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Byggnadsnämnden 2011-10-12
BN§ 182

VÄSKINDE BUTTER 6:2 – Detaljplan

BN§ 183

VISBY KANTKREMLAN 12 – Detaljplan

BN§ 184

STENKYRKA RINGVIDE 1:113 – Detaljplan

BN§ 185

VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:122 – Detaljplan
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NÄS TOMSARVE 1:12 – Detaljplan

BN§ 187

BUNGE BISKOPS 1:23 (Bungenäs) – Detaljplan

BN§ 188

BUNGE BISKOPS 1:23 (Bungenäs) – Hemställan hos länsstyrelsen om
upphävande av strandskydd och naturreservat inom detaljplaneområde

BN§ 189

ÖSTERGARN SANDE 1:11 – Uppförande av avloppsreningsverk

BN§ 190

ÖSTERGARN HERRVIKS FISKEHAMN 1:1 – Uppförande av vattenverk

BN§ 191

FÅRÖ NORS 1:55 – Uppförande av två fritidshus

BN§ 192

LÄRBRO GISLAUSE 1:7 – Förhandsbesked för uppförande av fyra fritidshus

BN§ 193

VÄSKINDE BUTTER 1:34 – Uppförande av gäststuga
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DELÅRSRAPPORT 2 2011

BN§ 195

Delegationsbeslut – Anmälan

BN§ 196

Diverse skrivelser och protokoll

BN§ 197

Övriga ärenden från arbetsutskottet 2011-09-21 Au§§ 289-305

Protokoll

Byggnadsnämnden
Region Gotland

2011-10-12

BN § 182
Au§ 275

BN 2011/1631

VÄSKINDE BUTTER 6:22
Detaljplan – Förfrågan
(ärendet behandlas enl. Nya PBL, SFS 2010:900)

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1. Byggnadsnämnden är ej beredd att upprätta detaljplan för berörd fastighet.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

-

Planförfrågan strider mot intentionerna i den fördjupade översiktsplanen
Hela Visby, antagen 2009-12-14 § 172. Bedömningarna som gjorts i den
fördjupade översiktsplanen anses vara väl övervägda. Planförfrågan avser
en fastighet som är belägen inom ett av de områdena inom Själsö-Brissund
med stora natur- och rekreationsvärden. Dessa områden ska enligt FÖP
Hela Visby lämnas oexploaterade.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

Ansökan gäller anläggning av uthyrningsstugor, bageri och café samt
skridskobana om en sammanlagd byggnadsarea om 2500 kvm, varav brutto
bostäder 2100 kvm (5 st uthyrningshus om ca 150 kvm, 15 st uthyrningshus
om ca 45-75 kvm). Två områden sparas som naturzoner. Kompletterande
vägar utgörs av en lokal vägslinga som ansluts till befintligt vägnät. In och
utfart sker norrut om planområdet. Avlopp och vatten avses lösas med
regional anslutning.
Planförhållanden m m

För fastigheten Väskinde Butter 6:22 finns ingen detaljplan.
Fördjupad översiktsplan Hela Visby (2009-12-14 § 172) behandlar aktuell
fastighet:
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-

-

Pågående markanvändning bibehålls.
Viktigt grönområde som ska hållas fritt från bebyggelse.
Det finns ett flertal områden inom Själsö-Brissund med stora natur- och
rekreationsvärden. Dessa områden ska lämnas oexploaterade.
Område som är påverkat av flygbuller.
Utanför detaljplanelagt område bör ingen ny störningskänslig bebyggelse
tillkomma.
Avsteg från gällande riktvärden avseende flygbuller i utemiljön, där
flygbuller mellan max 70 och max 80 dBA kan förekomma, är motiverade i
de fall den tillkommande bebyggelsen kan anses utgöra en komplettering
av befintliga bostadsområden/stadsdelar; där den har stor betydelse för
bebyggelsemönstret i den befintliga miljön, samt där komplettering bidrar
till att ”hela” och ”färdigställa” staden i enlighet med intentionerna i FÖP
Hela Visby.
Vid komplettering och nyetablering av bebyggelse ska områdets befintliga
bebyggelsemönster vara utgångspunkt för placering och utformning av ny
bebyggelse. För att i största mån bibehålla nuvarande karaktär vad gäller
naturtyp och vegetation bör, om inte annat anges i gällande
planbestämmelser, minsta tomtstorlek vara 2000 kvm.

Byggnadsnämnden har tidigare avslagit en ansökan om planläggning som
berör rubricerad fastighet (2003-09-24, BN§198, Dnr 32009). Länsmuseet
gjorde då bedömningen att fastigheten ej bör bebyggas. Ur natur- och
kultursynpunkt är det viktigt att områdets fria ytor (åkrar och orörda
naturområden) får finnas kvar för friluftslivet i området samt för djurlivet. Ur
landskapsbildssynpunkt är det viktigt att sikten mellan väg och kust förblir
öppen. Dåvarande Luftfartsverket emotsatte sig uppförande av byggnader eller
motsvarande med störningskänslig verksamhet då det inte kan anses förenligt
med riksintresset Visby flygplats. Stadsarkitektkontoret bedömde fastigheten
olämplig för planläggning, men att ett fåtal hus i anslutning till befintlig
bebyggelse kan prövas genom bygglov. En va-utredning måste tas fram för att
redovisa hur man lösa vatten- och avloppsfrågorna.
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av 3 st bostadshus gjordes 2009
(dnr 90117). Byggnadsnämnden meddelade avslag 2009-04-29 Au§ 166 på
grund av flygbuller samt den opåverkade källmyren som finns inom
fastigheten.
Ytterligare en planansökan för fastigheten har avskrivits, (delegationsbeslut
2010-03-03) dnr 92006, med anledning av att det inte inkommit kompletta
ansökningshandlingar.
Området som motsvarar ca 8,7 ha domineras av ett källkärr i öst och ängsmark
i väst. Källkärret är inventerat och väl dokumenterad med avseende på flora.
Delar av växtligheten är starkt knuten till och helt beroende av en fuktig miljö.
Fastigheten delas i nord-sydlig riktning av en höjdrygg. På västra sidan om
denna höjdskillnad är marken torrare och med en helt annan växtlighet som
troligen skördas till djurfoder. Från rubricerad fastighet är sikten mot Högklint
fri.
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Vid besök på platsen 2011-08-29 framkom att markarbeten nyligen gjorts på
norra delen av fastigheten intill vägen ner mot havet. Jordmassor har lagts upp
i två större högar/upplag. Den ena av högarna finns med i planförslaget med
beteckningen ”kulle”. En yta närmast havet som enligt planförslaget skulle bli
en isbana har redan schaktats av. Närmast kärret har jordmassor lagts ut som
en platå, om syftet med detta är markberedning är oklart.
Remisser

Naturvärden: Källkärr skapas där kalkrikt grundvatten tränger upp till markytan.
De ligger ofta i en sluttning nedanför en klint eller en strandvall. Vattenflödet
och vattnets temperatur varierar relativt lite under året vilket gör källkärren till
en mycket speciell livsmiljö för växter och djur. Dräneringar och dikningar i
samband med byggen kan på ett irreversibelt sätt skada naturtypen.
Utbredningen av vattenområden har minskat kraftigt till följd av utdikning.
Källkärr har ett högt bevarandevärde och en biologisk mångfald med ett
värdefullt växt och djurliv. Fastigheten är olämplig för bebyggelse ur denna
aspekt, allra minst på östsidan om den naturliga höjd som löper i nord sydlig
riktning över fastigheten. Bebyggelsen av de större husen uppe vid vägen är
troligen omöjlig utan att dränera av marken och därmed minska eller helt
stoppa tillflödet till källkärret.
GEAB: Plats för en transformatorstation behövs i området.
Swedavia/Visby Airport: Fastigheten är placerad i in/utflygningsriktning till bana
21. Fastigheten är placerad inom maxbullerkurva 70 dBA. En byggnation på
fastigheten påverkar riksintresset Visby Airport negativt. En utbyggnad av hela
området norr om flygplatsen skulle medföra en kumulativ effekt och en
påtaglig skada på riksintresset Visby Airport. Swedavia ser en påtalig risk i att
verksamheten på sikt omvandlas till permanent/fritidsbostäder.
Swedavia motsätter sig av skälen ovan planläggning och tillkommande
bebyggelse på fastigheten.
Kulturmiljö: Området bör inte exploateras i sin helhet på grund av de
bedömningar som gjorts i FÖP Hela Visby. Utifrån kulturmiljösynpunkt kan
endast enstaka hus längs befintlig väg eventuellt vara möjliga, om
kompletteringsriktlinjerna i FÖP Hela Visby kan följas.
VA: Området kan ansluta till regionalt vatten och spillvatten. Regionen skall
bygga ut till de blivande fastigheterna om avstyckning sker. Exploatören ska i
så fall lösa dagvattenhanteringen och exploateringsavtal upprättas.
Ställningstagande till behovet av miljöbedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ett genomförande av förslagen
plan kan medföra miljöpåverkan och att påverkan på biologisk mångfald inte
kan uteslutas. Dock bedöms inte påverkan vara så komplex eller
svåröverskådlig i att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning
behövs.
Bebyggelse på platsen är olämplig, om bebyggelse ändå övervägs krävs en
grundlig vattenutredning det utreds hur man byggtekniskt kan kunna bebygga
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vissa delar, då de nordvästra, av fastigheten utan att riskera att avvattna
källkärret. Frågorna kan hanteras i detaljplaneprocessen vid ett eventuellt
plangenomförande.
UPPLYSNING
Om och när planläggning ska ske bestämmer i princip regionen ensam (1 kap 2 §
plan- och bygglagen – kommunalt planmonopol). Ett beslut av regionen att neka
att upprätta eller att anta en detaljplan kan överklagas, dock prövas endast om
gällande lagar följts (se 13 kap 1 § plan- och bygglagen och 10 kap 8 §
kommunallagen).
Avgift för handläggning av ärendet utgår efter beslutad taxa.
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BN § 183

