

Ansökan avser dispens från strandskydd på fastigheten Fårö Kalbjärga 2:2 för
uppförande av garage.
Garaget uppförs på redan anspråkstagen mark inom tomtplats.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att dispens från strandskydd kan ges.
Bedömning

Den ansökta komplementbyggnaden skall placeras ca 20 m från huvudbyggnaden
och inom fastigheten. Platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att den
saknar betydelse för strandskyddets syften. Byggnaden placeras i direkt anslutning till
befintlig komplementbyggnad. Den befintliga komplementbyggnaden är belägen
mellan den föreslagna byggnaden och stranden.
Bedömningen är att åtgärden inte kommer att minska den allemansrättsliga tillgången
till strandområdet eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtarter. Fri
passage enligt 7 kap 18 f § MB om ca 120 m där friluftslivet kan passera längs
stranden bibehålls utanför fastigheten.
Riksintressena som finns representerade på platsen bedöms inte påverkas eller
förändras av åtgärden. Åtgärden bedöms vara förenlig med kraven från en allmän
synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap
miljöbalken) samt med den för området gällande översiktsplan och aktuell fördjupad
översiktsplan.
Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är därmed att strandskyddets
syften inte motverkas av åtgärden och att dispens från strandskyddsbestämmelserna
kan medges med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1.
Avvägning
Vid en avvägning mellan det enskilda intresset att genomföra åtgärden och
strandskyddets syfte, är bedömningen att det enskilda intresset i detta fall väger
tyngre. Detta med hänvisning till att strandskyddets syften inte påverkas av den
aktuella åtgärden och att det finns särskilda skäl för att meddela dispens enligt
miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1.
Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens och arbetsutskottets bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden lämnar strandskyddsdispens med stöd av
7 kap. 18 b & 18 c punkt 1 §§ miljöbalken (MB) för uppförande av förråd 59,4 kvm
på angiven plats.
Som tomtplatsavgränsning anges hela fastighetens area i enlighet med lantmäteriets
avstyckning akt 09-FÅR-1575.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Beskrivning till ansökan
Situationsplan
Fasader och teknisk beskrivning
Bilder på fastigheten

Justerande

Inkom
2018-04-04
2018-02-15
2017-01-23
2018-02-15
2018-03-23
2018-03-11

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Handlingsnr
5
1
6
9, 10
8
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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
Inge Nordström, Jyllandsgatan 87, 164 47 Kista
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BN § 100

ESKELHEM KVARNE 1:12 - Förhandsbesked
för nybyggnad av 2 st fritidshus

BN 2016/9598

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ planoch bygglagen (2010:900), PBL, att åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med
nedan givna villkor.
Villkor:
Fritidshusens storlek och utformning ska anpassas till den befintliga bebyggelsen i
området. Byggnaderna ska utformas med viss inbördes variation.
Utformning och exakt placering av byggnaderna hanteras vid senare
bygglovsprövning.

Avgift

Förhandsbesked, hus 1

7 974 kronor

Förhandsbesked, hus 2

7 974 kronor

Grannehörande

6 379 kronor

Totalt

22 327 kronor

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

Förhandsbeskedet innebär enligt 9 kap. 39 § PBL inte att åtgärden får påbörjas.
Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden söks
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.
Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för två fritidshus.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig att
bebygga med två fritidshus.
Den plats som den sökande valt för att uppföra två fritidshus ligger mellan två
bebyggelsegrupper, en längs vägen i norr och en längs samma väg i söder. Den
föreslagna placeringen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse på fastigheten
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Eskelhem Kvarne 1:12. Förslaget skapar en tydligare sammankoppling mellan
befintlig bebyggelse på Eskelhem Kvarne 1:12 och det bebyggelsestråk som finns
strax norr om fastigheten. De föreslagna fastigheterna placeras även så att befintliga
siktlinjer och öppenheten i landskapet inte påverkas. Bedömning är att förslaget ses
som en komplettering till befintlig bebyggelse samt bidrar till en mer samlad
bebyggelsestruktur, i enlighet med översiktsplanen.
Bedömning är vidare att de föreslagna fastigheternas storlek bör eftersträva att följa
översiktsplanens riktlinjer om 2000 kvadratmeter. Mindre fastighetsstorlek kan i detta
fall medges för att fastighetsbildningen inte ska få en negativ påverkan på den
intilliggande jordbruksmarken. Närliggande bostads- och fritidsfastigheter är av
varierande storlek från knappt 1300 kvadratmeter till drygt 2000 kvadratmeter.
Föreslagna fastighetsstorlekar stämmer storleksmässigt väl överens med befintliga
fastigheter och bedöms därmed som lämpligt.
Vid den berörda jordbruksmarken finns befintlig, närliggande bebyggelse.
Omfattningen av den sökta åtgärden bedöms inte anmärkningsvärt försvåra ett
framtida brukande av den närliggande jordbruksmarken.
Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att positivt förhandsbesked
för två fritidshus kan lämnas.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av bitr. stadsarkitekt Gunnar Gustafsson. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens och arbetsutskottets bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 9
kap 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen med nedan givna villkor.
Villkor:
Fritidshusens storlek och utformning ska anpassas till den befintliga bebyggelsen i
området. Byggnaderna ska utformas med viss inbördes variation.
Utformning och exakt placering av byggnaderna hanteras vid senare
bygglovsprövning.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
VA-förutsättningar

