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Justering
Daniel Bergvall utses att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum den 20 februari
2012 på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sekreterare
Margitta Andersson

Ordförande

Justerande
Bo Björkman

Daniel Bergvall

Bevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslaget sätts upp den 21 februari 2012.
Byggnadsnämndens beslut §§ 11–22, 25-26 (se bifogad förteckning) kan överklagas till
länsstyrelsen i Gotlands län senast den 14 mars 2012, men skickas till byggnadsnämnden (se
bilaga).
Protokollet förvaras på samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Byggnadsnämnden 2012-02-09
BN§ 1

Årsredovisning 2011 – Byggnadsnämnden

BN§ 2

BUNGE BUNGENÄS BISKOPS 1:23 – Detaljplan

BN§ 3

TOFTA KROKS 1:10 - Kommunalt naturreservat

BN§ 4

VÄSTERHEJDE STENSTUGU 1:38 – Detaljplan

BN§ 5

VISBY SNÄCKGÄRDET 1:28 M FL (Snäcks camping) – Planprogram

BN§ 6

ARDRE KAUPUNGS 6:1 – Detaljplan

BN§ 7

LUMMELUNDA BURGE 1:69 – Detaljplan (tilläggsbestämmelser)

BN§ 8

LUMMELUNDA BURGE 1:9 m m – Detaljplan (tilläggsbestämmelser)

BN§ 9

LUMMELUNDA BURGE 2:1 m m – Detaljplan (tilläggsbestämmelser)

BN§ 10

Översyn och avgränsning av sammanhållen bebyggelse enl 4 kap 6 § nya
PBL (tidigare samlad bebyggelse)

BN§ 11

FÅRÖ HAMMARS 1:36 – Uppförande av bostadshus samt rivning av befintlig
byggnad

BN§ 12

BURS LINDARVE 1:14 – Förhandsbesked för uppförande av fritidshus

BN§ 13

OTHEM LJUSTRET 3 – Uppförande av garage

BN§ 14

VÄSTERHEJDE Nygårds 1:201 – Uppförande av fritidshus

BN§ 15

VAMLINGBO GERVALDS 1:36 – Förhandsbesked för uppförande av
fritidshus, garage, förråd och gäststuga

BN§ 16

ÖJA BURGE 10 - Förhandsbesked för bostadshus

BN§ 17

ÖJA BURGE 1:6 - Förhandsbesked uppförande av bostadshus

BN§ 18

EKSTA S:43 - Tillbyggnad av båthus för kioskverksamhet

BN§ 19

FÅRÖ VINOR 1:123 – Uppförande av fritidshus

BN§ 20a

TOFTA BJÄRS 3:11 – Förhandsbesked för uppförande av bostadshus (C )

BN§ 20b TOFTA BJÄRS 3:11 – Förhandsbesked för uppförande av två bostadshus
(A och B)
BN§ 21

VÄSKINDE STORA MICKELGÅRDS 1:37 – Ifrågasatt olovlig utförd åtgärd

BN§ 22

HAMRA STORMS 1:2 – Förhandsbesked för uppförande av tre bostadshus

BN§ 23

Scanning av byggnadsnämndens mikrobildsarkiv - Uttag av eget kapital

BN§ 24

Beslutsattestanter byggnadsnämndens verksamhet 2012

BN§ 25

KLINTE VALLE 1:55 - Ifrågasatt olovlig utförd åtgärd, inglasad veranda och
mur
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BN§ 26

EKSTA BJÄRGES 1:29 – Ifrågasatt olovlig åtgärd, uppfört plank

BN§ 27

VISBY ÄRLAN 18 – Detaljplan – tilläggsbestämmelser

BN§ 28

VISBY ASKEN 2 – Uppförande av tre hotellbyggnader, tillfällig åtgärd t o m
2014-04-25

BN§ 29

VISBY ASKEN 2 – Tillbyggnad av kontor

BN§ 30

Diverse skrivelser och protokoll

BN§ 31

Delegationsbeslut

BN§ 32

Övriga ärenden från arbetsutskottet 2012-01-25, §§ 25-50

BN§ 33

Information ang ändrad användning av del av restaurangbyggnad till butik på
fastigheten Visby Visborg 1:13

BN§ 34

ANGA S:10 – Överklagande av Förvaltningsrättens dom 2012-01-20

Protokoll

Byggnadsnämnden
Region Gotland

2012-02-09

BN § 1

BN 2011/2194

ÅRSREDOVISNING 2011 - Byggnadsnämnden

BESLUT
Byggnadsnämnden överlämnar med godkännande årsredovisningen för 2011
till regionstyrelsen.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ordföranden redogjorde i samråd med förvaltningschefen för innehållet i
årsredovisningen 2011, bilaga 1.

Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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BN § 2

2008.82021

Au§ 8

BUNGE BISKOPS 1:23
Detaljplan - Godkännande

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1. Byggnadsnämnden godkänner planförslaget.
2. Planförslaget översänds till regionfullmäktige för antagande
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

BEDÖMNING
Efter utställningen har följande revideringar gjorts:
• Undantar del av planområdet från antagande pga förekomst av
sällsynta svampar. (mykorrhiza).
Skogspartiet i norr mot Natura 2000-området undantas från antagande.
Exakt arrondering av det undantagna området har i separat möte gjorts i
konsensus med länsstyrelsens sakansvarig, MKB-svampinventeraren,
Själsö-arkitekter och regionens kommunekolog.
Det undantagna området måste specialstuderas innan eventuell ny
utställning och antagande kan ske av denna del.
• Ny lösning av parkeringsfrågan (i konsensus med länsstyrelsen)
Befintlig parkering blir en allmän parkering för bebyggelse till Bungenäsområdet och Natura 2000-området. I och med detta så kan man ta bort
den planerade allmänna p-platsen för Natura -2000-området som är
lokaliserad inom Natura 2000-området. Vidare anläggs en skyddsvall
mellan parkering och Natura-2000-området så att risken att påverka
Natura 2000 värdet elimineras.
Boendeparkering för Bungenäsområdet förläggs söder om den allmänna
parkeringen.
(För mer detaljerade svar, se regionens svar på yttrande U2)
• Bilfritt område
Ambitionen är att området ska vara bilfritt. Dock ska det tillskapas en
gemensamhetsanläggning och den föreningen kommer att
hantera/besluta om frågor rörande vägar och dess nyttjande och drift.
Att tillskapa en gemensamhetsanläggning är nu en planbestämmelse.
Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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•

Upphävande av strandskyddet
Denna fråga hanteras i särskild ordning. Länsstyrelsen har begärt en
kompletterande beskrivning till de särskilda skälen för att upphäva
strandskyddet för berörda preciserade områdena. Länsstyrelsens beslut
om upphävande kommer att hanteras innan regionfullmäktige antar
detaljplanen.
Utgångspunkten är att länsstyrelsen upphäver strandskyddet i berörda
delar. Skulle inte så ske så kommer dessa delar av detaljplanen som
berör strandskyddet att undantas från antagandet och då får eventuell
dispens från strandskyddet prövas utifrån framtida bygglov.

I och med dessa förändringar och förtydligande så bedömer planenheten att de
principiella invändningarna mot planförslaget är lösta och därmed kan
byggnadsnämnden godkänna planförslaget
Utställning

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2011-10-12, med beslut om
utställning.
Planförslaget, daterat , har varit utställt under tiden fr o m 2011-11-11 t o m
2011-12-09.De yttranden som inkommit finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i ett
utställningsutlåtande.

Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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BN § 3

BN 2011/2859

Au§ 1

TOFTA KROKS 1:10
Förslag till naturreservat på kommunal mark i Tofta

BESLUT
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till
kommunalt naturreservat på fastigheten på Tofta Kroks 1:10.
Yrkande

Håkan Onsjö (M) föreslår att mark reserveras till en ny tomtrad.
Ordföranden föreslår att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Planeringsavdelningen
Sammanfattning

Naturskyddsföreningen Gotland har i en skrivelse föreslagit att Region
Gotland ska bilda ett kommunalt naturreservat på regionens mark, Tofta
Kroks 1:10. Marken angränsar till befintliga reservatet Tofta Smågårde.
Bakgrund

Marken i naturreservatet Smågårde naturskog i Tofta ägs av Naturskyddsföreningen Gotland. Region Gotland äger intilliggande mark, Tofta Kroks
1:10. Större delen av regionens mark består av skog av samma typ som finns
inom reservatet. Ur naturskyddssynpunkt och för det rörliga friluftslivet vore
det en stor fördel om regionens mark införlivades i reservatet. För friluftslivet
skapas också ett större sammanhängande skyddat naturområde. Ett större
sammanhängande skogsområde ökar även bevarandemöjligheten för hotade
arter.
År 2000 föreslog Naturskyddsföreningen att regionens mark, Tofta Kroks
1:10, skulle bli kommunalt naturreservat. Tekniska nämnden beslöt 2000-0303, § 98, dnr TN 2000/0622/43 att inte inrätta naturreservat med 6 röster mot
Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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5.1 stället beslöt TN att området exploateras för bildande av tomter med
strandnära boende. Någon detaljplaneläggning för bebyggelse av området har
inte kommit till stånd.
Bedömning

Regionen har i dagsläget inga andra uttalade planer för aktuell mark annat än
just bevara den som orört grön närområde intill befintlig bebyggelse. Området
kommer att lämnas för fri utveckling vilket i stort sett inte kräver någon som
helst skötsel förutom att rensa stigen vid behov. Bildar Region Gotland ett
reservat så finns möjlighet att söka markintrångsersättning från staten vilket
mångfalt täcker upp för ev. kostnader.