BN 2011/126

Au§ 276

VISBY KANTKREMLAN 12
Detaljplan – Förfrågan (Ärendet behandlas enligt PBL SFS 1987:10)

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
2. Byggnadsnämnden är ej beredd att ändra detaljplan för berörd fastighet.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Gällande detaljplan 1987-11-05 tillåter att (dåvarande) Kantkremlan 12 styckas
i två villafastigheter med angöring till Almvägen. 2005-12-12 gjordes en
avstyckning från aktuell fastighet. (Den tillkomna fastigheten har beteckning
VISBY Kantkremlan 19). Ansökan gäller kvarvarande del av Kantkremlas 12.
Sökanden vill ändra befintlig detaljplan för att möjliggöra avstyckning av
aktuell fastighet i två tomter med en angöring mot Follingboväg. I gällande
plan finns ett utfartsförbud med stängselskyldighet mellan berört kvarter och
Follingboväg. Detta för att inte tillskapa fler utfarter mot Follingboväg. En
exploatering enligt sökandens önskemål kväver att detta utfartsförbud tas bort.
Ansvarig regional instans för vägfrågor avstyrker en planläggning som innebär
ytterligare utfartsbelastning på Follingboväg. Angöring från Almvägen går inte
att ordna till fastigheterna utan att befintligt bostadshus rivs. Avstyckningen
som tillåts i planen har gjorts år 2005. Aktuell fastighet ligger inom ett område
som påverkas av flygbuller, max 70 dB(A), samt vägtrafikbuller från
Follingboväg.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

En ansökan om upprättande av detaljplan på fastigheten VISBY Kantkremlan
12 har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-01-24. I planansökan
anges att man vill ändra befintlig detaljplan för att medge styckning av
fastigheten till två tomter. In och utfart till dessa ska ske mot Follingboväg.
Tidigare beslut

En planförfrågan för aktuell fastighet inkom till stadsarkitektkontoret 2008.
Sökanden ville då ändra gällande plan för att kunna dela fastigheten i tre lika
stora delar (700 kvm). Byggnadsnämnden har i beslut 2008-05-14 (BN§ 83 Au§
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156), med hänvisning till ”utfartsbelastningen” mot Follingboväg, meddelat att
inte vara beredd att ändra detaljplanen för berörd fastighet.
Planförhållanden m m

Fördjupad översiktplan för Visby 2025 anger:
”Bostäder i huvudsak”
För området gäller detaljplan antagen 1987-11-05 (Gamla Östra Vi).
För fastigheten anges: Bostäder; fristående hus, en våning samt inredd vind,
källarlösa hus. Fastigheten får delas i två. 1/5 av tomtytan får bebyggas (max
150 kvm). ”De i planen föreslagna förbuden mot utfart innebär inte hinder att
fortsättningsvis utnyttja befintlig utfart. Dock förutsätts att vid en framtida
förändring av respektive tomts disposition utfarten till gata flyttas till ett från
trafiksynpunkt lämpligare läge.”

UPPLYSNING
Om och när planläggning ska ske bestämmer i princip regionen ensam (1 kap 2 § plan- och
bygglagen – kommunalt planmonopol). Ett beslut av regionen att neka att upprätta eller att
anta en detaljplan kan överklagas, dock prövas endast om gällande lagar följts (se 13 kap 1
§ plan- och bygglagen och 10 kap 8 § kommunallagen).
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BN § 184

PLAN 2010.102010

Au§ 277

STENKYRKA RINGVIDE 1:113
Detaljplan – Förfrågan (Ärendet behandlas enl. PBL, SFS 1987:10)

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1. Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
detaljplan för del av STENKYRKA RINGVIDE 1:113 för att möjliggöra
legalisering av bebyggd arrendetomt som enligt gällande detaljplan befinner
sig inom parkmark.
2. Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med
sökanden.
3. Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.
4. Byggnadsnämnden gör bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) inte krävs.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrker ansökan om planändring för del av
Stenkyrka Ringvide 1:113. Den aktuella tomten är sedan flera decennier
ianspråktagen och bebyggd och är belägen i direkt anslutning till befintlig
detaljplan. I området pågår anslutning till regionalt VA, vilket också har
inneburit att en ny vägdragning har skett inom området. En planändring torde
också kunna legalisera denna nya angöring till fastigheten. Tomten är belägen i
angränsning till Gamla Lickershamn och en brant sluttning vilket bör tas i
beaktande. Vilken förändringsgrad av befintlig byggnad som är möjlig hanteras
i plan.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

På Lickershamns samfällighetsförenings gemensamma markområde som enligt
detaljplan är klassat som parkmark, finns en bebyggd s k arrendetomt.
Arrendet med tomt och byggnader var etablerat innan samfälligheten bildades.
Det ursprungliga arrendekontraktet är från 1950-talet. Nuvarande arrendator
önskar friköpa tomten vilket samfällighetsföreningen bifallit. Eftersom det
aktuella området är klassat som parkmark, krävs en planändring för att
möjliggöra avstyckning av tomten. Tomtens storlek är tänkt att bli ca 1500
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kvm. Samfällighetsföreningen anser det angeläget att få tomten avstyckad (och
legaliserad) så att den kan anslutas till regionalt VA.
Befintlig in/utfart är tänkt att användas.
Planförhållanden m m

Planprogram för Lickershamn 2008-10-29 anger för den aktuella tomten
beteckningen ”Gamla Lickershamn”. För området gäller detaljplan 09-STE286, antagen 1971. Området klassas som ”Park eller plantering”. En översyn av
gällande plan pågår för att studera möjligheten till att utöka byggrätterna.
Utbyggnad av regionalt VA pågår i området och den aktuella tomten har fått
VA-anslutningen godkänd.
Lickershamns Samfällighetsförening äger den rubricerade tomten.
Remisser

Inom fastigheten Stenkyrka Ringvide 1:113 finns ett större område som är
registrerat i FMIS som grav- och boplatsområde. Om ytterligare byggnationer
ska göras i samband med avstyckningen ska en ansökan om tillstånd inlämnas
till länsstyrelsen.
Planområdet ligger inom riksintresseområde för naturvård, och del av
planområdet ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård.
Motivering till att miljökonsekvensbeskrivning inte krävs

Området som är aktuellt för planläggning utgörs av en sedan lång tid etablerad
”arrendetomt”. Denna plats ligger intill den planlagda bebyggelsen med i ett
öppnare läge mot nordost, mot gamla Lickershamn.
En legalisering av den redan ianspråktagna tomten innebär ingen eller
obetydligt ytterligare miljöpåverkan från dagens förhållande. Någon betydande
miljöpåverkan på naturvärden, friluftsliv, kulturmiljö eller landskapsbild
bedöms inte uppkomma genom planändringen. Läget i landskapet, i en öppen
kraftig sluttning innebär dock möjlig stor synlighet. Vid en planändring kan
detta beaktas i planbestämmelser.
Planområdet ska anslutas till regionalt VA.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att inga miljökvalitetsnormer
överskrids genom planändringen.

2011-10-12
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BN § 185

PLAN 2009.92039

Au§ 278

VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:122
Detaljplan – samråd (Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat
2011-09-21, enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

1. Byggnadsnämnden föreslås ge samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att samråda med upprättat detaljplaneförslag.
2. Genomförandet av planen antas inte medföra en sådan betydande
miljöpåverkan så att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plankostnadsavtal är upprättat mellan exploatör och byggnadsnämnden.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

Ansökan om att upprätta en detaljplan för nio tomter med friliggande hus
inkom 2009-12-08. Exploatören har intagit en avvaktande hållning men önskar
nu genomföra projektet.
Planförhållanden m m

Enligt översiktsplanen för Gotland (Vision2010) ska plan- och bygglagens
(PBL) och miljöbalkens (MB) generella regler tillämpas.
Bostadsbebyggelse inom planområdet överensstämmer med förslaget på nya
bebyggelseområden i delar av Västerhejde, vilka redovisas i den fördjupade
översiktsplanen för Visbyområdet (hela Visby).
Bedömning om miljökonsekvensbeskrivning behöver göras

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att genomförandet av förslaget inte
medför en betydande miljöpåverkan. Motivet för denna bedömning är att de
förväntade effekterna av planens genomförande är små och inte kan antas ha
större betydelse och komplexitet.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas.
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att planen inte kräver en
miljökonsekvensbeskrivning. Miljöaspekterna kan hanteras i det fortsatta
planarbetet

2011-10-12
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BN § 186

PLAN 2008.82008

Au§ 279

NÄS TOMSARVE 1:12
Detaljplan – Planuppdrag (Ärendet behandlas enligt PBL, SFS
1987:10)

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1.

Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för NÄS TOMSARVE 1:12 för att möjliggöra
bostadsbebyggelse.

2.

Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med
sökanden.

3.

Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.

4.

Byggnadsnämnden tar i nuläget inte ställning till exploateringens
omfattning

5.