Inkom
2018-04-04
2016-10-14
2018-03-19
2017-12-12

Handlingsnr
1
28
20

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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Skickas till
ESKELHEM ALVENA 2:1
Norrby, Rolf Johannes, Sågverksvägen 4, 62266 Gotlands Tofta
ESKELHEM ALVENA 2:2 (1)
Signer, Peder Hans Erik, Drakvägen 3, 17565 Järfälla
Signer, Unni Margareta, Drakvägen 3, 17565 Järfälla
ESKELHEM ALVENA 2:3 (1)
Fredriksson, Märta-Lena Ingela, Brandvägen 47, 62266 Gotlands Tofta
ESKELHEM ALVENA 2:5 (1)
Liljeblad, Camilla Mary Anne, Farmors Backe 1, 19793 Bro
Nyberg, Klas Patrik, Farmors Backe 1, 19793 Bro
ESKELHEM EKEBY 1:20 (1)
Nyberg, Sven Joakim, Överrodden 2, 19792 Bro
ESKELHEM EKEBY 1:66 (1)
Dellham, Bengt Thomas, Torögatan 24 Lgh 1202, 12265 Enskede
Pihlgren, Ann-Sofi Märta Helena, Torögatan 24 Lgh 1202, 12265 Enskede
ESKELHEM KVARNE 1:12 (1)
Tallberg, Lisa Margareta, Brandvägen 62, 62266 Gotlands Tofta
Tallberg, Magnus Ivar Harald, Brandvägen 62, 62266 Gotlands Tofta
ESKELHEM KVARNE 1:18 (1)
Ahlin, Dagny Britta Linnea, Västerhejde Hallvards Allé 2, 62261 Visby
Ahlin, Helge Verner, Brandvägen 39, 62266 Gotlands Tofta
Nordström, Astrid Maria Matilda, Stenkumla Bertels 150, 62195 Visby
ESKELHEM KVARNE 1:20 (1)
Ahlin, Dagny Britta Linnea, Västerhejde Hallvards Allé 2, 62261 Visby
Ahlin, Helge Verner, Brandvägen 39, 62266 Gotlands Tofta
Nordström, Astrid Maria Matilda, Stenkumla Bertels 150, 62195 Visby
ESKELHEM VALDARVE 4:1 (8)
Wickman, Göte Holger Vilhelm, Eskelhem Valdarve 402, 62270 Gotlands Tofta
TOFTA KROKSTÄDE 1:396 (1)
Guteby Samfällighetsförening, C/o Magnus Bogren, Gutebyvägen 20, 62266 Gotlands Tofta

Sökande
Lisa Tallberg, Brandvägen 62, 62266 GOTLANDS TOFTA
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BN § 101

BUNGE KRONHAGEN 3:41 - Ändrad
användning och tillbyggnad av fritidshus till
vandrarhem

BN 2017/978

Byggnadsnämndens beslut

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

Avgift

Bygglovsavgift

23 000 kronor

Startbeskedsavgift

22 080 kronor

Totalt

45 080 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:
Mikael Johansson
BEM-J Projektledning AB
Castorvägen
817568 Järfälla
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.
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Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-18

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.
Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.
Sammanfattning