Upplysningar

Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnden@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby

Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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BN § 4
Au§ 2

VÄSTERHEJDE STENSTUGU 1:38 - Detaljplan
Ansökan

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1. Byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att påbörja
detaljplanearbetet.
2. Byggnadsnämnden tar i detta skede inte ställning till exploateringens
omfattning.
3. Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med
sökanden.
4. Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.
5. Byggnadsnämnden gör bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte krävs.
BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansökan har inte stöd i den översiktsplan för Visbyområdet, som antogs 200912-14. Trots detta anser kontoret projektet vara av så stor nytta för
utvecklingen av Visby tätort och Vibbleområdet att byggnadsnämnden borde
ge kontoret i uppdrag att på exploatörens bekostnad arbeta fram en detaljplan.
ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

En ansökan inkom 2009-06-17 om att få teckna ett plankostnadsavtal med
Gotlands kommun för upprättande av detaljplan som möjliggör byggandet av
ett antal villor. Exploatören har nu inkommit med kompletteringar så att
ärendet kan tas upp till beslut.
Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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Planförhållanden m m

I den ännu antagna översiktsplanen för Visbyområdet anges området som
område för pågående markanvändning. Området är inte detaljplanelagt.
Riksintressen, förordnanden mm

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2§, miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap
1§ MB. Turismens, särskilt det rörliga friluftslivets, intressen ska beaktas och
Gotlands kultur- och naturvärden tas till vara.
Området ligger inom yttre vattenskyddsområde.
Remisser

Ärendet har förhandsgranskats av nedanstående instanser:
Miljö- och hälsoskyddskontoret: VA förutsätts lösas med kommunal anslutning.
Enligt gjord markradonutredning för Gotlands kommun ligger föreslaget
planområde inom normalriskområde eller område med lokala förekomster av
normalradonmark (områden med grovt grus eller områden med kända öppna
sprickor, karst). Inom normalriskområde för radon skall grundläggning utföras
radonskyddande.
Söder om planområdet finns en handelsträdgård som är upptagen i
länsstyrelsens register, ”mässlingen”, med områden där det finns risk för
förorenad mark. Platsen är inte inventerad. Branchklassen är 3 vilket innebär
att det är en relativt liten risk för föroreningar inom branschen
handelsträdgårdar.
Området ligger inom yttre vattenskyddsområde. Det är viktigt att de boende
får information om skyddsområdet och vilka skyddsmått som är aktuella. Vid
byggnation, schaktarbeten m m bör lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att
minska risk för utsläpp till mark och vatten.
GEAB: Inom planområdet finns 10 kV-kablar som måste vara kvar och som vi
måste komma åt att underhålla. En transformatorstation behövs för att
försörja området med EL.
Vägverket: Har inga invändningar emot att området planläggs, men vill peka på
betydelsen att man noga studerar möjligheterna till en god anslutning till den
allmänna vägen 140. Goda siktförhållanden måste råda och anslutningarna får
inte ligga för tätt. Även situationen för oskyddade trafikanter vid exempelvis
busshållplatser måste belysas.
Tekniska förvaltningen: Under hand har tekniska förvaltningen meddelat att en
överföringsledning för VA mellan Nygårds allé och Wisborgsområdet planeras
att byggas 2011-2012. Planerad byggnation på Stenstugu 1:38 kan då anslutas
till kommunalt VA.

Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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Bedömning om en miljökonsekvensbeskrivning behöver göras

Kommunen har i en behovsbedömning konstaterat att de effekter som kan
uppstå genom bebyggelse i området inte har en sådan omfattning, betydelse
och komplexitet, att det motiverar att en särskild MKB tas fram.
Efter samråd har länsstyrelsen avlämnat ett yttrande och gör bedömningen att
en särskild MKB inte behöver tas fram. En del av länsstyrelsens yttrande
återges här:
Fornlämningar

Inga registrerade fornlämningar finns i området
Naturvård och markavvattning

I områdets norra del finns ett blötare parti bedömt som
sumpskogsområde (klass 3 i Länsstyrelsens
våtmarksinventering). Det är sålunda inte klassat som något
unikt eller oersättligt område, men vatten i landskapet skapar
alltid förutsättningar för en mångfald av liv. Trots denna lägre
klassning växer där den på Gotland ovanliga ormbunken
kambräken (Blechnum spicant).
Det är oklart i samrådsunderlaget om det kommer att krävas
någon form av markavvattning (dikning) för att bygga på
platsen. För markavvattning är det generellt tillståndsplikt, och
inom Gotlands län råder markavvattningsförbud.
Utifrån områdets blöta beskaffenhet är det knappast ett
område som är lämpligt att bebygga. Länsstyrelsen anser att
rätt plats inte är vald om det krävs markavvattning för att hus
ska kunna uppföras. Om byggplaner finns för fastighetens
norra del (norr om åkern) föreligger risk att hydrologin
förändras. Planering av bostäder är direkt olämpligt på platser
med risk för översvämning och sådana områden bör inte
bebyggas.
Förorenade områden

Länsstyrelsen har inte genomfört några inventeringar med
avseende på förorenade områden vare sig inom planområdet
eller intilliggande fastigheter. I MIFO-databasen finns dock 2
objekt som kan ha medfört föroreningar inom det tilltänkta
planområdet. På Västerhejde Stenstugu 1:38 har det tidigare
bedrivits handelsträdgård i ett antal växthus. De flesta växthus
har idag förfallit eller rivits och Länsstyrelsen har inte
kännedom om det fortfarande bedrivs handelsträdgård på
platsen i mindre skala. Det är inte heller känt om
bekämpningsmedel använts eller vilka andra kemikalier som
har använts i handelsträdgården.
Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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På angränsande fastighet Västerhejde Stenstugu 1:20 har det
vid något tillfälle läckt ut olja från en villaoljetank. Cirka 200 l.
olja rann ut till mark men i databasen saknas information om
vilka saneringsåtgärder som vidtagits eller om oljan kunnat
sprida sig i området. Oavsett vilka delar av planområdet som
kommer att exploateras bör handelsträdgårdens och
oljespillets eventuella inverkan på miljön utredas innan en plan
eventuellt fastställs. Lämpligen görs det i form av en
inventering enligt MIFO-metoden.
Länsstyrelsens samlade bedömning

De finns flera aspekter som kan inverka på exploateringen i området, bl.a.
behov av markavvattning, eventuella krav på sanering av förorenad jord samt
bullerstörning. Dessa bör medföra att undersökningar och utredningar tas fram
i ett tidigt skede i planeringsprocessen. Ett underlag som sedan får styra
placering av tomter och omfattning av bebyggelsen. Länsstyrelsen bedömer
dock att dessa frågor kan utredas utan att en särskild MKB tas fram.

Just sign

Utdragsbestyrkande
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Avgift
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BN § 5

BN 2010/686

Au§ 3

VISBY SNÄCKGÄRDET 1:28
Planprogram. Godkännande

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1.

Byggnadsnämnden godkänner planprogrammet daterat 2012-01-10.
Planprogrammet ska ligga till grund för kommande detaljplaneläggningar och prövningar av bygglovärenden.

BEDÖMNING
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Byggnadsnämnden gav 2011-02-09 § 17 samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att samråda med ett planprogram daterat 2011-01-26.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i en samrådsredogörelse redovisat inkomna
synpunkter, bilaga 5.
Med anledning av synpunkterna har följande ändringar och kompletteringar
gjorts:
• Den förslagna vägen S1 tas inte med i kommande detaljplan
• En skyddszon på 10 meter mot Kvarnrännan läggs ut.
• Aktuella flygbullerkurvor redovisas i den kommande detaljplanens
planbeskrivning.
• Området där bryggor föreslås få byggas justeras i detaljplaneförslaget.
• Hela fornlämningsområdets utbredning kommer att redovisas på
detaljplanekartan.
• Redaktionella ändringar beträffande faktafel kommer att göras
ÄRENDEBESKRIVNING
Historik
Området har tagits i anspråk för modern camping sedan 1960-talet. Under
många år användes området som en traditionell camping för tält och husvagnar
kompletterat med enstaka enkla uthyrningsstugor, moderna sanitetsbyggnader
och restaurang. Under lågsäsong kom campingen att ha karaktären av ett
naturområde.

Just sign

Utdragsbestyrkande
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Bebyggelseutvecklingen tog fart i mitten av 2000-talet då byggnadsnämnden
lämnade bygglov (tillfällig åtgärd) för 45 st uthyrningsstugor (så kallade
villavagnar). Samtidigt påbörjades ett detaljplanearbete för att möjliggöra
ytterligare utveckling. Denna detaljplan antogs av kommunfullmäktige den 17
december 2007 men efter det att planen överklagats och blivit föremål för
rättsprövning upphävde Regeringen den 29 april 2010 den antagna planen.
Enligt Regeringens beslut måste denna detaljplan föregås av ett planprogram
då omfattningen och inriktningen på den utbyggnad som den kommande
detaljplanen ska ge utrymme för inte anses vara i överensstämmelse med vad
som anges i kommunens fördjupade översiktsplan för Visbyområdet antagen
den 14 december 2009.
Byggnadsnämnden gav den 22 september 2010 samhällsbyggnadsförvaltningen
förnyat uppdrag att upprätta en detaljplan för Snäcks camping.
Kommunen och Snäck Camping AB, SCAB har träffat ett arrendeavtal som
bland annat innebär att SCAB skall genomföra och svara för investeringar så
att campingens standard höjs till nivån 4 stjärnor enligt svensk campingstandard och därtill innehålla 420 bäddar i stugor varav 110 skall kunna
utnyttjas vintertid. Huvudinriktningen för campinganläggningen ska vara
familjecamping. Hela strand- och badplatsområdet skall avsättas som ett
område dit allmänheten har fritt tillträde. SCAB svarar för skötseln av hela
området. Särskilt betydelsefullt är att allmänheten ges tillgång till toaletter och
att badplatsområdet görs tillgängligt för rullstolsbundna. Strand- och
badplatsområdet samt toaletter skall iordningställas efter de kriterier som gäller
för Blå Flagg.
Bygglov för tillfällig åtgärd för 45 st så kallade villavagnar har lämnats nere vid
stranden. Enligt byggnadsnämndens beslut ska vagnarna vara borttagna senast
den 15 maj 2015. Beslutet om bygglov är överklagat.
Då detaljplan saknas för området har byggnadsnämnden avslagit en ansökan
om bygglov för 65 st stugor uppe i området. BN § 108 2011-05-11. Detta
beslut har överklagats till länsstyrelsen den 12 juli 2011 av Snäcks Camping AB.
Planförhållanden m m

”Hela Visby”, fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025, antagen av
kommunfullmäktige 2009-12-14 anser att den fördjupade översiktsplanen för
norra Visby som antogs av kommunfullmäktige 1995-09-18 är aktuell och
föreslås gälla i sin nuvarande omfattning. I planen anges Snäcks camping som
rekreationsområde. Campingplatsen föreslås kunna expandera.
Regeringsrätten fastslog i sin dom 2010-03-31 att omfattningen och
inriktningen på den utbyggnad som den hävda detaljplanen gav utrymme för
inte kunde anses vara i överensstämmelse med vad som angavs i den
fördjupade översiktsplanen för Norra Visby.
Just sign

Utdragsbestyrkande
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Detta planprogram och kommande detaljplan saknar således stöd i
kommunens översiktsplan.
Söder om området finns en detaljplan som medger hotell och bostäder.
Miljökonsekvensbeskrivning
Genomförandet av planen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning kommer därför att göras i samband med att
detaljplanen arbetas fram.
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BN § 6

2006.62003

Au§ 4

ARDRE KAUPUNGS 6:1
Detaljplan - Utställning

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska ställa ut planförslaget, daterat 2012-0209 , enligt 5 kapitlet 23§ plan- och bygglagen (PBL 1987:10).