Under förutsättning att det inte under planarbetets gång framkommer
sådana omständigheter, så att planarbetet måste avbrytas bedömer
byggnadsnämnden att kommunen kan anta en ny plan 18 månader efter
det att sökanden levererat godtagbara samrådshandlingar, så att samråd
enligt PBL 5 kap 11§ kan genomföras.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet anser det rimligt att pröva en bostadsbebyggelse genom
detaljplaneläggning på sökt område.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tillstyrker ansökan. Byggnadsnämnden har i beslut 2010-06-23, BN§ 141
beslutat om en övergripande bebyggelseutredning för Nisseviken med
anledning av den kommunala va-utbyggnaden i området.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

Ansökan om att upprätta en detaljplan för åtta tomter med friliggande hus
inkom 2008-02-25. På grund av att kommunalt vatten och avlopp har saknats
har förvaltningen avvaktat med detaljplanearbetet.
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Planförhållanden m m

Enligt översiktsplanen för Gotland (Vision 2010) ska plan- och bygglagens
(PBL) och miljöbalkens generella regler tilllämpas.
Planområdet ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 3 kap 6 §
MB. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att ett antal tomter som
placeras intill den befintliga bebyggelsen inte utgör någon påtaglig skada på
riksintresset.
Bedömning om en miljökonsekvensbeskrivning behöver göras

En behovsbedömning kommer att tas fram i samband med detaljplanearbetet.
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BN § 187

PLAN 2008.82021

Au§ 280

BUNGE BISKOPS 1:23 (Bungenäs)
Detaljplan – Utställning (Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10)

BESLUT
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska ställa ut planförslaget, daterat 2011-10-12 ,
enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen.

ÄRENDEBESKRIVNING
Gällande planer

Ett planprogram har tagits fram för området 2006.
Riksintressen, strandskydd, förordnande m m

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Det innebär
att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte medföra att
Gotlands samlade natur - och kulturvärden påtagligt skadas. Planområdet
omfattas också av 4 kap 4 § MB, fritidshus får endast uppföras om det sker i
form av komplettering till befintlig bebyggelse.
Planområdet ingår i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet, 3 kap
6 § MB. Planområdet omfattas av strandskyddsbestämmelser till 100 meter
från strandlinjen enl 7 kap 13-18 §§ MB. Samma område är beläget inom
område som omfattas av förordnandet om naturreservat Gotlandskusten, 7
kap 4 § MB.
Samråd

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2011-03-09 , BN § 41, med beslut
om samråd.
Samråd har genomförts med planförslaget daterat 2011-03-09. De yttranden
som inkommit finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och där av föranledda åtgärder har redovisats i en samrådsredogörelse .
Följande ändringar av förslaget har skett:
• En skyddszon har tillskapats mellan det norra området ”Skogsgläntan” och
Natura 2000-området för att säkerställa att påverkan ej sker på Natura
2000-området. Vidare har antalet tomter i området minskat.
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•
•

•
•

De runda tomterna i området ”Skogsgläntan” har ersatts med rektangulära
tomter och tomtarealen har minskats.
Inom ”Fabriksområdet” har byggrätterna inom strandskydd minskats och
preciserats till att följa gestaltningsprogrammets bebyggelsestruktur med
bebyggelse utmed befintlig väg. Ny bebyggelse lokaliseras i stort till ”andra
sidan” befintlig väg, d v s på kalkungssidan. Därmed säkerställs även
bevarandet av befintlig allé. I och med att framtida byggrätter är så precist
lokaliserade så föreslår regionen att strandskyddet för utpekade områden
ska upphävas.
Upphävande av strandskyddet gäller även för fem befintliga bunkrar som
enligt planen kan omvandlas till enheter i ett offentligt kurbad.
För att eliminera den eventuella risken att större skogspartier ”försvinner”
vid en exploatering görs en minskning av tomtstorleken för tomterna i
”Skogsgläntan, ”Savannen” och ” Södra Gattet”.

Planuppdrag
Byggnadsnämnden beslutade 2008-08-27 att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag
att upprätta detaljplan för del av Bunge Biskops 1:23 (BN§156). Ambitionen
nu är att ta ett helhetsgrepp med detaljplanen för hela halvön.
Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivningar och eventuella avgränsningar i samråd med länsstyrelsen kommer att klaras ut under planprocessen.
Kommunal va-anslutning är en förutsättning för exploateringen.
Exploatören står för alla infrastrukturinvesteringar inom planområdet.
Samrådsförslagets syfte är att för hela Bungenäs tillskapa ett ”bilfritt” samhälle.
Detaljplanen visar på en utbyggnad som innehåller både bostäder och publika
verksamheter.
Förslaget följer den fördjupade översiktsplanen för Fårösundsområdet (antagen i KF 2004) och det mer detaljerade planprogrammet för Bungenäsområdet
(2006). Skillnaden mellan föreliggande detaljplaneförslag och översiktsplanen/
planprogrammet är att markanvändningen golf i detaljplaneförslaget ersatts
med markanvändning bostäder och naturområden.
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BN § 188

PLAN 2008.82021

Au§ 281

BUNGE BISKOPS 1:23 (Bungenäs)
Hemställan om upphävande av strandskydd och naturreservat inom
detaljplaneområde

BESLUT
Byggnadsnämnden hemställer hos länsstyrelsen om upphävande av
strandskydd och naturreservat inom detaljplaneområde enligt bifogad karta.

BEDÖMNING
I kommunens översiktsplan Bygg Gotland redovisas vilka områden som
regionen klassar som lämliga LIS-områden. Ett av urvalskriterierna för
lämpliga LIS-områden är ett civilt utnyttjande av gamla militärområden.
Bungenäs kan därmed ges statusen att vara ett LIS-klassat område. Både den
fördjupade översiktsplanen för Fårösundsområdet (antagen av KF 2004) och
planprogrammet för Bungenäsområdet (antagen av byggnadsnämnden 2006)
redovisar kompletteringsbebyggelse med relativt stora proportioner. Ny
bebyggelse ska enligt planprogrammet utformas med hänsyn till industrimiljön.
Ytorna där regionen föreslår att strandskyddet ska upphävas har i förhållande
till samrådsförslaget minskats och preciserats till att följa gestaltningsprogrammets bebyggelsestruktur. Ny bebyggelse lokaliseras i stort till ”andra sidan” av
befintlig väg, d v s på kalkugnssidan. Förutom att man helt säkerställer allmänhetens tillgänglighet väster om vägen så säkerställs även bevarandet av befintlig
allé. Upphävande gäller den gamla Konsumbutiken , den gamla militärmatsalen
och ett område vid befintlig transporttunnel. Upphävandet gäller tre bunkrar
på uddens sydspets samt två bunkrar på den östra sidan av udden, som enligt
planen ska kunna omvandlas till enheter i ett offentligt kurbad.
Hela området har tidigare varit stängt för allmänheten men i och med denna
detaljplan så öppnas hela Bungenäs upp för allmänheten. Trots att strandskyddet för några precist avgränsade ytor föreslås upphävas för att kunna
utveckla allmänna verksamheter i redan ianspråkstagna områden så finns det
även för dessa ytor möjlighet för allmänheten att fritt kunna röra sig och gå
utmed alla stränder. Ingen yta som föreslås upphävas går ända ner till havet
utan det finns fria ytor mellan hav och berörda områden så i framtiden kan
man utmed havet passera och att känna att upphävandet inte har skadat syftet
med strandskyddslagstiftningen.
Byggnadsnämnden beslutade 2008-08-27, BN§ 156, att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Bunge Biskops 1:23.
Byggnadsnämnden beslutade 2011-10-12, BN§ 187, att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ställa ut planförslaget daterat 2011-10-12.

2011-10-12

Byggnadsnämnden
Region Gotland

BN§ 189
Au§ 282

ÖSTERGARN SANDE 1:11
Uppförande av avloppsreningsverk

BESLUT
1.

Bygglov lämnas.

2.

Ägarna till fastigheterna Östergarn Rodarve 1:11 och Rodarve 1:37
och 1:38 delges byggnadsnämndens beslut.

3.

Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet
Enheten för bygglov och miljöskydd

Naturen på den aktuella platsen är odlingslandskap blandat med skogsbestånd
samt ängs och hagmarker.
Åtgärden gäller ett avloppsreningsverk som ska ta hand om avloppsvattnet från
ett 90-tal fastigheter i Herrviksområdet.
Kontoret bedömer att den förslagna placeringen av åtgärden är lämplig.
Områdets kulturvärden kommer att inte skadas och reningsverket kommer inte
inverka negativ på det värdefulla kulturlandskapet.
Kontoret anser inte att de värden som riksintressena omfattar påtagligt skadas
av förslagen åtgärd.
Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls. Kontoret föreslår bygglov.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
Förutsättningar

Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv
enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).
Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får utmed Gotlands kust fritidsbebyggelse komma
till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.
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Remisser och grannar

GEAB: Ingen erinran.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Ingen erinran.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från
ägarna till fastigheterna Östergarn Rodarve 1:11 och Rodarve 1:37 och 1:38.
Inkomna yttrande har kommunicerats med sökanden. Sökanden har inkommit
med svarsskrivelse

LAGSTÖD
Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de
allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark
skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig
för ändamålet.
Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.
Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för
åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden
1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid
planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5
kap 1 §,
3. inte strider mot områdesbestämmelser och
4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i
ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och
kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning
med mark och vatten främjas.
Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande,
lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.
Enligt 3 kap 6 § MB skall markområden som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i
första stycket.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
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Upplysningar

Bygglovprövningen innefattar inte det tekniska utförandet. Detta behandlas vid
bygganmälan.
Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan
byggnadsarbetena påbörjas.
Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från
beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från
beslutsdatum.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i
Gotlands län.
Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.
Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni
fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
Ange i skrivelsen:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.
Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.
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Byggnadsnämnden
Region Gotland

BN§ 190

BN 2011/437

Au§ 283

ÖSTERGARN HERRVIKS FISKEHAMN 1:1
Uppförande av vattenverk

1.

Bygglov lämnas.

2.

Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet
Enheten för bygglov och miljöskydd

Åtgärden gäller ett vattenverk som ska försörja Herrviksområdet.
Enligt planprogrammet, Herrvik i Östergarn måste primärt ett övergripande VA-nät
byggas ut i Herrvik. Området utgör inte kommunalt verksamhetsområde, utan en
sådan utbyggnad måste ske i samfälld regi.
Herrvik är beläget längst ut på Östergarnslandet och är en av Gotlands större
kvarvarande fiskehamnar.
Detta pågående planarbete omfattar området i anslutning till hamnen, där viss
komplettering av bebyggelsen planeras främst för att ge möjlighet till utökning av
befintliga verksamheter. En utbyggnad av en gemensam va-försörjning ingår för hela
planområdet.
Kontoret bedömer att den förslagna placeringen av åtgärden är lämplig.
Områdets kulturvärden kommer att inte skadas och vattenverket kommer inte
inverka negativ på det värdefulla kulturlandskapet.
Kontoret anser inte att de värden som riksintressena omfattar påtagligt skadas
av förslagen åtgärd.
Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls. Kontoret föreslår bygglov.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10.
Förutsättningar

Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
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Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt
beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv
enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).
Strandskydd enligt 7 kap 13 § miljöbalken. Enligt 7 kap 16 § miljöbalken får ny
byggnad inte uppföras eller befintlig byggnad ändras för att tillgodose ett
väsentligt annat ändamål än tidigare, grävningsarbeten eller andra
förberedelsearbeten utföras för bebyggelse, andra anläggningar eller
anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen
försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, eller andra åtgärder vidtas som
väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Länsstyrelsen har i beslut 1993-04-26 förordnat hela strandskyddsområdet som
naturvårdsområde enligt naturvårdslagen 19 §. Enligt förordnandet får bl a
byggnadsåtgärder inte vidtas utan tillstånd. Genom införandet av miljöbalken
den 1 januari 1999 är området numera naturreservat (7 kap 4 § miljöbalken).
Enligt länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län 1982 är
fastigheten belägen inom område med värdefull kulturlandskapsmiljö.
Remisser och grannar

GEAB: Ingen erinran.
SBF Hamnavd: Ingen erinran.
Länsstyrelsen: Tillstyrker enligt villkor.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

LAGSTÖD
Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de
allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark
skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig
för ändamålet.
Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.
Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för
åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden
1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid
planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5
kap 1 §,
3. inte strider mot områdesbestämmelser och
4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.
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Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i
ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och
kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning
med mark och vatten främjas.
Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande,
lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.
Enligt 3 kap 6 § MB skall markområden som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i
första stycket.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
Upplysningar

Bygglovprövningen innefattar inte det tekniska utförandet. Detta behandlas vid
bygganmälan.
Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan
byggnadsarbetena påbörjas.
Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från
beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från
beslutsdatum.
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Byggnadsnämnden
Region Gotland

BN § 191

BN 2010/781

Au§ 284

FÅRÖ NORS 1:55
Uppförande av 2 st fritidshus (1 hus flyttas inom tomt)

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1.

Bygglov lämnas.

2.

Ägarna till fastigheterna Fårö Nors 1:57 och 1:91 delges byggnadsnämndens beslut.

3.

Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov och miljöskydd

Befintligt fritidshus/bulhus flyttas inom tomten och byggs om för att anpassas
till den nya större byggnadens arkitektur. Den nya byggnaden placeras strax
norr om det befintliga bulhusets läge. De båda byggnaderna placeras i vinkel
mot varandra och bildar därmed en ny sammanhållen enhet som genom sina
låga volymer och diskreta färgsättning och materialval väl smälter in i den
omgivande tallskogen.
Kontoret anser att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän
synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt
bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.
Kontoret bedömer att föreslagen åtgärd inte påtagligt skadar natur- och
kulturvärden i området.
Redovisad va-lösning bedöms uppfylla kraven i kommunens riktlinjer.
Ägarna till fastigheterna Fårö Nors 1:57 och 1:91 motsätter sig föreslagen
åtgärd med bl a hänvisning till att det blir för hög exploatering på tomten samt
att en stor del av havsutsikt försvinner.
Den föreslagna åtgärden kan inte anses innebära en sådan betydande olägenhet
för omkringboende som avses i plan- och bygglagen 3 kap 2 §.
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ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
Förutsättningar

För Fårö har en fördjupad översiktsplan antagits av kommunfullmäktige 199502-13.
I den fördjupade översiktsplanen är Fårö i sin helhet betecknat som en
värdefull bebyggelsemiljö. Detta innebär att särskild hänsyn till miljön ska tas
vid lokalisering och utformning av bebyggelse.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv
enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).
Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får fritidsbebyggelse på Fårö komma till stånd
endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Strandskydd enligt 7 kap 13 § miljöbalken. Enligt 7 kap 16 § miljöbalken får ny
byggnad inte uppföras eller befintlig byggnad ändras för att tillgodose ett
väsentligt annat ändamål än tidigare, grävningsarbeten eller andra
förberedelsearbeten utföras för bebyggelse, andra anläggningar eller
anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen
försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, eller andra åtgärder vidtas som
väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Länsstyrelsen har i beslut 1993-04-26 förordnat hela strandskyddsområdet som
naturvårdsområde enligt naturvårdslagen 19 §. Enligt förordnandet får bl a
byggnadsåtgärder inte vidtas utan tillstånd. Genom införandet av miljöbalken
den 1 januari 1999 är området numera naturreservat (7 kap 4 § miljöbalken).
Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från
ägarna till fastigheterna Fårö Nors 1:57 och 1:191. Grannarnas synpunkter har
kommunicerats med sökanden.
LAGSTÖD
Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de
allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark
skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig
för ändamålet.
Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.
Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för
åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden
1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid
planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
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2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5
kap 1 §,
3. inte strider mot områdesbestämmelser och
4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i
ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och
kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning
med mark och vatten främjas.
Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande,
lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.
Enligt 3 kap 6 § MB skall markområden som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i
första stycket.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
Upplysning
Bygglovprövningen innefattar inte det tekniska utförandet. Detta behandlas vid
bygganmälan.
Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan
byggnadsarbetena påbörjas.
Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från
beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från
beslutsdatum.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i
Gotlands län.
Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.
Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni
fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
Ange i skrivelsen:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.
Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.
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BN § 192

BN 2010/1086

Au§ 286

LÄRBRO GISSLAUSE 1:7
Förhandsbesked för uppförande av 4 fritidshus

BESLUT
1.

Positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande avfyra
fritidshus på den sökta platsen.

Kerstin Löfgren-Dahlström var ej närvarande när ärendet behandlades

BEDÖMNING
Enheten för bygglov och miljöskydd

Kontoret anser att de två östra byggnaderna går att förena med en från allmän
synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt
bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.
Kontoret bedömer att de östra lägena inte påtagligt skadar de värden som
riksintresset för det rörliga friluftslivet omfattar och inte heller inverkar
negativt på områdets natur- och kulturvärden.
De två västra byggnaderna som är placerade inom befintlig nyckelbiotop anses
vara möjliga beroende på att de endast berör en begränsad del av
nyckelbiotopen.
VA-redovisningen uppfyller kraven i kommunens riktlinjer.
Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls. Kontoret föreslår därför att
positivt förhandsbesked meddelas.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
Förutsättningar

Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv
enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).
På del av fastigheten finns en nyckelbiotop, ett kalkbarrskogsområde. De två
västra byggnaderna är placerade inom nyckelbiotopen.
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Enligt länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län 1982 är
fastigheten belägen inom område med värdefull kulturlandskapsmiljö och
odlingslandskap:
Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.
GEAB: Ingen erinran.
Länsstyrelsen: Om positivt förhandsbesked lämnas finns det skäl att ställa villkor
om att tomterna blir ”naturtomter”.
LAGSTÖD
Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de
allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark
skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig
för ändamålet.
Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.
Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för
åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden
1.
uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid
planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
2.
inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5
kap 1 §,
3.
inte strider mot områdesbestämmelser och
4.
uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i
ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och
kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning
med mark och vatten främjas.
Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande,
lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.
Enligt 3 kap 6 § MB skall markområden som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i
första stycket.
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Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
Upplysningar

a)

Detta besked medför inte rätt att påbörja några byggnadsåtgärder.

b)

Om bygglovansökan kommer in inom två år är beskedet bindande.
Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör beskedet att
gälla.

c)

I bygglovet återstår att pröva om åtgärden uppfyller utformningskraven
i 3 kap 1 § plan- och bygglagen.

Kontakta bygglovenheten för rådgivning angående utformning innan
bygglovhandlingar upprättas.
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BN § 193

BN 2010/194

Au§ 287

VÄSKINDE BUTTER 1:34
Uppförande av gäststuga

BESLUT
1.

Bygglov lämnas.

2.

Ägaren till fastigheten Väskinde Butter 1:51 delges byggnadsnämndens beslut.

3.

Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

BEDÖMNING
Byggnadsnämnden

Eftersom en revidering av placeringen av byggnaden har skett kan lov lämnas.
Grannar har inte hörts i det senaste läget med en situationsplan daterad 201105-24 eftersom åtgärden nu inte innebär någon avvikelse mot gällande
detaljplan. Byggnadsnämnden anser inte att nu föreslagen åtgärd innebär någon
olägenhet för grannar. Kraven i 3 kap uppfylls.
Enheten för bygglov och miljöskydds tidigare bedömning

Ansökan gäller uppförande av ett fritidshus, tänkt att ersätta ett mindre
befintligt förråd som ligger mot fastighetsgränsen åt väster.
Byggnadsnämnden har tidigare avslagit en ansökan med motsvarande storlek
men med en tydligare 2 våningslösning. Sökanden överklagade beslutet till
Länsstyrelsen där man avslog överklagan.
Kontoret bedömer att man bör kunna uppföra något större
komplementbyggnader på den relativt stora fastigheten under förutsättning att
detta inte innebär betydande olägenheter för grannar eller för allmänhet.
ÄRENDEBESKRIVNING

Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10.
Byggnadsnämndens arbetsutskott delegerade 2010-11-17, Au§ 461, rätten att
fatta beslut i ärendet till bygglovarkitekten Lisa Östman
Reviderad situationsplan har inkommit 2011-05-24.
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Förutsättningar
För området gäller detaljplan godkänd som avstyckningsplan 1935-11-04.
Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från
ägaren till fastigheten Väskinde Butter 1:51. Grannens synpunkter har
kommunicerats med sökanden som inkommit med svarsyttrande.
LAGSTÖD
Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § ska ansökningar om bygglov för åtgärder
inom områden med detaljplan bifallas om åtgärden inte strider mot
detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området, den fastighet på
vilken åtgärden ska utföras stämmer överens med detaljplanen och åtgärden
kan antas uppfylla kraven i 3 kap.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se
Upplysningar

Bygglovprövningen innefattar inte det tekniska utförandet. Detta behandlas vid
bygganmälan.
Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan
byggnadsarbetena påbörjas.
Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från
beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från
beslutsdatum.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i
Gotlands län.
Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.
Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni
fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
Ange i skrivelsen:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.
Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.
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BN § 194

BN 2011/2194

Au§ 288

Delårsrapport 2, 2011 - Byggnadsnämnden

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
Byggnadsnämnden godkänner delårsrapport 2.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet efterlyser överblickbara sammanställningar per avdelning och
för förvaltningen (intäkter, kostnader, budget och utfall). De vill ha prognos
för året och en analys av förväntade intäkter och kostnader med noter om vad
som ligger i pipeline (ex. vilka planer arbetas med nu som förväntas ge intäkter
först nästa år). Arbetsutskottet vill också se fördelningen intäkter/anslag.