Ansökan för ärendet inkom 2017-04-04 och berör en ändrad användning samt
tillbyggnad av ett befintligt fritidshus, tidigare militärbyggnad, till vandrarhem på
fastigheten Bunge Kronhagen 3:41 i Fårösund. Förslaget redovisar tio rum för gäster
med tillhörande nya toaletter, kök och allrum med ny eldstad, altan med tillhörande
pool (ej bygglovspliktig) och befintlig parkeringsplats med ny miljöstation.
Byggnaden är klassad som byggnadsminne inom före detta militärområdet KA3 och
tillstånd från Länsstyrelsen har erhållits för redovisade ingrepp. Inga konflikter med
riksintressen respektive kultur- och naturvärden anses förekomma. Berörda grannar
har beretts tillfälle att yttra sig och inga negativa synpunkter har inkommit och
aktuella remissinstanser har hörts utan erinran.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att förslaget kan sägas ligga i linje
med den fördjupade översiktsplanen för Fårösund och ett nytillskott av
vandrarhemsplatser bör också vara fördelaktigt för besöksnäringen i området. Vidare
anses förslaget rent arkitektoniskt ligga i linje med byggnadens ursprungliga
funktionalistiska stil vilket, sammantaget med föregående ståndpunkter, säkerställer
att dess värde som byggnadsminne vidmakthålls och bättre tillgängliggörs för
framtiden.
Sammantaget bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att lov kan beviljas.
Bedömning

De föreslagna åtgärderna på fastigheten står ej i konflikt med den fördjupade
översiktsplanen för Fårö utan kan tvärtom anses ligga i linje med dess ambition att
bättre knyta ihop det före detta militärområdet KA3 med övriga Fårösund genom
fritidshusets ändrade användning till vandrarhem. Genom respektfulla ändringar i
fasad och tillbyggnation som ligger i linje med den ursprungliga funktionalistiska
arkitekturen tillkommer ytterligare ett lager i byggnadsminnets historia som kan anses
förvalta och tillgängliggöra dess kulturvärde för framtiden. I övrigt anses tillkomsten
av ett vandrarhem i mindre skala vara ett välkommet tillskott för besöksnäringen i
Fårösundstrakten.
Riksintresset för friluftsliv som berörs anses inte utgöra ett problem då marken redan
är ianspråktagen. Samma motivering gäller också avseende dess placering på
alvarmark samt inom område för skyddsvärd odlingsmark.
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Tillgänglighetsmässigt bedömer förvaltningen att redovisat material uppfyller kraven.
Grannar och för ärendet relevanta remissinstanser har hörts utan erinran, dock med
villkor (se bilagor).
Baserat på ovanstående resonemang bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att lov
kan beviljas.
Ärendets behandling under mötet

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
Anmälan, kontrollansvarig
Nybyggnadskarta typ C 1:1000
Situationsplan, reviderad 1:500
Planritning, reviderad 1:100
Sektioner A-A, B-B, C-C 1:50
Fasader 1:100
Plan, fasader (Miljöstation)
Detaljritning RWC
Brandskyddsbeskrivning

Inkom
2018-03-26
2017-04-04
2017-05-11
2017-04-04
2017-11-07
2018-03-02
2017-04-04
2017-04-04
2017-11-07
2017-11-07
2018-03-02

Handlingsnr
xx
1
12
4
26
47
7
8
29
30
48

Yttrande, Räddningstjänsten
Tillstånd, Länsstyrelsen
Yttrande, TN Vatten
Yttrande, TN Avfall
Yttrande, Regionantikvarien

2018-02-27
2017-11-07
2017-11-08
2017-11-15
2017-11-15

44
31
25
36
35

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
M Frej Invest AB
Djurgårdsvägen 2
132 46 Saltsjö-Boo
Sändlista kända sakägare: se bilaga ”Sändlista sakägare” (2018-02-26)
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BN § 102

HAVDHEM SPENARVE 1:27 - Tillbyggnad av
församlingshem

BN 2017/2247

Byggnadsnämndens beslut

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

Avgift

Bygglovsavgift

10 580 kronor

Startbeskedsavgift

10 580 kronor

Totalt

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
Appelqvist Konsult & Bygg
Näs Rangarve 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.
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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.
Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.
Sammanfattning