ÄRENDEBESKRIVNING
Myndighetschefen redogjorde för delårsrapport 2, april – augusti 2011, bilaga
194
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BN § 195

Delegationsbeslut - Anmälan
_____________________________________________________________
BESLUT
1.

Förteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förteckningar över de bygglov, tillstånd och godkännanden som med stöd av
gällande delegationsordning som godkänts vid bygglovenheten anmäldes med
stöd av bestämmelserna i kommunallagen 6 kap 33 §, bilaga 195.
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BN § 196

Diverse skrivelser och protokoll
_____________________________________________________________
BESLUT
Diverse skrivelser och protokoll läggs till handlingarna.
ÄRENDEBESKRIVNING
Diverse skrivelser och protokoll som inkommit till byggnadsnämnden har
ledamöter och ersättare givits möjlighet att ta del av, bilaga 196.
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BN § 197

Övriga ärenden från arbetsutskottet 2011-09-21
__________________________________________________________________

BESLUT
Övriga beslut fattade under Au§§ 289-305 läggs till handlingarna.
Yrkanden
Mats-Ola Rödén yrkar att följande ärenden från arbetsutskottet den 21
september 2011 ska tas upp för omprövning vid dagens sammanträde:
Au§ 293, Au§ 296 samt Au§ 303.
Ordföranden avslår framställan.
Mats-Ola Rödén reserverar sig mot beslutet.
Delegation innebär rätten att fatta beslut i annans (styrelse/nämnd) ställe.
Beslut fattat av delegat har samma rättsverkan som nämndens egna beslut. I
kommunallagen 6 kap 33-38§§ finns de bestämmelser som reglerar delegering
av ärenden inom en kommunal nämnd.
Ett delegationsbeslut kan inte överprövas (ändras) av nämnden, däremot kan
nämnden återkalla givet delegationsuppdrag. Detta kan göras generellt för viss
grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för visst ärende. Delegaten kan
lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till nämnden om ärendets
beskaffenhet kan anses påkalla det.

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2011-09-07

Au§ 274

Behovsutredning för processer enligt plan- och bygglagen –
myndighetsavdelningen - bygglov

Au§ 274

BN 2011/2177

BEHOVSUTREDNING FÖR PROCESSER ENLIGT PLAN- OCH
BYGGLAGEN – myndighetsavdelningen - bygglov

BESLUT
Behovsutredningen ska ingå och följas upp i delprojekt 2 – förändringsarbete
inom Samhällsbyggnadsförvaltningen (från samhällsbyggnadsförvaltningen till
nya Samhällsbyggnadsförvaltningen).

ÄRENDEBESKRIVNING
Myndighetsavdelningen har låtit genomföra en resursutredning för processerna
bygglov, förhandsbesked och bygganmälan samt påföljd och ingripande enligt
nya PBL samt övriga förekommande ärendetyper i de delar som faller inom
byggnadsnämndens ansvarsområde.
I processerna har även resursåtgången för informationsinsatser kopplade till
ärendehanteringen ingått.
Utredningen har utgått från de mål och förutsättningar som finns på Gotland.
Möte har genomförts med berörd personal för att klarlägga rutiner,
arbetsbelastning och övriga förutsättningar som krävs för att genomföra
utredningen.
Av utredningen framgår:
•
totala resursbehovet i årsarbeten för att klara ärendehanteringen
enligt uppdrag och uppsatta mål
•
hur resursbehovet fördelas på de olika befattningarna/roller som
ingår i processerna
Nils-Gunnar Sahlman, MI-Gruppen S AB och Göran Wahlberg, PlanByggfforum AB presenterade utredningen vid arbetsutskottets sammanträde
den 24 augusti 2011, bilaga 274.

Beslut byggnadsnämndens arbetsutskott 2011-09-21

Au§ 289 TOFTA KROKSTÄDE 1:506 – Uppförande av fyra fritidshus
(bostadsrättsförening)
Au§ 290 VÄSTERHEJDE NYGÅRDS 1:308 – Uppförande av fritidshus och
garage
Au§ 291 VÄSTERHJEDE NYGÅRDS 1:46- Förhandsbesked för uppförande av
bostadshus
Au§ 292 VISBY KRUSMYNTAN 10 – Tillbyggnad av bostadshus med
carport/förråd samt rivning av bef. Garage
Au§ 293 VISBY VISBORG 1:13 – Ändrad användning av del av restaurang till
butik samt fasadändring och uppsättning av skylt
Au§ 294 EKSTA BÄNE 1:2 – Förhandsbesked för uppförande av fritidshus
Au§ 295 FIDE STORA VÄSTERGÅRDE 3:1 – Uppförande av bostadshus
Au§ 296 FÅRÖ BÅTA 1:5 – Förhandsbesked för uppförande av fritidshus
Au§ 297 HANGVAR IRE 1:189 – Uppförande av åtta uthyrningsstugor, två
servicebyggnader, tre sovstugor, ett förråd samt parkering
Au§ 298 HELLVI STENGRINDE 1:98 – Förhandsbesked för uppförande av fem
fritidshus
Au§ 299 NÄS OLSVENNE 1:18 – Ändrad användning av ladugård till två
fritidslägenheter och ateljé
Au§ 300 RONE TOMTE 1:14 – Förhandsbesked för uppförande av fritidshus
Au§ 301 RUTE RISUNGS 1:28 – Uppförande av telemast (72 meter) samt två
teknikbodar
Au§ 302 HEJNUM RIDDARE 1:17 - Förhandsbesked för uppförande av
bostadshus, gäststuga och garage
Au§ 303 ÖJA GISLE 1:95 – Ändrad användning av fem förråd till
övernattningsstugor, tillfällig åtgärd 2011-06-01 – 2011-08-15
Au§ 304 VISBY SKÖLDEN 8 – Fasadändring av bostadshus (ny dörröppning
samt förlängning av tak)
Au§ 305 VISBY SKÖLDEN 8 – Tillbyggnad av bostadshus med utvändig trappa,
ny balkong samt fasadändring

Au§ 289

BN 2011/1026

TOFTA KROKSTÄDE 1:506
Uppförande av 4 st fritidshus (bostadsrättsförening)

BESLUT
1. Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov och miljöskydd

I Planprogram för Toftaområdet anges:
I grova drag utkristalliseras fem karaktärsområden. Den sökta åtgärden placeras
inom den befintliga bebyggelsen på naturtomter i skog/dominerande karaktär i
Tofta.
För att behålla karaktären av strandskog med bebyggelse är tomternas storlek
av betydelse. Tomterna är stora med tydlig naturkaraktär. Förhållandet mellan
bebyggd yta och bevarad naturtomt är betydelsefullt för att bevara karaktären
Nu sökt åtgärd, 4 st fritidshus, anses inte vara förenligt med kraven på
exploateringsgrad av fastigheter enligt plan- och bygglagens 2 och 3 kap samt
med de allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av bebyggelse.
Förlagen åtgärd påverkar väsentlig karaktären på området genom för hög
exploateringsgrad och små tomter.
Kraven i 3:1, 2:2 plan- och bygglagen uppfylls inte. Kontoret föreslår avslag på
ansökan.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
Förutsättningar

För området gäller detaljplan godkänd som avstyckningsplan 1930-03-05.
Byggnadsnämnden godkände planprogrammet för Toftaområdet 2006-12-06.

LAGSTÖD
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i
ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och
kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning
med mark och vatten främjas.
Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande,
lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
Upplysningar

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligt till länsstyrelsen i Gotlands
län. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.
Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick
del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Vi använder oss av s k
förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.
I skrivelsen anges:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Au§ 290

BN 2011/1225

VÄSTERHEJDE NYGÅRDS 1:308
Uppförande av fritidshus och garage

BESLUT
1.

Rätten att fatta beslut i ärendet delegeras till bygglovarkitekten Mikael
Westberg när grannar har hörts i ärendet.

BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet anser att föreslagen åtgärd är att betrakta som en mindre
avvikelse som inte strider mot planens syfte. Eftersom föreslagen åtgärd
uppfyller kraven i 3 kap ska bygglov lämnas.
Rätten att fatta beslut i ärendet delegeras till bygglovarkitekten Mikael
Westberg när grannar har hörts i ärendet.
Enheten för bygglov och miljöskydd

Den förslagna åtgärden strider mot detaljplanen i följande avseende:
- Den tillåtna byggnadsarean överskrids.
- Del av huvudbyggnaden och garaget placeras på mark som inte får
bebyggas (prickad mark).
Kontoret anser inte att föreslagen åtgärd innebär mindre avvikelse från planen.
Kraven i 3 kap plan- och bygglagen uppfylls inte.
Kraven i 8 kap 11 § plan- och bygglagen uppfylls inte. Ansökan ska därför
avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10.
Förutsättningar

För området gäller detaljplan, fastställd som byggnadsplan 1961-12-23.
Del av byggnaden placeras på mark som inte får bebyggas (prickad mark).
Enligt planen får högst en tjugondel av tomtens area bebyggas (61,7 m²) vilket
innebär en överbyggnad med 38.3 m2 (62%)
Remisser och grannar

Inga remisser eller grannar hörda.

LAGSTÖD
Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § ska ansökningar om bygglov för åtgärder
inom områden med detaljplan inte bifallas om åtgärden strider mot
detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området eller åtgärden inte
kan antas uppfylla kraven i 3 kap.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se

Au§ 291

BN 2010/463

VÄSTERHEJDE NYGÅRDS 1:46
Förhandsbesked för uppförande av bostadshus

BESLUT
1.

Positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande av
bostadshus på den sökta platsen.

2.

Länsstyrelsens yttrande ska beaktas.

3.

VA-bedömningen ska beaktas.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov och miljöskydd

Byggnaderna placeras i ett ca 60-70 meter brett skogsparti mellan väg mot
Högklint och före detta jordbruksmark.
Kontoret anser att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän
synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt
bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.
Den föreslagna åtgärden kan inte anses innebära en sådan betydande olägenhet
för omkringboende som avses i plan- och bygglagen 3 kap 2 §.
Kraven i 8 kap 12 § punkterna 1 – 4 plan- och bygglagen uppfylls.
Kontoret föreslår därför att positivt förhandsbesked om bygglov för
uppförande av bostadshus, anpassat till det äldre sommarstugeområdet, lämnas
på den sökta platsen.
Utformning och volym bör ske i samråd med kontoret innan bygglovhandlingar
upprättas.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
Förutsättningar

I översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 2010-06-14 och i den
fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet antagen 2009-12-14 redovisas
den aktuella marken/platsen som område av riksintresse för kulturmiljövården
(3 kap 6§ MB) och som en särskilt uppmärksammad del i beskrivningen av
riksintresset enligt 4 kap 2§ MB (Nationallandskapet Gotland).
Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt
beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv
enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).
Fastigheten ligger inom yttre skyddsområde för grundvattentillgångar som
nyttjas för Visby och Vibble tätorters vattenförsörjning.
Remisser och grannar

GEAB: Ingen erinran.
Trafikverket: Ingen erinran.
Kommunalt VA: Tillstyrker enligt villkor.
Länsstyrelsen: Tillstyrker enligt villkor.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

LAGSTÖD
Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de
allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark
skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig
för ändamålet.
Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.
Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för
åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden
1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid
planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5
kap 1 §,
3. inte strider mot områdesbestämmelser och
4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i
ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och
kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning
med mark och vatten främjas.
Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på

platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande,
lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
Upplysningar

a)

Detta besked medför inte rätt att påbörja några byggnadsåtgärder.

b)

Om bygglovansökan kommer in inom två år är beskedet bindande.
Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör beskedet att
gälla.

c)

I bygglovet återstår att pröva om åtgärden uppfyller utformningskraven
i 3 kap 1 § plan- och bygglagen.

Kontakta kontoret för rådgivning angående utformning innan bygglovhandlingar upprättas.

Au§ 292

BN 2011/428

VISBY KRUSMYNTAN 10
Tillbyggnad av bostadshus med carport/förråd samt rivning av
befintligt garage

BESLUT
1. Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov och miljöskydd

En tillbyggnad med så stor avvikelse som nu föreslagits på den aktuella
platsen skulle få en prejudicerad verkan vilket skulle kunna leda till mer
omfattande exploatering av området.
Den förslagna åtgärden strider mot detaljplan enligt följande avseende:
- Närhet till tomtgräns.

-

Tillbyggnaden placeras på mark som inte får bebyggas (prickad mark).

Kraven i 8 kap 11 § plan- och bygglagen uppfylls inte. Ansökan ska därför
avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
Förutsättningar

För området gäller detaljplan, fastställd som stadsplan 1945-12-21.
Föreslagen åtgärd innebär byggande närmare gräns än 4,5 meter.
Byggnaden placeras på mark som inte får bebyggas (prickad mark).
Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

LAGSTÖD
Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § ska ansökningar om bygglov för åtgärder
inom områden med detaljplan inte bifallas om åtgärden strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området eller åtgärden inte kan
antas uppfylla kraven i 3 kap.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
Upplysningar

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i
Gotlands län.
Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.
Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni
fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
Ange i skrivelsen:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.
Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

Au§ 293
VISBY VISBORG 1:13

BN 2011/1682

Ändrad användning av del av restaurangbyggnad till butik samt
fasadändring (ny entré med vindfång) och uppsättning av skylt

BESLUT
1. Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov och miljöskydd

Den aktuella ansökan avser ändrad användning del av restaurangbyggnad till
butik. Detaljplanen reglerar genom bestämmelser hur den byggda miljön ska
utvecklas och bevaras för att inte äventyras områdets och byggnadernas
karaktärer.
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av kaserngårdsområdet som en del
i den framtida stadsdelen Visborg. Kaserngårdsområdet ska kunna utvecklas till
ett väl fungerande område för främst kontor men med inslag av andra
verksamheter. Områdets och byggnadernas karaktärer ska bevaras och stor
hänsyn ska tas till områdets befintliga struktur och miljö.
Det förslagna användningssättet strider mot gällande detaljplanen.
Kraven i 9 kap 30 § plan- och bygglagen uppfylls inte. Ansökan ska därför
avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt nya PBL, SFS 2010:900
Förutsättningar

För området gäller detaljplan, antagen den 2007-08-29.
Det föreslagna användningssättet strider mot detaljplanen.
Remisser och grannar

Inga remisser eller grannar hörda.

LAGSTÖD
Enligt plan- och bygglagen 9 kap 30 § ska bygglov ges för en åtgärd som
1.
överensstämmer med detaljplanen eller områdesbestämmelser

2.
3.

inte förutsätter planläggning enl 4 kap. 2 eller 3 § eller måste avvakta att
genomförandetiden för en detaljplan börjar löpa, och
uppfyller kraven i 2 kap. och 8 kap. 1-3, 9, 13, 17 och 18 §§ i de delar
som inte har prövats i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
Upplysningar

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i
Gotlands län.
Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.
Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni
fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
Ange i skrivelsen:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.
Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

Au§ 294

BN 2010/941

EKSTA BÄNE 1:2
Förhandsbesked för uppförande av fritidshus

BESLUT
1.

Rätten att fatta beslut i ärendet delegeras till bygglovarkitekten Mikael
Westberg när godtagbar vattenredovisning har inlämnats.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov och miljöskydd

Kontoret anser att det sökta förhandsbeskedet innebär en naturlig placering av
en byggnad mellan två befintliga mindre torpställen.

Strax intill den önskade byggplatsen finns en fornlämning, en vägbank.
Länsstyrelsen har ombetts att lämna besked vilket skyddsavstånd som krävs till
denna vägbank.
Föreslagen gemensam avloppsanläggning med fastigheten Eksta Burge 1:5
bedöms lämplig. Tillgången på vatten har redovisats och uppfyller gällande
riktlinjer.
Sökanden avser att inlämna redovisning av vattenkvalité.
Kontoret bedömer att föreslagen åtgärd inte påtagligt skadar natur- och
kulturvärden i området och att åtgärden inte medför någon olägenhet för
grannar.
Kontoret föreslår därför att rätten att fatta beslut i ärendet delegeras till
kontoret när godtagbar vattenredovisning har inlämnats.

VA-granskning pågår

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
Förutsättningar

Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
I översiktsplanen anges att vid kompletteringsåtgärder ska en anpassning till
befintlig bebyggelse ske och det traditionella bebyggelsemönstret följas.
Remisser och grannar

GEAB: Ingen erinran.
Gotlands Museum: Tillstyrker med villkor (länsstyrelsens yttrande)
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från
ägaren till fastigheten Eksta Burge 1:5 som skickats till sökanden.
Sökanden har inkommit med svarsskrivelse
LAGSTÖD
Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de
allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark
skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig
för ändamålet.
Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.
Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för
åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden
1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid
planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5
kap 1 §,

3. inte strider mot områdesbestämmelser och
4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i
ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och
kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning
med mark och vatten främjas.
Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande,
lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.
Enligt 3 kap 6 § MB skall markområden som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i
första stycket.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se

Au§ 295

FIDE STORA VÄSTERGÅRDE 3:1
Uppförande av bostadshus

BESLUT
1.

Bygglov lämnas.

2.

VA-bedömningen ska beaktas.

3.

Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.

BN 2011/829

Enheten för bygglov och miljöskydd

Kontoret anser att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän
synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt
bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.
Kontoret bedömer att föreslagen åtgärd inte påtagligt skadar de värden som
riksintressena omfattar.
Vatten och avlopp ordnas genom anslutning till det allmänna nätet via
gemensamhetsanläggning.
Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls. Kontoret föreslår därför att
bygglov lämnas.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
Förutsättningar

Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
För Sudret har en fördjupad översiktsplan antagits av kommunfullmäktige
1995-02-13.
Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt
beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv
enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).
Remisser och grannar

GEAB: Ingen erinran.
Tekniska förvaltningen driftavdelningen: Tillstyrker med villkor
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.
LAGSTÖD
Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de
allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark
skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig
för ändamålet.
Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.
Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för
åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden
1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid
planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m

2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5
kap 1 §,
3. inte strider mot områdesbestämmelser och
4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i
ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och
kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning
med mark och vatten främjas.
Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande,
lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.
Enligt 3 kap 6 § MB skall markområden som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i
första stycket.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
Upplysning
Bygglovprövningen innefattar inte det tekniska utförandet. Detta behandlas vid
bygganmälan.
Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan
byggnadsarbetena påbörjas.
Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från
beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från
beslutsdatum.

Au§ 296

FÅRÖ BÅTA 1:5
Förhandsbesked för uppförande av fritidshus

BESLUT
1. Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BN 2011/584

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Nu sökt åtgärd, fritidshus, anses inte förenligt med kraven enligt plan- och
bygglagens 2 och 3 kap samt med de allmänna intressen som skall beaktas vid
lokalisering av bebyggelse.
Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får fritidsbebyggelse på Fårö komma till stånd
endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse i området.
Vid tillämpningen av 4 kap 4 § anges i prop 1985/86:3, sid 178, att betydande
återhållsamhet bör iakttas med att tillåta ny fritidsbebyggelse på Gotland. Det
gäller särskilt i de områden som har speciellt stora bevarandevärden d v s Fårö,
Storsudret och Östergarn.
Den föreslagna åtgärden kan inte enligt byggnadsnämndens bedömning anses
vara en sådan komplettering som avses i miljöbalken.
Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls inte. Ansökan ska därför
avslås.
Enheten för bygglov och brandskydd

VA-förutsättningarna bedöms uppfylla kraven i Regionens VA-riktlinjer.
Servitutsavtal för gemensamt avlopp med grannfastigheten skall redovisas
innan bygglov kan ges.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
Förutsättningar

För Fårö har en fördjupad översiktsplan antagits av kommunfullmäktige
1995-02-13.
Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt
beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv
enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).
Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får fritidsbebyggelse på Fårö komma till stånd
endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.
GEAB: Ingen erinran.
LAGSTÖD
Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de
allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark
skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig
för ändamålet.
Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.
Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för
åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden
1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid
planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5
kap 1 §,
3. inte strider mot områdesbestämmelser och
4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i
ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och
kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning
med mark och vatten främjas.
Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande,
lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.
Enligt 3 kap 6 § MB skall markområden som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i
första stycket.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
Upplysningar

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i
Gotlands län.
Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.
Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni
fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Ange i skrivelsen:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.
Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

Au§ 297

BN 2011/571

HANGVAR IRE 1:189
Uppförande av 8 st uthyrningsstugor, 2 st servicebyggnader, 3 st
sovstugor och 1 st förråd samt parkering

BESLUT
1.

Bygglov lämnas.

2.

VA-yttrandet ska beaktas.

3.

Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov och miljöskydd

Kontoret anser att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän
synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt
bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.
Kontoret bedömer att föreslagen åtgärd inte påtagligt skadar natur- och
kulturvärden i området.
Anslutning skall ske till den allmäna anläggningen för vatten och spillvatten.
Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls. Kontoret föreslår därför att
bygglov lämnas.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
Förutsättningar

Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
Byggnadsnämnden antog 2008-10-29 ett planprogram för Ireviken .
Enligt länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län 1982 är
fastigheten belägen inom område med värdefullt odlingslandskap.
Byggnadsnämnden har 2010-06-17, Dnr 91159 meddelat tillfälligt bygglov för
de avsedda åtgärderna. Anledningen till det tillfälliga bygglovet var att
anslutning till det kommunala VA-nätet då inte var möjlig.
Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.
VA-yttrande: Fastigheten ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för den
allmänna anläggningen med vatten och spillvatten men är ansluten med
gemensam anläggning för ett antal fastigheter. Begränsning av antal enheter
som får anslutas är 6 stycken enligt avtal, fler enheter får ansluta efter årsskiftet
2011-2012.
GEAB: Ingen erinran.

LAGSTÖD
Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de
allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark
skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig
för ändamålet.
Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.
Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för
åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden
1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid
planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5
kap 1 §,
3. inte strider mot områdesbestämmelser och
4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i
ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och
kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning
med mark och vatten främjas.
Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande,
lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Enligt 3 kap 6 § MB skall markområden som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i
första stycket.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
Upplysning
Bygglovprövningen innefattar inte det tekniska utförandet. Detta behandlas vid
bygganmälan.
Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan
byggnadsarbetena påbörjas.
Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från
beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från
beslutsdatum.

Au§ 298

BN 2011/739

HELLVI STENGRINDE 1:98
Förhandsbesked för uppförande av 5 st fritidshus

BESLUT
1.

Positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande av fem
fritidshus på den sökta platsen.

2.

Ägarna till fastigheten Hellvi Sajgs 1:26 och Kännungs 1:22 delges
byggnadsnämndens beslut.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov och brandskydd

Kontoret anser att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän
synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt
bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.

Kontoret bedömer att föreslagen åtgärd inte påtagligt skadar natur- och
kulturvärden i området och att åtgärden inte medför någon olägenhet för
grannar.
Ägarna till Hellvi Sajgs 1:26 och Kännungs 1:22 har uttalat oro för
vattentillgången .
Den föreslagna åtgärden kan inte anses innebära en sådan betydande olägenhet
för omkringboende som avses i plan- och bygglagen 3 kap 2 §.
Vid anordnande av vattentäkt och avloppsanläggning skall bl a miljöbalkens
allmänna hänsynsregler i 2 kap iakttagas.
VA-förutsättningarna bedöms uppfylla kraven i byggnadsnämndens riktlinjer.
Inrättande av avlopp kräver tillstånd enligt miljöbalken. Husen måste förses
med dubbla ledningar för WC respektive BDT . Eventuellt kan endast BDTspillvatten infiltreras då närheten till Bångån innebär att ”hög skyddsnivå”
råder.
Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls. Kontoret föreslår därför att
positivt förhandsbesked meddelas.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
Förutsättningar

Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
Enligt länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län 1982
redovisas området som område med värdefullt odlingslandskap.
Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från
ägarna till fastigheterna Hellvi Sajgs 1:26 och Kännungs 1:22. Grannarnas
synpunkter har kommunicerats med sökanden.
GEAB: Ingen erinran.

LAGSTÖD
Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de
allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark
skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig
för ändamålet.
Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.
Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för
åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

1.uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas
vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
2.inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i
5 kap 1 §,
3.inte strider mot områdesbestämmelser och
4.uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i
ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och
kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning
med mark och vatten främjas.
Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande,
lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.
Enligt 3 kap 6 § MB skall markområden som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i
första stycket.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
Observera

a)

Detta besked medför inte rätt att påbörja några byggnadsåtgärder.

b)

Om bygglovansökan kommer in inom två år är beskedet bindande.
Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör beskedet att
gälla.

c)

I bygglovet återstår att pröva om åtgärden uppfyller utformningskraven
i 3 kap 1 § plan- och bygglagen.

Kontakta kontoret för rådgivning angående utformning innan bygglovhandlingar upprättas.
Upplysningar

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i
Gotlands län.
Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni
fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
Ange i skrivelsen:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.
Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

Au§ 299

BN 2011/85

NÄS OLSVENNE 1:18
Ändrad användning av ladugård till två fritidslägenheter och ateljé

BESLUT
1. Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov och miljöskydd

Byggnadsnämnden har 2011-04-20 § 169 delegerat rätten att fatta beslut i
ärendet till Mikael Westberg.
Sökanden har beretts tillfälle att inlämna redovisning av vattenkvalitén och har
2011-08-18 inkommit med sådan.
Fastigheten ligger inom område där redovisning av vattenkvalitet och
vattenkapacitet (långtidsprovpumpning 3 veckor) krävs. Sökande har redovisat
en långtidsprovpumpning från en borrad brunn på fastigheten. Denna
indikerar att det finns tillräckligt med vatten för att försörja tre hushåll.
Vattenkvaliteten visar en kloridhalt på 197 mg/l. Enligt regionens Riktlinjer för
hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering, 2008-04-09, får kloridhalten ej
överstiga 100mg/l.
Platsen har tidigare bedömts som lämplig för utsläpp av avloppsvatten i och
med det avloppstillstånd som finns. Redovisad vattenkapacitet indikerar
tillräcklig vattenmängd för tre hushåll.
Redovisad vattenkvalitet indikerar för hög kloridhalt. Ärendet avstyrks ur VAsynpunkt p g a. för hög kloridhalt.

Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls inte. Kontoret föreslår därför
att ansökan avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10.
Förutsättningar

Enligt länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län 1982 och
länsstyrelsens inventering av värdefull natur för Gotlands län 1984 är
fastigheten belägen inom område med värdefull kulturlandskapsmiljö och
landskapsbild.
Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från
ägarna till fastigheten Näs Olsvenne 1:7, 1:11 och 1:19. Grannars synpunkter
har kommunicerats med sökanden.
LAGSTÖD
Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de
allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark
skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig
för ändamålet.
Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.
Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för
åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden
1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid
planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5
kap 1 §,
3. inte strider mot områdesbestämmelser och
4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i
ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och
kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning
med mark och vatten främjas.
Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande,
lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.
Enligt 3 kap 6 § MB skall markområden som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården,

kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i
första stycket.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
Upplysningar

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i
Gotlands län.
Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.
Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni
fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
Ange i skrivelsen:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.
Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

Au§ 300

BYGG 81668

RONE TOMTE 1:14
Förhandsbesked för uppförande av fritidshus

BESLUT
1. Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov och miljöskydd

Gemensam avloppsinfiltration planeras för fyra befintliga hus och det
planerade huset, ca 470m från planerad byggplats. Den föreslagna
avloppsanläggningen bedöms tekniskt vara lämplig att utföra.