Ärendet avser en tillbyggnad till ett församlingshem på fastigheten Havdhem
Spenarve 1:27 i Havdhem, söder om Hemse. Fastigheten är belägen utmed
Prästgårdsvägen utanför planlagd mark, men inom samlad bebyggelse.
På basis av förslagets lågmälda och väl anpassade karaktär bedöms det inte skada de
kulturvärden som finns representerade i kyrkomiljön på motsatta sidan vägen. Ej
heller anses de riksintressen som berörs på platsen bli påverkade negativt.
Berörda grannar och remissinstanser har hörts utan erinran.
I och med ovanstående är förvaltningens bedömning att lov kan beviljas.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att tillbyggnaden faller väl in i områdets
bebyggelsestruktur samt att den på ett lågmält sätt kompletterar församlingshemmets
arkitektur genom dess volym, färg, detaljering och material.
Emedan Havdhems kyrka samt prästgården på motsatta sidan vägen är utpekade som
byggnadsminnen, riksintressen samt fornminnen bedöms dessa inte påverkas negativt
då tillbyggnaden befinner sig på ett undanskymt läge i förhållande till dessa platser. Ej
heller de värden som gäller direkt på den aktuella tomten (kulturlandskap,
riksintresset för rörligt friluftsliv samt försvarsmaktens riksintresse för område med
särskilt behov) anses skadas.
Vidare anses parkeringsnormens angivna p-tal på cirka 15 platser kunna
tillfredsställas genom samnyttjande med Havdhems kyrkas parkeringsplats vid
särskilda arrangemang för omkring 50 personer (vilket bedöms vara
församlingssalens ungefärliga maxkapacitet). Förslagets 6 parkeringsplatser anses med
andra ord tillräckligt för församlingshemmets dagliga verksamhet och
tillgänglighetskraven uppfylls då en av dessa är tillgänglighetsanpassad.
Även planlösningen uppfyller gällande lagkrav på tillgänglighet.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig utan att negativa synpunkter har
inkommit och för ärendet aktuella remissinstanser har hörts utan erinran.
Sammantaget är samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att lov för föreslagna
åtgärder kan beviljas.
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Ärendets behandling under mötet

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
Anmälan kontrollansvarig
Situationsplan
Plan, sektion (relation)
Plan
Sektion
Sektion, fasader (N, V)
Sektion, fasader (S, Ö)

Inkom
2018-03-26
2017-09-13
2017-09-13
2018-02-08
2017-09-13
2018-02-09
2017-09-14
2017-09-14
2017-11-15

Handlingsnr
xx
1
2
22
5
24
7
8
14

Yttrande, Tekniska nämnden
Yttrande, skyddsombud
Dialog med Regionantikvarie

2017-11-29
2017-12-21
2018-01-24

15
18
19

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
Svenska kyrkan
Havdhems församling
Box 4
623 16 Havdhem
Sudrets pastorat
Box 4
623 16 Havdhem
Frida Jakobsson & Fredrik Karlqvist
Prästgårdsvägen 45
623 41 Havdhem
Särskild adress:
Box 147
623 16 Havdhem
Sven Blomqvist
Prästgårdsvägen 53
623 41 Havdhem
Särskild adress:
Box 89
623 16 Havdhem
Stiftelsen Gotlands Lantbruksmuseum
Box 168
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623 16 Havdhem
Sökande
Svenska kyrkan, Havdhems församling, Box 4, 62316 HAVDHEM
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BN § 103

Medborgarförslag. Att regionfullmäktige
fattar beslut om att häva bygglovsplikten för
attefallshus i Slite samhälle

BN 2018/359

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden lämnar förslaget utan åtgärd, men ger förvaltningen i uppdrag att
förtydliga rubriken till texten till kartan på Regionens hemsida med lydelsen ”undantagsområden för utökad bygglovfrihet”. Samt ska textens innehåll ses över och om
möjligt förenklas.

Sammanfattning

Jonas Henning bosatt i Slite föreslår i ett medborgarförslag att Regionfullmäktige
(RF) fattar beslut om att ”häva bygglovsplikten för attefallshus i Slite samhälle”.
S.k. ”Attefallsåtgärder” får enligt 9 kap 4d § plan- och bygglagen (PBL) inte vidtas
utan bygglov på byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap. 13 §
PBL. Med sådana byggnader och bebyggelseområden avses byggnader och
bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Utpekandet av delar av Slite som områden
med särskilt värdefull bebyggelse är inte specifikt kopplat till införandet av de s.k.
”attefallsårgärderna”. Dessa områden är utpekade i samband med framtagandet av –
”Kulturmiljöprogram för Gotland” - i dagligt tal kallat ”Kulturmiljöprogrammet”.
Utpekandet i sig har ingen direkt rättsverkan. Det går därför inte att generellt säga att
det råder bygglovsplikt för ”attefallsåtgärder” i Slite. Därför finns inte heller någon
generell bygglovsplikt, rörande ”attefallsåtgärderna”, att upphäva inom de utpekade
områdena i Slite.
På Regionens hemsida finns en karta som visar områden där sannolikheten är stor
för att det är ett ”undantagsområde”. Bedömningen är att rubriken till texten kan
uppfattas som vilseledande men att själva texten ger rätt information.
Det som kan ändra på den rådande situationen är om det görs en omvärderingen av
bebyggelsen i de utpekade områdena i Slite, vilket bedöms måste göras utifrån en
omvärdering och helhetsbedömning av kriterierna i ”Kulturmiljöprogrammet” som
omfattar hela Gotland. En sådan ändring bedöms dock ligga utanför vad som är
möjligt att ändra genom ett medborgarförslag.
Förvaltningen föreslår därför att förslaget lämnas utan åtgärd, men föreslår
Byggnadsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att förtydliga rubriken till texten till
kartan på Regionens hemsida med lydelsen - ”undantagsområden för utökad
bygglovfrihet”.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av bitr. stadsarkitekt Gunnar Gustafsson. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden lämnar förslaget utan åtgärd, men ger
förvaltningen i uppdrag att förtydliga rubriken till texten till kartan på Regionens
hemsida med lydelsen - ”undantagsområden för utökad bygglovfrihet”. Samt ska textens
innehåll ses över och om möjligt förenklas
Skickas till
Jonas Henning
Rute Alby 159
624 58 Lärbro
Regionstyrelsen

Sökande
Regionfullmäktige
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BN § 104

Överklagade ärenden

Byggnadsnämndens beslut

Arbetsutskottet godkänner informationen.

Sammanfattning

Biträdande stadsarkitekt Gunnar Gustafsson redovisar aktuella överklagande
ärenden.
Ordförande föreslår att arbetsutskottet godkänner informationen.
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BN § 105

Diverse skrivelser

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden lägger diverse skrivelser inkomna 2018-03-01 - 2018-03-31 till
handlingarna.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har tagit del av diverse skrivelser inkomna 2018-03-01 - 2018-0331.
Ordförande föreslår att diverse skrivelser inkomna 2018-03-01 - 2018-03-31 läggs till
handlingarna.
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BN § 106

Redovisning av delegationsbeslut 2018

BN 2018/814

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enighet med byggnadsnämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får byggnadsnämnden återta
lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Följande delegationsbeslut redovisas för perioden 2018-03-01 - 2018-03-31
Lista med delegationsbeslut av byggenheten: 124 stycken lovärenden
Beslut 2018-04-04 arbetsutskottet, BN 2017/2618
Beslut 2018-03-28 ordförande, BN 2017/2275
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden godkänner redovisning av
delegationsbeslut.
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BN § 107

Övriga frågor

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar att göra följande ändring till delegationsordningen:
Ny punkt under rubrik A, Administration ärenden m.m, Deltagande för
förtroendevalda ledamöter i Byggnadsnämnden i kurser, konferenser och liknande
med arvode. Delegat Ordförande.

Sammanfattning

Ändring av Byggnadsnämndens delegationsordning
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) lämnar som förslag att en ändring görs i
delegationsordningen genom att ny punkt läggs till där ordförande ges delegation för
deltagande för förtroendevalda ledamöter i Byggnadsnämnden i kurser, konferenser
och liknande med arvode.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden beslutar att göra följande ändring till
delegationsordningen:
Ny punkt under rubrik A, Administration ärenden m.m, Deltagande för
förtroendevalda ledamöter i Byggnadsnämnden i kurser, konferenser och liknande
med arvode. Delegat Ordförande.
Visby Stäven 1 - Status
Karin Gardell (MP) ställer fråga angående status i ärendet med Visby Stäven 1.
Byggnadsnämnden har beslutat att överklaga länsstyrelsens beslut om att upphäva
byggnadsnämndens krav på tillgänglighetsanpassning av entrédörrarna i Stäven 1.
Jennifer Medin meddelar att när överklagan skulle skickas, uppstod ett tekniskt fel i
Region Gotlands ärendehanteringssystem och överklagan lämnade aldrig systemet.
När felet upptäcktes skickades överklagan på nytt, men avvisades då som för sent
inkommen. Ytterligare åtgärder har vidtagits för att utreda möjligheten att verkställa
Byggnadsnämndens beslut men ingen ytterligare information kan presenteras.
Detaljplan för innerstaden
Karin Gardell (MP) önskar få status i arbetet med detaljplan Visby innerstad.
Stadsarkitekt Christian Hegardt informerar att det är ett arbete som pågår och att en
utförligare presentation av arbetet förbereds inför kommande nämnd.
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