Fastigheten ligger inom område där redovisning av vattenkvalitet och kapacitet
krävs. Som vattentäkt planeras en befintlig grävd brunn. Någon provpumpning
eller vattenanalys har inte gjorts.
Platsen för byggnation besiktigades av dåvarande MHK i oktober 2009. Platsen
bedömdes som tidvis något sank. Platsen har även besiktats under sommaren
2011 och bedöms vara olämplig att bebygga på grund av att för stor del av den
föreslagna tomten är för sank.
Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls inte. Kontoret föreslår därför
att ansökan avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
Förutsättningar

Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt
beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.
Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får utmed Gotlands kust fritidsbebyggelse komma
till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Remisser och grannar

GEAB: Ingen erinran.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

LAGSTÖD
Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de
allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark
skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig
för ändamålet.
Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.
Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för
åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden
1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid
planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5
kap 1 §,
3. inte strider mot områdesbestämmelser och
4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i
ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och
kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning
med mark och vatten främjas.
Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande,
lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.
Enligt 3 kap 6 § MB skall markområden som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i
första stycket.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
Upplysningar

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i
Gotlands län.
Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.
Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni
fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
Ange i skrivelsen:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.
Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

Au§ 301

BN 2011/1386

RUTE RISUNGS 1:28
Uppförande av telemast (72 meter) samt 2 st teknikbodar

BESLUT

1.

Bygglov lämnas.

2.

Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

3.

Beslut i ärendet kungörs i Gotlands Allehanda och Gotlands
Tidningar.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov och miljöskydd

Kontoret anser att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän
synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt
bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.
Kontoret bedömer att föreslagen åtgärd inte påtagligt skadar natur- och
kulturvärden i området och att åtgärden inte medför någon olägenhet för
grannar.
Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls. Stadsarkitektkontoret
föreslår därför att bygglov lämnas.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
Förutsättningar

Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
Enligt länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län 1982 är
fastigheten belägen inom område med värdefullt odlingslandskap.
Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.
Försvarsmakten: Ingen erinran.
Länsmuséet: Ingen erinran.
GEAB: Ingen erinran.
Vägverket: Ingen erinran.

Swedavia Visby flygplats: Ingen erinran.
Trafikverket: Ingen erinran.

LAGSTÖD
Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de
allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark
skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig
för ändamålet.
Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.
Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för
åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden
1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid
planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5
kap 1 §,
3. inte strider mot områdesbestämmelser och
4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i
ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och
kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning
med mark och vatten främjas.
Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande,
lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.
Enligt 3 kap 6 § MB skall markområden som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i
första stycket.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
Upplysningar
Bygglovprövningen innefattar inte det tekniska utförandet. Detta behandlas vid
bygganmälan.
Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan
byggnadsarbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från
beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från
beslutsdatum.

Au§ 302

BN 2010/698

HEJNUM RIDDARE 1:17
Förhandsbesked för uppförande av bostadshus, gäststuga och garage

BESLUT
1. Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov och miljöskydd

Den planerade byggnaden föreslås lokaliseras intill vägen upp mot eller uppe
på kanten av den skogsklädda höjdsträckningen väster om odlingsbygden i
dalgången i centrala delen av Hejnum.
Placeringen skulle innebära en byggnad som syns över stora delar av dalen och
därmed utgöra ett främmande inslag i den tidigare orörda kulturmiljön.
Förutsättningar för bibehållande av kulturvärdena är enligt beslutet om
riksintresset att nybyggnation skall behandlas restriktivt och i förekommande
fall underordnas och anpassas till befintlig bebyggelse.
Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande,
lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.
Kontoret anser att den prövade åtgärden inte går att förena med en från allmän
synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt
bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.
Kontoret bedömer att föreslagen åtgärd påtagligt skadar de värden som
riksintresset omfattar.

Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls inte. Kontoret föreslår därför
att ansökan avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
Förutsättningar

Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
Fastigheten är belägen inom ett område med kulturvärden av riksintresse enligt
beslut av riksantikvarieämbetet 1987-11-05 och 1997-08-18.
Remisser och grannar

GEAB: Ingen erinran.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

LAGSTÖD
Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de
allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark
skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig
för ändamålet.
Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.
Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för
åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden
1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid
planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5
kap 1 §,
3. inte strider mot områdesbestämmelser och
4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i
ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och
kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning
med mark och vatten främjas.
Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande,
lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Enligt 3 kap 6 § MB skall markområden som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i
första stycket.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
Upplysningar

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i
Gotlands län.
Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.
Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni
fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
Ange i skrivelsen:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.
Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

Au§ 303

ÖJA GISLE 1:95
Ändrad användning av 5 st förrådsbyggnader till övernattningsstugor
(tidsbegränsat lov 2011-06-01-2011-08-15)

BESLUT
1.

Byggnadsnämnden avslår ansökan.

2.

Byggnadsnämndens beslut överlämnas för kännedom till ägarna till
fastigheterna Öja Gisle 1:53, Öja Gisle 1:60, Öja Gisle1:55, 1:56 och Öja
Gisle 1:84

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.

Enheten för bygglov och miljöskydd

Åtgärden innebär avvikelse som är för stor för att kunna betraktas som mindre
avvikelse eftersom det inte finns någon byggrätt för uthyrningsstugor eller för
boende inom fastigheten.
Kraven i 8 kap 11 § plan- och bygglagen uppfylls inte. Kontoret föreslår att
ansökan avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10.
Förutsättningar

För området gäller detaljplan, antagen 1988-02-24.
Åtgärden innebär ett planstridigt användningssätt. Platsen är avsedd för
servicebyggnader till camping.
Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från
ägarna till fastigheterna: , Öja Gisle 1:53, Öja Gisle 1:60, Öja Gisle1:55, 1:56
och Öja Gisle 1:84.
Synpunkterna har kommunicerats med sökanden som inkommit med
svarsskrivelser.

LAGSTÖD
Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § ska ansökningar om bygglov för åtgärder
inom områden med detaljplan inte bifallas om åtgärden strider mot
detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området eller åtgärden inte
kan antas uppfylla kraven i 3 kap.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
Upplysningar

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i
Gotlands län.
Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.
Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni
fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
Ange i skrivelsen:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.
Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

Au§ 304

BN 2010/907

VISBY SKÖLDEN 8
Fasadändring av bostadshus (ny dörröppning samt förlängning av
tak)

BESLUT
1. Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar kontorets bedömning.
Enheten för bygglov och miljöskydd

Ansökan avser tillbyggnad av en större asymmetrisk placerad balkong på
gårdsfasaden samt ändring av befintlig frontespis där fönster ersätts med ett
dörrparti.
Enligt Visby stads bebyggelseinventering är det aktuella bostadshuset uppfört
omkring 1785 men ombyggt under andra hälften av 1800-talet till nuvarande
utseende. Enligt samma inventering bedöms byggnaden ”med sin bevarande
skiftesverksstomme, sannolikt från 1700-talets andra hälft och bevarade volym
och exteriör från 1800-tlets andra hälft, såväl ett kulturhistoriskt som ett
miljöskapande värde för kvarteret och stadsdelen.”
Mot bakgrund av byggnadens utpekade kulturhistoriska värde skall ändringar
prövas i förhållande till plan- och bygglagen 3:12 förbud mot förvanskning.
Föreslaget med en uppstolpad assymetrisk balkong på gårdsfasaden innebär
enligt kontorets bedömning en sådan förvanskning av byggnadens karaktär,
vilket även kommunicerats med sökanden med förslag till revidering. Därefter
har ytterligare ansökan inkommit med nytt förslag, se ärende BN 2011/907
vilket även omfattar utvändig trapp.
Kontoret föreslår nämnden att avslå ansökan. Kraven i 3 kap plan- och
bygglagen uppfylls inte.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10.
Förutsättningar

För området gäller detaljplan, antagen 2011-02-20.

LAGSTÖD
Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § ska ansökningar om bygglov för åtgärder
inom områden med detaljplan inte bifallas om åtgärden strider mot
detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området eller åtgärden inte
kan antas uppfylla kraven i 3 kap.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
Upplysningar

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i
Gotlands län.
Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.
Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni
fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
Ange i skrivelsen:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.
Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

Au§ 305

BN 2011/991

VISBY SKÖLDEN 8
Tillbyggnad av bostadshus med utvändig trappa, ny balkong samt
fasadändring

BESLUT
1. Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar kontorets bedömning.

Enheten för bygglov och miljöskydd

Ansökan avser tillbyggnad av en större asymmetrisk placerad balkong och
utvändig trappa på gårdsfasaden samt ändring av befintlig frontespis där
fönster ersätts med ett dörrparti.
Enligt Visby stads bebyggelseinventering är det aktuella bostadshuset uppfört
omkring 1785 men ombyggt under andra hälften av 1800-talet till nuvarande
utseende. Enligt samma inventering bedöms byggnaden ”med sin bevarande
skiftesverksstomme, sannolikt från 1700-talets andra hälft och bevarade volym
och exteriör från 1800-tlets andra hälft, såväl ett kulturhistoriskt som ett
miljöskapande värde för kvarteret och stadsdelen.”
Mot bakgrund av byggnadens utpekade kulturhistoriska värde skall ändringar
prövas i förhållande till plan- och bygglagen 3:12 förbud mot förvanskning.
Föreslaget med såväl den utvändiga trappans storlek och placering liksom
balkongens storlek innebär enligt kontorets bedömning en sådan förvanskning
av byggnadens karaktär, vilket även kommunicerats med sökanden med förslag
till revidering.
Kontoret föreslår nämnden att avslå ansökan. Kraven i 3 kap plan- och
bygglagen uppfylls inte.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10.
Förutsättningar

För området gäller detaljplan, antagen 2011-02-20.
LAGSTÖD
Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § ska ansökningar om bygglov för åtgärder
inom områden med detaljplan inte bifallas om åtgärden strider mot
detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området eller åtgärden inte
kan antas uppfylla kraven i 3 kap.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
Upplysningar

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i
Gotlands län.
Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.
Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni
fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Ange i skrivelsen:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.
Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.
Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnden@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby