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Det revideringar som har gjorts i planhandlingarna bedöms inte vara av sådan
karaktär att ett nytt samråd erfordras. Planen föreslås därför gå vidare till
utställning.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ärendet behandlas enl PBL, SFS 1987:10
Ansökan

En ansökan har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen (f d
stadsarkitektkontoret) med anhållan om upprättande av detaljplan för att
möjliggöra avstyckning av 6-8 tomter för bostadsbebyggelse.
Planförhållanden m m

Området har inte tidigare varit föremål för detaljplaneläggning men berörs av
riksintresse för Gotlandskusten enligt miljöbalken 4 kap 4 § och riksintresse för
det rörliga friluftslivet.
Samråd

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2011-06-22, med beslut om
samråd.
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Samråd har genomförts med planförslaget daterat 2011-06-22. De yttranden
som inkommit finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i en
samrådsredogörelse .
Följande ändringar och tillägg av förslaget har skett:
• En bestämmelse om takmaterial har tillkommit
• Endast källarlösa hus
• Endast en huvudbyggnad innerymmande en lägenhet per fastighet får
uppföras
• Bygglov får inte ges förrän vatten- och avloppsanläggning samt gator är
utbyggda
• Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark
• Bestämmelse om grundläggning
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BN § 7

2011/369

Au§ 5

LUMMELUNDA BURGE 1:69
Enkelt planförfarande - samråd

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat
2012-02-09, enligt 5 kapitlet 28 § plan- och bygglagen (PBL 1987:10).

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Området är obebyggt. Enligt gällande detaljplan får inte bygglov lämnas innan
vägar och va är utbyggt. En utökning av byggrätterna bedöms möjlig.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till tillägg till
detaljplan, daterat 2012-01-25.
Syftet med planläggningen är att möjliggöra större byggrätter .

ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

Kristoffersson Exploaterings AB ansöker om att byggrätterna inom området
ska utökas för att möjliggöra byggande av större hus.
Planförhållanden m m

För området gäller detaljplan antagen 1984-03-27. Enligt den tillåts högsta
våningsyta 80 kvm, högsta byggnadshöjd 3,5 meter.
Behovsbedömning av miljöpåverkan

Ställningstagende till behovsbedömning har gjorts. De nu kända förhållandena
om området och planansökan innebär, enligt regionens bedömning, inte risk
Just sign

Utdragsbestyrkande
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för påverkan på miljö, hälsa, m.fl. faktorer av sådan omfattning att en
miljöbedömning ska krävas.
Länsstyrelsen har samma uppfattning enligt yttrande daterat 2011-07-14.

Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2011-06-22, §121, med beslut om
planuppdrag.
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BN § 8

2011/1849

Au§ 6

LUMMELUNDA BURGE 1:9 m m (09-LUM-141)
Enkelt planförfarande - samråd

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat
2012-02-09, enligt 5 kapitlet 28 § plan- och bygglagen (PBL 1987:10).

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Området började bebyggas på 1960-talet och önskemål finns att möjliggöra
boende året runt med bra boendestandard. Kontoret bedömer att en viss
utökning av byggrätterna är möjlig.
Ett samrådsförslag daterat 2012 -01-25 har upprättats.
Syftet med planläggningen är att möjliggöra större byggrätter utan att områdets
karaktär förändras.
Ansökan

Burgestrands vägförening har ansökt om att byggrätterna inom området ska
utökas så att större byggnadsarea och byggnadshöjd tillåts.
Planförhållanden m m

Enligt översiktsplan för Gotlands kommun, antagen 2010-06-14, ligger
området inom område med detaljplan.
Riksintresse för naturvården gäller inom hela området. Riksintresse för
friluftslivet omfattar del av området.
Detaljplan, antagen 1963-03-04, gäller inom området. Där regleras minsta
tomtstorleken till 2000 kvm och byggnadshöjden är begränsad till 2.7 och 3.5
meter. 5% av tomtplatsen får bebyggas (ca 100 kvm).
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Behovsbedömning av miljöpåverkan

Ställningstagande till behovet av miljöbedömning har gjorts. De nu kända
förhållandena om området och planansökan innebär, enligt regionens
bedömning, inte risk för påverkan på miljö, hälsa, m.fl. faktorer av sådan
omfattning att en miljöbedömning ska krävas.
Länsstyrelsen har samma uppfattning enligt yttrande daterat 2011-07-14.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2011-06-22, §120, med beslut om
planuppdrag.
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BN § 9

2009.92015

Au§ 7

LUMMELUNDA BURGE 2:1 m m (09-LUM-177)
Enkelt planförfarande - samråd

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat
2012-01-25, enligt 5 kapitlet 28 § plan- och bygglagen (PBL 1987:10).

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Området började bebyggas på 1970-talet och önskemål finns att möjliggöra
boende året runt med bra boendestandard. Kontoret bedömer att en viss
utökning av byggrätterna är möjlig.
Ett samrådsförslag daterat 2012 -01-25 har upprättats.
Syftet med planläggningen är att möjliggöra större byggrätter utan att områdets
karaktär förändras

ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

Burgestrands vägförening har ansökt om att byggrätterna inom området ska
utökas så att större byggnadsarea och byggnadshöjd tillåts.
Planförhållanden m m
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Enligt översiktsplan för Gotlands kommun, antagen 2010-06-14, ligger
området inom område för detaljplan.

Riksintresse för naturvården gäller inom hela området. Riksintresse för
friluftslivet omfattar del av området.
Detaljplan, antagen 1973-09-05, gäller inom området. Inom den är minsta
tomtareal angiven till 1200 kvm. Byggnadshöjden får uppgå till 3.5 meter och
1/12 (ca 100 kvm) får bebyggas.
Behovsbedömning av miljöpåverkan

Ställningstagande till behovet av miljöbedömning har gjorts. De nu kända
förhållandena om området och planansökan innebär, enligt regionens
bedömning, inte risk för påverkan på miljö, hälsa, m.fl. faktorer av sådan
omfattning att en miljöbedömning ska krävas.
Länsstyrelsen har samma uppfattning enligt yttrande daterat 2011-07-14.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2011-06-22, §120, med beslut om
planuppdrag.
.
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BN § 10

2012/144

Au§ 9

Översyn och avgränsning av sammanhållen bebyggelse enlig PBL
2010/900

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1.

Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
göra en översyn och avgränsning av sammanhållen bebyggelse.

ÄRENDEBESKRIVNING
I samband med att PBL trädde i kraft 1987 infördes en utsträckt bygglovbefrielse i anslutning till en- och tvåbostadshus belägna utanför samlad
bebyggelse. Byggnadsnämnden beslutade 1987-06-03 om avgränsning och
riktlinjer för hantering av bygglovärenden. Dessa riktlinjer har reviderats under
hand avseende mindre tillbyggnad.
I nya plan- och bygglovlagen 9 kap 6 § har begreppet ”samlad bebyggelse”
ersatts med ”sammanhållen bebyggelse och om bygglov behövs med hänsyn
till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelse”. I lagtexten anges numera liten
tillbyggnad.
Tolkningen av begreppet är avgörande för tillämpningen av de nya reglerna i
PBL i samband med att bygglovenheten ska kunna upplysa om bygglovpliktens
variationer och för behandlingen av lovärenden.
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BN § 11

2011/573

Au§ 10

FÅRÖ HAMMARS 1:36
Uppförande av bostadshus samt rivning av befintlig byggnad

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1.

Bygglov lämnas.

2.

Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Ansökan avser uppförande ett nytt bostadshus som ersättning för befintligt
mindre fritidshus.
På grund bostadshusets storlek i relation till den tidigare byggnaden så prövas
åtgärden som en nylokalisering.
Den aktuella tomtplatsen ligger öster om landsvägen i ett bebyggelseinfluerat
område med mindre torp och fritidshus, i gränsen mellan ett öppet odlingslandskap och mindre skogpartier.
Enligt gällande fördjupade översiktsplan bedöms området som lämpligt för
enstaka komplettering i anslutning till redan befintlig bebyggelse.
Kraven i regionens riktlinjer avseende förutsättningar för dricksvatten och
avlopp bedöms uppfyllda.
Enheten bedömer att ansökan uppfyller kraven i 8 kap 12 § PBL (1987) och
föreslår därför att bygglov beviljas.
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ÄRENDEBESKRIVNING
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.
Enligt den fördjupade översiktsplanen ligger byggnadsplatsen inom område för
jordbruk, skogsbruk och bete - pågående markanvändning bör bibehållas.
Nybebyggelse prövas restriktivt varvid anknytning till jord- och skogsbrukets
behov kan utgöra särskilt skäl till dispens.
I aktuellt område finns ett mindre antal fritidshus. I första hand bör bebyggelse
ske i det bebyggelseinfluerade området i nordost.
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.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.
LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
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
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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.

Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnden@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
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BN § 12

2011/1262

Au§ 11

BURS LINDARVE 1:14
Förhandsbesked för uppförande av fritidshus

BESLUT
1. Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING
Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Förhandsbesked för uppförande av fritidshus i utkanten av öppen åkermark.
Byggnaden placeras i skogsbrynet, men en byggnad i det läget skulle ändå
inverka störande i det obebyggda kultur- och naturlandskapet.
Den sökta åtgärden strider mot syftet med översiktsplanen och åtgärden kan
inte heller ses som en komplettering till befintlig bebyggelse.
Enligt plan- och bygglagen 2:1 skall vid planläggning och i ärenden om bygglov
och förhandsbesked bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i
form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för naturvård.
Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, Plan- och bygglagen
1 kap 5 §, väger de allmänna intressena tyngst. Kontoret gör bedömningen att
ansökan bör avslås.
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ÄRENDEBESKRIVNING
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.
Enligt länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län 1982 är
fastigheten belägen inom område med värdefullt odlingslandskap.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
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.
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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.
Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnden@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby

Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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Protokoll

Byggnadsnämnden
Region Gotland

2012-02-09

BN § 13

2011/993

Au§ 12

OTHEM LJUSTRET 3
Uppförande av garage

BESLUT
1.

Bygglov lämnas.

2.

Ägarna till fastigheten Othem Ljustret 2 delges byggnadsnämndens
beslut.

3.

Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

Daniel Bergvall reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation.
Yrkande

Daniel Bergvall (MP) yrkar avslag på ansökan.
Ordföranden föreslår att byggnadsnämnden lämnar bygglov.

BEDÖMNING
Enheten för bygglov

Ansökan avser uppförande av ett garage på en tomt i Slite.
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.
Åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Den totala byggnadsytan (uthus) kommer att bli 44,95 m2 mot tillåtna 40 m2 och föreslagen åtgärd
kommer att uppföras på prickad mark som inte får bebyggas.
Kontoret föreslår avslag.
Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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Protokoll

Byggnadsnämnden
Region Gotland

2012-02-09

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

För området gäller detaljplan, antagen 1968-04-03.
Del av byggnaden placeras på mark som inte får bebyggas (prickad mark).
Enligt planen får högst 40 m² byggnadsarea byggas avseende gårdsbyggnad.
Den tillåtna byggnadsarean överskrids med 4.95 m2.
Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från
ägarna till fastigheten Othem Ljustret 2. Grannens synpunkter har
kommunicerats med sökanden som inkommit med svarsyttrande.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
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.
Byggnadsnämnden får medge mindre avvikelse från planen om åtgärden är
förenlig med planens syfte.
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.
Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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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

Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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BN § 14

2011/273

Au§ 13

VÄSTERHEJDE NYGÅRDS 1:201
Uppförande av fritidshus

BESLUT
1.

Bygglov lämnas.

2.

VA-bedömning ska beaktas.

3.

Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

BEDÖMNING
Enheten för bygglov

Ansökan avser uppförande av ett fritidshus på en större, bebyggd fastighet som
ska styckas av.
Enligt plan- och bygglagen 8:11 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 sökta åtgärden är planenlig. Kontoret anser att föreslagen åtgärd uppfyller
kraven i 3 kap och föreslår att bygglov ges.

ÄRENDEBESKRIVNING
Arbetsutskottet beslutade 2011-08-24 § 257 att ärendet skall avslås.
Sökanden överklagade beslutet till Länsstyrelsen 2011-10-05.
Länsstyrelsen har i beslut från 2011-12-01 meddelat att de bifaller
överklagandet och finner att bygglov ska meddelas. Länsstyrelsen överlämnar
ärendet till Byggnadsnämnden för fastställande av villkor med mera.
Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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Förutsättningar

För området gäller detaljplan godkänd som avstyckningsplan, 1933-02-27.
Remisser och grannar

Kommunalt VA: Tillstyrker enligt villkor.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:1
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.
Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnden@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby

Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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BN § 15

2011/881

Au§ 14

VAMLINGBO GERVALDS 1:36
Förhandsbesked för uppförande av fritidshus, garage, förråd och
gäststuga

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1.

Positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande av
fritidshus, garage, förråd och gäststuga på den sökta platsen.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Den planerade byggnaden avses uppföras i ett område med relativt gles
vegetation, mestadels tall. Byggnaden placeras på ett stort avstånd till närmaste
belägna fritidshus, vilket gör att det rörliga friluftslivet inte hindras.
Placeringen är inom ett av de föreslagna bebyggelseområden som föreslås i den
kommande fördjupade översiktsplanen för Storsudret/Burgsvik.
Avloppsfrågan bedöms som löst då avloppstillstånd finns. Redovisade
uppgifter indikerar tillräcklig vattenmängd och godkänd kvalitet.
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.
Föreslagen åtgärd bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintresset
omfattar.
Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls. Kontoret föreslår därför att
positivt förhandsbesked lämnas.

Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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Protokoll

Byggnadsnämnden
Region Gotland
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ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

För Sudret har en fördjupad översiktsplan antagits av kommunfullmäktige
1995-02-13 och i den redovisas området som jordbrukmark.
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 på Sudret fritidsbebyggelse komma till stånd
endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Remisser och grannar

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

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
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.
Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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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

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 enheten för bygglov för rådgivning angående utformning innan
bygglovhandlingar upprättas.
Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnden@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby

Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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BN § 16

2011/1369

Au§ 15

ÖJA BURGE 1:10
Förhandsbesked för uppförande av bostadshus

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1. Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus avses i öppet läge på
jordbruksmark.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för kulturminnesvård,
naturvård och rörligt friluftsliv.
Det stora värdet består i områdets karaktär av genuint gotländskt
jordbrukslandskap. Befintlig bebyggelse i omgivningen är välhållen och följer
för Gotland traditionella utformningar och ett traditionellt bebyggelsemönster.
I gällande översiktsplan anges generellt att nyetableringar i det öppna
landskapet bör undvikas och att det traditionella bebyggelsemönstret skall
följas.
I den kommande fördjupade översiktsplanen föreslås att området skall ses som
ett så kallat kärnområde för upplevelse och skydd av pågående
markanvändning. I ett sådant område skall stor restriktivitet gälla för etablering
av ny bebyggelse.
Enligt 3 kapitlet 6 § 2 stycket miljöbalken skall områden som är av riksintresse
för natur- och kulturminnesvården skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada dessa.
Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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Kontoret anser, att den föreslagna bebyggelsen påtagligt skulle skada de
värden, som riksintressena omfattar och föreslår att ansökan avslås.
Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, som föreskrivs i
plan- och bygglagen 1 kap 5 § konstaterar byggnadsnämnden att de allmänna
intressena har sådan tyngd att ansökan skall avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING
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 1997-08-18.
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 länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län 1982 är
fastigheten belägen inom område med värdefull kulturlandskapsmiljö.
Remisser och grannar

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

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:1
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.
Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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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.
Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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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

Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
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BN § 17

2011/1371

Au§ 16

ÖJA BURGE 1:6
Förhandsbesked för uppförande av bostadshus

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1.

Byggnadsnämnden avslår ansökan.

2.

Byggnadsnämndens beslut överlämnas för kännedom till ägarna till
fastigheterna Öja Burge 1:12 och Öja Sigfride 1:2, 1:15.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Det föreslagna bostadshuset avses i öppet läge på jordbruksmark.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för kulturminnesvård,
naturvård och rörligt friluftsliv.
Det stora värdet består i områdets karaktär av genuint gotländskt
jordbrukslandskap. Befintlig bebyggelse i omgivningen är välhållen och följer
för Gotland traditionella utformningar och ett traditionellt bebyggelsemönster.
I gällande översiktsplan anges generellt att nyetableringar i det öppna
landskapet bör undvikas och att det traditionella bebyggelsemönstret skall
följas.
Den föreslagna byggnaden skulle innebära en placering som inte följer det
traditionella bebyggelsemönstret utan den kan närmast liknas med en skafttom
och den kommer att upplevas som en andra rad av bebyggelse och skulle
därigenom allvarligt skada de kulturvärden som de befintliga gårdsmiljöerna
med sina typiska bebyggelsestrukturer innehar.
I den kommande fördjupade översiktsplanen föreslås att området skall ses som
ett så kallat kärnområde för upplevelse och skydd av pågående
markanvändning. I ett sådant område skall stor restriktivitet gälla för etablering
av ny bebyggelse.
Just sign

Utdragsbestyrkande
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Enligt 3 kapitlet 6 § 2 stycket miljöbalken skall områden som är av riksintresse
för natur- och kulturminnesvården skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada dessa.
Kontoret anser, att den föreslagna bebyggelsen påtagligt skulle skada de
värden, som riksintressena omfattar och föreslår att ansökan avslås.
Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, som föreskrivs i
plan- och bygglagen 1 kap 5 § konstaterar byggnadsnämnden att de allmänna
intressena har sådan tyngd att ansökan skall avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING
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 1997-08-18.
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 länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län 1982 är
fastigheten belägen inom område med värdefull kulturlandskapsmiljö.
Remisser och grannar

GEAB: Ingen erinran.
Kommunalt VA: Tillstyrker enligt villkor. Utredning pågår.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från
Öja Burge 1:12 och Öja Sigfride 1:2, 1:15.
Synpunkterna har kommunicerats med sökanden. Sökanden har inkommit med
svarsskrivelse 2011-11-24.

Just sign

Utdragsbestyrkande
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LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:1
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.
Just sign
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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
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BN § 18

2011/897

Au§ 18

EKSTA S:43
Tillbyggnad av båthus för kioskverksamhet

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1. Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Ett båthus i Djupviks fiskeläge i Eksta byggs till för att inrymma
kioskverksamhet.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för kulturmiljö,
naturvård och rörligt friluftsliv.
Enligt 3 kapitlet 6 § 2 stycket miljöbalken skall områden som är av riksintresse
för natur- och kulturminnesvården skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada dessa.
Kontoret gör bedömningen, att den föreslagna åtgärden påtagligt skadar de
värden, som riksintressena omfattar.
Den tänkta åtgärden berör ett båthus som är placerat inom ett etablerat
fiskeläge.
Enligt Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun är det faktum att
hela Gotlandskusten är skyddad som naturreservat och med hjälp av
strandskydd inte ett tillräckligt skydd mot exteriöra förändringar i fiskelägena.
Det är dock möjligt att styra användningssättet av fiskelägena och på så vis
även påverka hur exteriören utformas. De gotländska fiskelägena är populära
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besöksmål med höga kulturvärden. De har en lång historisk tradition och är
idag utsatta för ett starkt förändringstryck. Fiskelägena utgör en viktig del av
landskapet och bilden av Gotland som en ö.
Kontoret anser inte att den aktuella åtgärden är förenlig med fiskelägets
karaktär och föreslår avslag.
Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, som föreskrivs i
plan- och bygglagen 1 kap 5 § konstaterar byggnadsnämnden att de allmänna
intressena har sådan tyngd att ansökan skall avslås.
Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls inte.

ÄRENDEBESKRIVNING
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 1997-08-18.
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.
Enligt länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län 1982 är
fastigheten belägen inom område med värdefull kulturlandskapsmiljö.
Båthuset finns med i Fiskelägesinventeringen från 1973 (Eksta Djupvik, 124,
bod nr 6).
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Remisser och grannar

Länsstyrelsen: Tillstyrker enligt villkor.
Berörda grannar har beretts tillfälle dels genom annons i lokalpressen samt per
brev att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
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.
Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift

49 (85)

Protokoll

Byggnadsnämnden
Region Gotland

2012-02-09

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
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BN § 19

2011/1748

Au§ 20

FÅRÖ VINOR 1:123
Uppförande av fritidshus

BESLUT

1. Byggnadsnämnden avslår ansökan.
Yrkande

Mats-Ola Rödén (FP) yrkar bifall till ansökan.
Ordföranden föreslår att byggnadsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.
Ansökan avslås.

BEDÖMNING
Enheten för bygglov

Tillåten byggnadsarea är 100 m² för huvudbyggnad och 50m² för uthus. Den
föreslagna byggnaden är 117,5 m². Den föreslagna åtgärden kan inte anses vara
en liten avvikelse.
Kraven i 9 kap 30 § plan- och bygglagen uppfylls inte. Kontoret föreslår att
ansökan avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

För området gäller detaljplan, antagen 1973-01-29.
Sökanden har 2011-04-20 i ärende Dnr 2011/318 fått avslag på ansökan om
uppförande av fritidshus på 117,5 m² och ett garage/förråd på 58 m². Tillåten
byggnadsarea överskreds med 17,5+8=23,5 m².
Garaget/förrådet avvek även i byggnadshöjd, 4 m mot tillåtna 3 m.
Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift

51 (85)

Protokoll

Byggnadsnämnden
Region Gotland

2012-02-09

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
Ärendet behandlas enligt nya PBL, SFS 2010:900
9 kap 30 § plan- och bygglagen
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar
löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje
stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket
3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller
kraven i första stycket 1. Lag (2011:335).
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:
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- 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
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BN § 20a

2011/1126

Au§ 21

TOFTA BJÄRS 3:11
Förhandsbesked för uppförande av bostadshus

BESLUT

1.

Positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande av ett
bostadshus läge C.

2.

Gotlands Museums villkor ska beaktas.

Yrkande

Lars Jakobsson (C) med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP) yrkar bifall till
ansökan om tre hus.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Lars
Jakobssons och Mats-Ola Rödéns yrkande och finner att byggnadsnämnden
antar arbetsutskottets förslag.
Votering
Votering begärs. Denna voteringsproposition godkänns: Den som stöder Lars
Jakobsson och Mats-Ola Rödéns yrkande röstar nej. Den som stöder
arbetsutskottets förslag röstar ja. Vid voteringen avges 9 ja-röster och 2 nejröster.
Ja-röster avges av Anna Enström (S), Sven-Åke Malmberg (S), Majvor
Östergren (S), Daniel Bergvall (MP) ,Tore Tillander (V), Håkan Onsjö (M),
Lars-Erik Benneck (M), Kerstin Löfgren Dahlström (C) och ordföranden.
Nej-röster avges av Lars Jakobsdson (C), och Mats-Ola Rödén (FP).

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
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Enheten för bygglov

Ansökan avser frågan om förhandsbesked för uppförande av tre bostadshus.
Två bostadshus placeras väster om Tofta Bjärs 3:4 (benämns A och B i
beslutet) och ett bostadshus (C) planeras i den östra delen av fastigheten (söder
om Tofta Bjärs 3:6.
Fastigheten kan anslutas till det kommunala VA-nätet.
Enligt planprogrammet för Tofta skall den västra delen av den aktuella
fastigheten, där bostadshus A och B planeras, hållas fri från bebyggelse.
Befintligt grönstråk skall bevaras. Enligt samma planprogram ligger den tredje
planerade platsen, bostadshus C, inom ett område som är utpekad för
bebyggelse och som idag domineras av bebyggelse på naturtomter i skog.
Enheten för bygglov bedömer att ansökan om förhandsbesked för hus A och
B i väster skall avslås. Enheten bedömer att platsen har så höga naturvärden att
ytterligare bebyggelse påtagligt skulle skada dessa värden. Vidare anser man att
det rörliga friluftslivet bör skyddas så långt som möjligt i enlighet med
riktlinjerna i planprogrammet.
Enheten för bygglov föreslår däremot att positivt förhandsbesked skall lämnas
för det föreslagna bostadshuset (C) i öster. Yttrandet från Gotlands museum
skall beaktas och bostadshuset skall anpassas till platsen i material, placering
och byggnadsvolym.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
Planprogram för Tofta, antagen 2006-12-06.
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.
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).
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Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.
Gotlands museum har i en tidigare lovansökan yttrat sig angående en
fornlämning på samma plats som den föreslagna platsen som ligger längst
österut, direkt söder om Tofta Bjärs 3:6. Gotlands museum anför att det i
området finns registrerade fornlämningar. Efter bedömning lämnas ärendet
utan erinran med följande villkor:
Intill den planerade tomten (längst österut av de föreslagna tomterna) finns en
fornlämning, stensättning RAÄ Tofta 8:2. Ingen bebyggelse eller annan
anläggning som innebär markingrepp får förekomma inom 30 m från
fornlämningen. Före markingrepp inom hela den planerade tomten skall
länsstyrelsen kontaktas, detta för att besluta om en arkeologisk insats.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt äldre PBL, SFS 1987:10.
Enligt 8 kap 34 § plan- och bygglagen, PBL, skall byggnadsnämnd, efter
ansökan, ge förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver lov kan tillåtas på
den avsedda platsen. Enligt förarbetena till PBL är det i första hand frågan om
en byggnadsåtgärd överhuvudtaget kan tillåtas på viss plats som skall prövas
inom ramen för ett ärende om förhandsbesked.
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.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall mark- och vattenområden användas
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid
planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked skall
bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap. 3 §
miljöbalken skall miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning.
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 § PBL skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och
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kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är
estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god
helhetsverkan.
Enligt 3 kap 2 § PBL skall byggnader placeras och utformas så att de eller deras
avsedda användning bl. a. inte medför fara eller betydande olägenheter för
omgivningen.
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

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.
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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Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnden@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
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BN § 20b

BN 2011/1126

Au§ 21

TOFTA BJÄRS 3:11
Förhandsbesked för uppförande av 2 st bostadshus

BESLUT

1.

1. Byggnadsnämnden avslår ansökan läge A och B.

Yrkande

Lars Jakobsson (C) med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP) yrkar bifall till
ansökan om tre hus.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Lars
Jakobssons och Mats-Ola Rödéns yrkande och finner att byggnadsnämnden
antar arbetsutskottets förslag.
Votering
Votering begärs. Denna voteringsproposition godkänns: Den som stöder Lars
Jakobsson och Mats-Ola Rödéns yrkande röstar nej. Den som stöder
arbetsutskottets förslag röstar ja. Vid voteringen avges 9 ja-röster och 2 nejröster.
Ja-röster avges av Anna Enström (S), Sven-Åke Malmberg (S), Majvor
Östergren (S), Daniel Bergvall (MP) ,Tore Tillander (V), Håkan Onsjö (M),
Lars-Erik Benneck (M), Kerstin Löfgren Dahlström (C) och ordföranden.
Nej-röster avges av Lars Jakobsdson (C), och Mats-Ola Rödén (FP).

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
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Enheten för bygglov

Ansökan avser frågan om förhandsbesked för uppförande av tre bostadshus.
Två bostadshus placeras väster om Tofta Bjärs 3:4 (benämns A och B i
beslutet) och ett bostadshus (C) planeras i den östra delen av fastigheten (söder
om Tofta Bjärs 3:6.
Fastigheten kan anslutas till det kommunala VA-nätet.
Enligt planprogrammet för Tofta skall den västra delen av den aktuella
fastigheten, där bostadshus A och B planeras, hållas fri från bebyggelse.
Befintligt grönstråk skall bevaras. Enligt samma planprogram ligger den tredje
planerade platsen, bostadshus C, inom ett område som är utpekad för
bebyggelse och som idag domineras av bebyggelse på naturtomter i skog.
Enheten för bygglov bedömer att ansökan om förhandsbesked för hus A och
B i väster skall avslås. Enheten bedömer att platsen har så höga naturvärden att
ytterligare bebyggelse påtagligt skulle skada dessa värden. Vidare anser man att
det rörliga friluftslivet bör skyddas så långt som möjligt i enlighet med
riktlinjerna i planprogrammet.
Enheten för bygglov föreslår däremot att positivt förhandsbesked skall lämnas
för det föreslagna bostadshuset (C) i öster. Yttrandet från Gotlands museum
skall beaktas och bostadshuset skall anpassas till platsen i material, placering
och byggnadsvolym.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
Planprogram för Tofta, antagen 2006-12-06.
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.
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).
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Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.
Gotlands museum har i en tidigare lovansökan yttrat sig angående en
fornlämning på samma plats som den föreslagna platsen som ligger längst
österut, direkt söder om Tofta Bjärs 3:6. Gotlands museum anför att det i
området finns registrerade fornlämningar. Efter bedömning lämnas ärendet
utan erinran med följande villkor:
Intill den planerade tomten (längst österut av de föreslagna tomterna) finns en
fornlämning, stensättning RAÄ Tofta 8:2. Ingen bebyggelse eller annan
anläggning som innebär markingrepp får förekomma inom 30 m från
fornlämningen. Före markingrepp inom hela den planerade tomten skall
länsstyrelsen kontaktas, detta för att besluta om en arkeologisk insats.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt äldre PBL, SFS 1987:10.
Enligt 8 kap 34 § plan- och bygglagen, PBL, skall byggnadsnämnd, efter
ansökan, ge förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver lov kan tillåtas på
den avsedda platsen. Enligt förarbetena till PBL är det i första hand frågan om
en byggnadsåtgärd överhuvudtaget kan tillåtas på viss plats som skall prövas
inom ramen för ett ärende om förhandsbesked.
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.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall mark- och vattenområden användas
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid
planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked skall
bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap. 3 §
miljöbalken skall miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning.
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 § PBL skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och
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kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är
estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god
helhetsverkan.
Enligt 3 kap 2 § PBL skall byggnader placeras och utformas så att de eller deras
avsedda användning bl. a. inte medför fara eller betydande olägenheter för
omgivningen.
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

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.
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 § 21

BN 2011/2298

Au§ 22

VÄSKINDE STORA MICKELGÅRDS 1:37
Ifrågasatt olovligt uppförande av plank

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1.

Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § uttas av fastighetsägaren
tillika byggnadsägaren XX en byggnadsavgift om 5 040 kronor.

2.

I egenskap av ägare till fastigheten Väskinde Stora Mikelgårds 1:37
föreläggs XX att ta bort planket senast den 14 maj 2012. Därefter
kommer besiktning att ske.

3.

Byggnadsnämnden befullmäktigar mydighetschefen Charlotte Criwall,
vid Region Gotland, eller den hon i sitt ställe sätter, att vid domstolar
och övriga myndigheter i Sverige, föra nämndens talan i detta ärende.

4.

Kopia av byggnadsnämndens beslut överlämnas till länsstyrelsen.

Upplysning
Enligt 10 kap 28 § plan- och bygglagen skall avgifterna betalas till Länsstyrelsen
i Gotlands län (postgiro 18 98 10 - 5) inom två månader från det beslutet vann
laga kraft.
ÄRENDEBESKRIVNING
Vid besiktning den 12 oktober 2011 konstaterade kontoret att på fastigheten
har ett plank uppförts. Åtgärden har gjorts utan att byggnadsnämnden har
lämnat erforderligt bygglov. Ärendet behandlas enligt 10 kap plan- och
bygglagen Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10.
Kontoret har i skrivelse den 17 november 2011 informerat XX om tillämpliga
påföljder och ingripanden samt givit tillfälle till rättelse senast den 13 december
2011, bilaga 21.
Enligt 10 kap 5 § skall byggnadsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan
om påföljd eller ingripande tas upp till överläggning vid sammanträde med
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byggnadsnämnden. Vid besiktning 13 december 2011 har konstaterats att
rättelse inte har skett. Byggnadsavgift skall därför tas ut av XX.
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. 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.
Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnden@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
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BN § 22

BYGG 2010.100510

Au§ 23

HAMRA STORMS 1:2
Förhandsbesked för uppförande av 3 st bostadshus

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1.

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

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Ansökan avser frågan om förhandsbesked för 3 stycken bostadshus.
Byggnadsnämnden har tidigare gett stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta
detaljplan för del av Hamra Storms 1:2 (beslut 2007-03-28). Man ansökte då
om detaljplaneläggning för 9 hus på den aktuella fastigheten. Planuppdraget
avskrevs senare av flera anledningar. Sökanden inkom senare med en ansökan
om förhandsbesked för uppförande av 5 hus, som sedan reviderades till 3
bostadshus. Enheten anser att planläggning av området ej längre är aktuell då
det endast rör sig om 3 hus. Enheten anser att 3 hus är en fullt tillräcklig
etablering och fler hus bör inte byggas inom fastigheten.
En geoteknisk undersökning har genomförts vilket visar att det finns goda
förutsättningar att dränera marken. Man har då studerat förutsättningarna för
avledning av dagvatten och markvattnets avrinning.
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för den allmänna anläggningen
för vatten och spillvatten. Planeringsavdelningen ställer sig dock positiv till att
de aktuella fastigheterna ansluter sig. Planeringsavdelningens yttrande skall
beaktas.
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Bostadshusen skall anpassas till platsen och höga krav kommer ställas på
utformningen. Tomterna samt placeringen av husen skall studeras i detalj i
bygglovsskedet.
Enligt 8 kap 34 § plan- och bygglagen, PBL, skall byggnadsnämnd, efter
ansökan, ge förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver lov kan tillåtas på
den avsedda platsen. Enligt förarbetena till PBL är det i första hand frågan om
en byggnadsåtgärd överhuvudtaget kan tillåtas på viss plats som skall prövas
inom ramen för ett ärende om förhandsbesked. Förhandsbesked prövas främst
med 2 kap, 5 kap samt även 3 kap PBL
Enheten bedömer att ansökan är förenliga med kraven enligt plan- och
bygglagens 2 och 3 kap samt med de allmänna intressen som skall beaktas vid
lokalisering av bebyggelse.
Med stöd av ovanstående föreslår enheten att positivt förhandsbesked skall
lämnas för 3 bostadshus.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

För Sudret har en fördjupad översiktsplan antagits av kommunfullmäktige
1995-02-13.
I den fördjupade översiktsplanen är Sudret i sin helhet betecknat som en
värdefull bebyggelsemiljö. Detta innebär att särskild hänsyn till miljön ska tas
vid lokalisering och utformning av bebyggelse.
I den fördjupade översiktsplanen, för Sudret redovisas området som
jordbrukmark.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv
enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).
I samrådsförslaget för fördjupad översiktsplan för Storsudret/Burgsvik är
området utpekat för bebyggelse.
Enligt 3 kap 4 § MB får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Remisser och grannar

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

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift

66 (85)

Protokoll

Byggnadsnämnden
Region Gotland

2012-02-09

Gotlands museum: enligt Riksantikvarieämbetet finns det inga fornlämningar
på fastigheten Hamra Storms 1:2 den närmaste fornlämningen är ett
stensträngssystem som ligger ca 60 m nordost om fastigheten. Det ska inte
vara något problem att bygga där ur fornlämningssynpunkt.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10.
Enligt 8 kap 34 § plan- o bygglagen, PBL skall byggnadsnämnd, efter ansökan,
ge förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver lov kan tillåtas på den
avsedda platsen. Enligt förarbetena till PBL är det i första hand frågan om en
byggnadsåtgärd överhuvudtaget kan tillåtas på viss plats som skall prövas inom
ramen för ett ärende om förhandsbesked.
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.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall mark- och vattenområden användas
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid
planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked skall
bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap. 3 §
miljöbalken skall miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning.
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 § PBL skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är
lämpligt 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 som ger en god
helhetsverkan.
Enligt 3 kap 2 § PBL skall byggnader placeras och utformas så att de eller deras
avsedda användning bl a inte medför fara eller betydande olägenheter för
omgivningen.
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
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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

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.
Sökanden erinras om sin skyldighet att hos länsstyrelsen ansöka om tillstånd
för avvattning av marken.
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BN§ 23
Au§ 24

Scanning av byggnadsnämndens microbildsarkiv

_____________________________________________________________
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1.

Byggnadsnämnden beslutar att i mån av behov 700 00 kronor får
användas av nämndens eget kapital.

2.

Hemställan görs därför hos regionstyrelsen att 700 000 kronor får tas
av eget kapital till denna investering under 2012.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden beslutar att scanning av
mikrobildsarkivet ska slutföras. Medel för detta föreslås tas ur eget kapital,
700 000 kronor under 2012.
ÄRENDEBESKRIVNING
I och med förvaltningens flytt till Visborg och sammanslagningen till en
gemensam Samhällsbyggarorganisation har stora förändringar skett såväl i
förhållande till medborgarna som till nuvarande organisation. Målsättningen är
att förändringarna skall öka tillgängligheten för medborgarna och öka
effektiviteten i handläggningen av olika typer av ärenden.
Byggnadsnämnden har 2010-02-10, BN§ 33 beslutat att befintligt arkiv med
mikrofilmade ritningar ska göras digitalt tillgängliga (ca 275 000 mikrobilder).
Målsättningen är att bygglovritningar skall finnas tillgängligt via kommunens
kundmottagning på Visborg, men även på sikt via kommunens webb-plats.
Detta arbete har påbörjats men ej slutförts på grund av ökade kostnader.
För att täcka dessa kostnader föreslår byggnadsnämnden att 700 000 kronor av
nämndens eget kapital får användas.
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BN§ 24

BESLUTSATTESTANTER 2012 - byggnadsnämndens
verksamhet

_________________________________________
Beslutsattestant för ansvar 1401
Ersättare1
Ersättare 2

Ordföranden Bo Björkman
Vice ordföranden Daniel Bergvall
Nämndsekreterare/Ekonomichef

Beslutsattestant för ansvar 1402
Ersättare

Ekonomichef
Ethel Forsberg

Beslutsattestant för ansvar 1563,
1564 och 1565
Ersättare 1
Ersättare 2

Anders Buskas

Beslutsattestant för ansvar 1453
Ersättare 1

Anders Rahnberg
Ann-Sofi Lindskog

Beslutsattestant för ansvar 1416, 1417
Ersättare 1
Ersättare 2

Per-Eric Edlund
Ann-Sofi Lindskog
Håkan Othberg

Beslutsattestant för ansvar 1430, 1431 och
1450
Ersättare

Gunnar Gustafsson

Charlotte Criwall
Mattias Edsbagge

Ann-Sofi Lindskog

Förvaltningschef/ekonomichef har rätt att attestera för samtliga ansvar.
Vidare delegeras till förvaltningschefen att under budgetåret göra förändringar i
förteckningen.
Byggnadsnämnden har dessutom personalansvar för samtliga ansvar inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
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BN § 25

BN 2011/1715

KLINTE VALLE 1:55
Ifrågasatt olovlig byggande av mur och inglasning av veranda

BESLUT
1.

Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § uttas av fastighetsägaren
tillika byggnadsägaren XX en byggnadsavgift om 7 920 kronor.

2.

I egenskap av ägare till fastigheten Klinte Valle 1:35 föreläggs XX att
ta bort muren och den inglasade verandan senast den 14 maj 2012.
Därefter kommer besiktning att ske

3.

Byggnadsnämnden befullmäktigar myndighetschefen Charlotte
Criwall, vid Region Gotland, eller den hon i sitt ställe sätter, att vid
domstolar och övriga myndigheter i Sverige, föra nämndens talan i
detta ärende.

Byggnadsnämndens beslut översändes för kännedom till länsstyrelsen.

Upplysning
Enligt 10 kap 28 § plan- och bygglagen skall avgifterna betalas till Länsstyrelsen
i Gotlands län (postgiro 18 98 10 - 5) inom två månader från det beslutet vann
laga kraft.
ÄRENDEBESKRIVNING
Vid besiktning den 11 oktober 2011 konstaterade samhällsbyggnadsförvaltningen att på fastigheten har inglasning av veranda och en mur runt
delar av fastigheten uppförts. Åtgärdena har gjorts utan att byggnadsnämnden
har lämnat erforderligt bygglov. Ärendet behandlas enligt 10 kap plan- och
bygglagen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse den 14 oktober 2011 informerat
XX om tillämpliga påföljder och ingripanden samt givit tillfälle till rättelse
senast den 12 december 2011, bilaga 25.
Enligt 10 kap 5 § skall byggnadsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan
om påföljd eller ingripande tas upp till överläggning vid sammanträde med
Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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Protokoll

Byggnadsnämnden
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2012-02-09

byggnadsnämnden. Vid besiktning den 7 februari 2012 har konstaterats att
rättelse inte har skett. Byggnadsavgift skall därför uttas av XX.
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. 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.
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BN § 26

BN 2011/2865

EKSTA BJÄRGES 1:29
Ifrågasatt olovlig byggande av plank

BESLUT
1.

Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § uttas av fastighetsägaren
tillika byggnadsägaren XX byggnadsavgift om 21 400 kronor.

2.

Byggnadsnämnden befullmäktigar myndighetschefen Charlotte
Criwall, vid Region Gotland, eller den hon i sitt ställe sätter, att vid
domstolar och övriga myndigheter i Sverige, föra nämndens talan i
detta ärende.

Byggnadsnämndens beslut översändes för kännedom till länsstyrelsen.

Upplysning
Enligt 10 kap 28 § plan- och bygglagen skall avgifterna betalas till Länsstyrelsen
i Gotlands län (postgiro 18 98 10 - 5) inom två månader från det beslutet vann
laga kraft.
ÄRENDEBESKRIVNING
Vid besiktning den 29 november 2011 konstaterade
samhällsbyggnadsförvaltningen att på fastigheten har ett plank (högre än 1,1
meter) runt delar av fastigheten uppförts. Åtgärdena har gjorts utan att
byggnadsnämnden har lämnat erforderligt bygglov. Ärendet behandlas enligt
10 kap plan- och bygglagen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse den 30 november 2011
informerat XX om tillämpliga påföljder och ingripanden samt givit tillfälle till
rättelse senast den 12 december 2011, bilaga 26
Enligt 10 kap 5 § skall byggnadsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan
om påföljd eller ingripande tas upp till överläggning vid sammanträde med
byggnadsnämnden. Vid besiktning den 7 februari 2012 har konstaterats att
rättelse inte har skett. Byggnadsavgift skall därför uttas av XX.
Just sign
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Frågan om ingripande kommer att behandlas i separat ärende.
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. 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.
Upplysningar

Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnden@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
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BN § 27

BN 2012/59

VISBY ÄRLAN 18
Detaljplan – Begäran om planbesked/samråd
(PBL 2010:900, 5 kapitlet § 6-7)

BESLUT
1. Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genom
enkelt planförfarande samråda med en tilläggsbestämmelse för fastigheten
Visby Ärlan 18 för att möjliggöra en tredimensionell fastighetsbildning.
2. Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med
sökanden.
3. Byggnadsnämnden gör bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) inte krävs.
Håkan Onsjö var ej närvarande när ärendet behandlades.

BEDÖMNING
Pågående byggnation följer gällande detaljplan , gällande tomtindelning och
beviljat bygglov.Lantmäteriet gör tolkningen att det enligt fastighetsbildningslagen inte går att göra en tredimensionell fastighetsindelning om det finns en
tomtindelning som säger att tomten inte får delas. Detta även om tomtindelningen reglerar den fysiska delningen på marken och inte en delning
vertikalt.
Avsikten är att bilda en bostadsrättsförening . I detta fall är det inte möjligt
med gällande regler utan andelen bostäder i förhållande till andelen affärer gör
att man i så fall tillskapar en s k falsk bostadsrättsförening. För att undvika
detta krävs en tredimensionell fastighet som separerar boendet från affärerna.
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ÄRENDEBESKRIVNING
Begäran om planbesked

En begäran om planbesked på fastigheten Visby Ärlan 18 har inkommit till
samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-01-10. Sökanden vill ändra detaljplanen
för att möjliggöra tredimensionell fastighetsbildning.
Planförhållanden m m

För fastigheten gäller detaljplanen Stadsplan för Visby 0980K-A1/1934
antagen 1934-03-29. Detaljplanen anger: Bostadsändamål. Garage får inredas
samt lokaler för hantverk och handel får medgivas. Kvartersmark för enbart
öppet byggnadssätt. Byggnadshöjd 7,6 meter, högst två våningar.
Tomtindelning 1937-02-16 medger inte styckning av fastigheten.
FÖP Hela Visby, antagen 2009-12-14, anger, bostäder i huvudsak.
Motivering till att miljökonsekvensbeskrivning inte krävs
Tidplan

Under förutsättning att erforderliga avtal, handlingar och utredningar
inkommit beräknas ändringen av detaljplanen antas år 2012.
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BN § 28

VISBY ASKEN 2
Uppförande av 3 st hotellbyggnader, tillfällig åtgärd t o m 2014-0425. (Tidigare ärende dnr 90702)

BESLUT
1.

Rätten att fatta beslut i ärendet delegeras till arbetsutskottet.

BEDÖMNING
Enheten för bygglov

Ansökan avser uppförande av tre hotellbyggnader, tillfällig åtgärd t o m
2014-04-25. Byggnaderna är till stor del placerade på prickad mark som inte får
bebyggas.
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd
som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är
liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 §
första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd
som söks och de som tidigare har godtagits. Lag (2011:335).
Byggnadsnämnden har tidigare lämnat bygglov för tre hotellbyggnader, tillfällig
åtgärd t o m 2012-04-25.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

För området gäller detaljplan antagen 2007-10-15.
Byggnaderna placeras på mark som inte får bebyggas (prickad mark).
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Remisser och grannar

Berörda grannar har tillfrågats, men inga synpunkter har inkommit.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt nya PBL, SFS 2010:900.
9 kap 31 b § plan- och bygglagen
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd
som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är
liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 §
första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd
som söks och de som tidigare har godtagits. Lag (2011:335).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
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BN § 29

BN 2012/83

VISBY ASKEN 2
Tillbyggnad av kontor

BESLUT
1.

Rätten att fatta beslut i ärendet delegeras till arbetsutskottet.

BEDÖMNING
Enheten för bygglov

Ansökan avser tillbyggnad av kontor. Grannegodkännande finns.
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd
som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är
liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 §
första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd
som söks och de som tidigare har godtagits. Lag (2011:335).

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

För området gäller detaljplan antagen 2007-10-15.
Remisser och grannar

Grannegodkännande finns.
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LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt nya PBL, SFS 2010:900.
9 kap 31 b § plan- och bygglagen
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd
som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är
liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 §
första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd
som söks och de som tidigare har godtagits. Lag (2011:335).

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

Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnden@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
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BN § 30

Diverse skrivelser och protokoll
_____________________________________________________________
BESLUT
Diverse skrivelser och protokoll läggs till handlingarna.
ÄRENDEBESKRIVNING
Diverse skrivelser och protokoll som inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen/ byggnadsnämnden har ledamöter och ersättare givits möjlighet
att ta del av, bilaga 30 .
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BN § 31

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 samhällsbyggnadsförvaltningen
anmäldes med stöd av bestämmelserna i kommunallagen 6 kap 33 §, bilaga 31.
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BN § 32

Övriga ärenden från arbetsutskottet 2012-01-25

__________________________________________________________________

BESLUT
Övriga beslut fattade under Au§§ 25-50 läggs till handlingarna.
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BN § 33

Information - Klarläggande angående Apoteket på
Visborg
__________________________________________________________________

Byggnadsnämnden och Region Gotland värnar sina medborgares
rättsäkerhet och har inga avsikter att försvåra eller hindra företagsamhet på
Gotland. Tvärtom. Entreprenörskap och nya verksamheter är en förutsättning för att nå våra uppställda mål.
Genom det felaktiga sätt som fastighetsägaren Vasallen drivit frågan, både
mot sin tilltänkta hyresgäst och byggnadsnämnden, har Vasallen vållat stor
skada och kostat stora resurser för alla drabbade. Både ekonomiska och
känslomässiga. Entreprenören har lidit stort med den ovisshet man hamnat i
och Region Gotland har tvingats lägga ner stora resurser på utredningar och
överklaganden. Hade Vasallen agerat korrekt från början hade ingen av de
drabbade behövt hamna i denna trista situation.
Byggnadsnämnden avser att försöka hitta en lösning på problemet. Vår
avsikt är att arbeta vidare med ett tillstånd om tidsbegränsat lov.
Detta förutsätter att sökanden inkommer med ny ansökan om tidsbegränsat
lov samt att Vasallen och entreprenören har en samsyn i apotekets fortsatta
utveckling på annan, planenlig plats. Denna uppgörelse mellan parterna
ligger, i sin helhet, utanför byggnadsnämndens åtaganden.
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BN § 34

71264

ANGA S:10 – Överklagande av Förvaltningsrättens dom
2012-01-20, mål nr 23157-10

BESLUT
Byggnadsnämnden ger Mikael Westberg särskild delegation i detta ärende att
dels överklaga Förvaltningsrättens dom, dels begära förlängd tid att utveckla
talan i ärendet.

Upplysningar

Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnden@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
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Byggnadsnämndens arbetsutskott

AU§ 25

Information - ekonomi
_____________________________________________________________
Charlotte Criwall lämnade rapport om det ekonomiska läget. Årsredovisning
behandlas på byggnadsnämnden den 9 februari 2012.

Au§ 26

BN 2011/1108

VISBY FLORA 12
Uppförande av bostadshus med carport/förråd

BESLUT
1.

Bygglov lämnas.

2.

Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Ansökan avser uppförande av ett bostadshus. På fastigheten finns idag ett
bostadshus.
Enheten bedömer att förslaget som helhet uppfyller Byggnadsordningens krav
på anpassning till den omgivande bebyggelsens karaktär och storlek.

2 (59)

Enheten bedömer att förslaget är förenligt med gällande detaljplan antagen
2010-02-22 och föreslår att byggnadsnämnden beviljar bygglov.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

För Visby Innerstad gäller en detaljplan med tillhörande byggnadsordning.
Planen antogs av kommunfullmäktige den 22 februari 2010.
Den planen reglerar genom skyddsbestämmelser hur den byggda miljön ska
utvecklas och bevaras för att inte äventyra innerstadens unika kulturmiljö. Till
planen hör en byggnadsordning som innehåller riktlinjer som ska underlätta
tolkningen av planen så att världsarvet Visby säkras för framtida generationer.
Remisser

Va-yttrande: Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för den allmänna valedningen. Den nya byggnaden är placerad över de servisledningar som går till
bostadsenheten.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
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
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§ 27

BN 2011/1607

3 (59)

VISBY TRAFIKEN 1
Fasadändring av kontorsbyggnad (bankomat i Donnerska huset)

BESLUT
1.

Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Ansökan avser fasadändring genom uppförande av bankomat i fasad mot
öster. Den tänkta placeringen av bankomaten är i ett befintligt fönsterparti.
Sökande visar med en bild att det tidigare funnits en dörröppning vid den
placeringen.
Den bild som sökande skickat med sin ansökan visar en äldre fasad åt öster då
fönsterpartierna på bottenvåningen satt lägre och fönstrens överkanter gick i
en linje jämns med överkant port/huvudentré. Idag sitter fönsterpartierna
högre upp över befintlig marknivå och avslutas i överkant ca 1 meter över
befintlig port/huvudentré.
Byggnadens fasad har idag ett starkt miljöskapande och byggnadshistoriskt
värde.
Enheten bedömer att fasadändringen, placeringen av bankomaten som mycket
olämplig och anser att åtgärden medför att byggnadens nuvarande karaktär och
kulturhistoriska värde förvanskas. Villkoren i gällande detaljplan och
tillhörande byggnadsordning uppfylls därmed inte varför enheten föreslår att
ansökan avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

För Visby innerstad gäller en detaljplan med tillhörande byggnadsordning.
Planen antogs av kommunfullmäktige den 22 februari 2010.
Planen reglerar genom skyddsbestämmelser hur den byggda miljön ska
utvecklas och bevaras för att inte äventyra innerstadens unika kulturmiljö. Till
planen hör en byggnadsordning som innehåller riktlinjer som ska underlätta
tolkningen av planen så att världsarvet Visby säkras för framtida generationer.

4 (59)

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt nya PBL, SFS 2010:900
8 kap 13 § plan- och bygglagen
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
9 kap 30 § plan- och bygglagen
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar
löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket
3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller
kraven i första stycket 1. Lag (2011:335).
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§ 28

BN 2011/2759

5 (59)

VISBY TRAFIKEN 21
Uppsättning av ljusskylt på fasad (restaurang)

BESLUT
1.

Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Ansökan avser uppsättning av belyst reklamskylt med rörliga bilder på
gavelfasad mot söder.
Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde i klass med byggnadsminne och
utgör att stort miljöskapande värde i gatumiljö och kvartersmiljö.
Enligt enheten är inte förslaget förenligt med gällande detaljplan samt
tilläggsbestämmelser. Förslaget följer inte likaså de riktlinjer som är framtagna
för skyltar i Visby.
Enheten anser att förslaget innebär en förvanskning av byggnadens karaktär
och föreslår att ansökan avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

För fastigheten gäller detaljplan med tillhörande beskrivning, antagen 1996-0522 samt tilläggsbestämmelser, antagen 2000-03-06.
Detaljplan och tillhörande beskrivning reglerar följande; Byggnadens exteriör
skall underhållas så att dess särart bevaras. Vid ombyggnad/ reparation av
fasader, fönster, dörrar, skorstenar, ventilation, skyltar eller andra
byggnadsdetaljer skall användas sådant material, färg och utseende som
överensstämmer med byggnadens karaktär eller originalutförande. Tak skall
vara belagt med rött enkupigt lertegel.
Ändring av byggnaden får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till
omgivningen.
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Tilläggsbestämmelserna reglerar följande; Särskild hänsyn till den värdefulla
miljön skall iakttas. Endast traditionella material skall användas. På
gårdsutrymmet mellan byggnaderna och på däcket får inte anordnas markiser,
ställningar eller andra främmande inslag. Skyltar skall utformas med särskild
omsorg med hänvisning till byggnadsnämndens skyltriktlinjer antagna 19
februari 1997. Upprepad logotype skall undvikas liksom ljuslådor. Vid
användning av inifrån belysta skyltar får vit opaliserad bakgrund inte
förekomma

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt nya PBL, SFS 2010:900
8 kap 13 § plan- och bygglagen
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
9 kap 30 § plan- och bygglagen
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar
löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket
3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller
kraven i första stycket 1. Lag (2011:335).
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
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Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.
Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

Au§ 29

BN 2011/346

VISBY BERGBETNINGEN 1:6
Uppförande av bostadshus och garage

BESLUT
1.

Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov
Bedömning

Ansökan avser uppförande av bostadshus och garage på en fastighet som
tidigare är bebyggd med bostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten
ligger delvis inom flygbullerstört influensområde för Visby flygplats, med en
beräknad störning över 70 dB(A).
Enligt tidigare beslutad fördjupad översikt för Visby, antagen 2009.12.14 är
marken lämplig för bostäder och kontor. Genom områdets strategiska
betydelse och sammanhållna bebyggelse gör enheten bedömningen att ny
bebyggelse ska dock prövas genom planläggning.
I avvaktan på planläggning gäller följande riktlinjer antagna av
byggnadsnämnden 1997.04.02 för området:
1. Nuvarande fastighetsbildning bibehålles
2. Nybyggnad utöver kompletteringsåtgärder (som ex.vis förråd, tillbyggnad
etc) enligt 8 kap 13§ PBL (1987) får ej uppföras.
De bygglov som under de senare har beviljats har rört kompletteringsåtgärder
(Visby Bergbetningen 12 mfl), ersättningsbyggnad ( Visby Bergbetningen 1:9)
eller bygglov för bostadshus inom detaljplanelagt område (Visby Snäckgärdet
1:46).
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Enligt 5 kap 1 § plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för
bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom
detaljplan för bl a ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen eller som skall förläggas
inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse, om
tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i samband med prövning av ansökan
om bygglov eller förhandsbesked.
Föreslagen åtgärd ligger inom ett bebyggelseinfluerat område.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

En fördjupad översiktsplan för Hela Visby har antagits av kommunfullmäktige
2009-12-14.
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

VA: Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för den allmänna valedningen.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
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.
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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§ 30

BN 2011/1270

VÄSKINDE NORS 1:148
Uppförande av bostadshus

BESLUT
1.

Bygglov lämnas.

2.

Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

10 (59)

3.

Swedavia Visby Flygplats delges byggnadsnämndens beslut.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Ärendet handlar om uppförande av ett bostadshus på en befintlig tomtplats. På
fastigheten finns redan en gäststuga och ett uthus.
Som villkor för bygglovet bör det förtydligas att gäststugan som finns på
fastigheten ska ses som ett komplement till det planerade bostadshuset, vilket
gör att gäststugan inte är avstyckningsbar.
Den i ansökan avsedda platsen berörs av flygbuller max 70 dB(A) enligt
Luftfartsverkets senaste beräkning (Riksintressebeskrivning Visby flygplats –
samrådshandling oktober 2004). Swedavia, Visby Flygplats avstyrker p g a att
området är flygbullerexponerat. Eftersom tomten redan är bebyggd, bör dock
ett undantag från beslutet om riktvärdena för utomhusbuller (riksdagsbeslut
1997 i enlighet med prop. 1996/97:53) göras i det här fallet.
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för den allmänna VA-ledningen
och är redan ansluten med en bostadsenhet.
Enligt 8 kap 12 § första stycket 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,
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 §§.
Kontorets bedömning är att föreslagen åtgärd inte strider mot 2 kap.
Placeringen och utformningen av den sökta åtgärden uppfyller kraven i 3 kap.
Kontoret anser inte heller att den föreslagna lokaliseringen kommer att
innebära avsevärd olägenhet för omkringboende och föreslår att bygglov
lämnas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 12 §.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
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Fördjupad översiktsplan för Visby med närområde (helaVisby) antagen av
kommunfullmäktige 2009-12-14.
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 utmed Gotlands kust fritidsbebyggelse komma
till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Riksdagen fattade 1997 beslut om riktvärden för utomhusbuller i enlighet med
regeringens förslag i prop. 1996/97:53. Enligt beslutet bör riktvärdena för
utomhusbuller FBN 55 dBA normalt inte överskridas vid lokalisering av nya
bostäder (gäller även fritidshus).
Den i ansökan avsedda platsen berörs av flygbuller max 70 dB(A) enligt
Luftfartsverkets senaste beräkning (Riksintressebeskrivning Visby flygplats –
samrådshandling oktober 2004)
Remisser och grannar

GEAB: Ingen erinran.
Swedavia Visby flygplats: Avstyrker.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
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.
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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.
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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Au§ 31

BN 2011/750

STENKYRKA AUSTERGÅRDS 1:22
Uppförande av telemast (54 meter) samt 2 st teknikbodar

BESLUT
1.

Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, som föreskrivs i
plan- och bygglagen 1 kap 5 § konstaterar byggnadsnämnden att de allmänna
intressena har sådan tyngd att ansökan skall avslås.
Enheten för bygglov

Uppförande av telemast och två teknikbodar inom ett område av riksintresse
för det rörliga friluftslivet.
Kontoret anser inte att den föreslagna åtgärden påtagligt skulle skada de
värden, som riksintresset för rörligt friluftsliv omfattar.
Området är av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra
stycket miljöbalken.
Försvarsmakten avstyrker med motiveringen:
”Visbys flygplats är ett område av riksintresse för totalförsvarets militära del
enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken. Flygplatsen har en
omgivningspåverkan dels i form av buller dels i form av krav på hinderfrihet.
Föreslagen telemast är belägen inom detta område och skulle allvarligt påverka
användningen av flygplatsen. Det föreligger därmed uppenbar risk för att en
etablering enligt förslaget skulle innebära påtaglig skada på riksintresset.”
Kontoret gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen påtagligt skulle
skada de värden, som riksintresset för totalförsvarets militära del omfattar och
föreslår att ansökan avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar
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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).
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för totalförsvarets
militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken.
Remisser och grannar

Försvarsmakten: Avstyrker.
Länsstyrelsen: Ingen erinran.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
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
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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§ 32

BN 2011/1143

LUMMELUNDA BURGE 1:120
Uppförande av fritidshus och carport/förråd

BESLUT
1.

Bygglov lämnas.

2.

Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet anser att föreslagen åtgärd innebär mindre avvikelse från
planen med hänvisning till att åtgärden är förenlig med planens syfte. Kraven i
3 kap plan- och bygglagen uppfylls. Bygglov kan därför lämnas.
Enheten för bygglov

Uppförande av fritidshus och gäststuga i ett område med detaljplan.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, men inga synpunkter har
inkommit.
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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.
Kontoret gör bedömningen att avvikelsen från planen är för stor för att kunna
medges eftersom den totala byggnadsytan kommer att bli 132 m2 mot tillåtna
116 m2. Överbyggnaden är 14 %.
Kraven i 8 kap 11 § plan- och bygglagen uppfylls inte. Kontoret föreslår avslag.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

För området gäller detaljplan, fastställd som byggnadsplan 1973-09-05.
Enligt planen får högst 1/12 av tomtens area bebyggas (116 m²). Den tillåtna
byggnadsarean överskrids med 15,8 m2 .
Remisser och grannar

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

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
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.
Byggnadsnämnden får medge mindre avvikelse från planen om åtgärden är
förenlig med planens syfte.
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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Au§ 33

BN 2011/2016

FÅRÖ AUSTERS 1:37
Förhandsbesked för uppförande av fritidshus

BESLUT
1.

Rätten att fatta beslut i ärendet delegeras till bygglovarkitekten Mikael
Westberg.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Rätten att fatta beslut i ärendet delegeras till bygglovarkitekten Mikael
Westberg.
Enheten för bygglov och miljöskydd

Ansökan avser ett fritidshus som skall ersätta ett fritidshus på ca 30 m².
Fastigheten ligger inom en grupp med etablerade fritidshus där de övriga är i
motsvarande storlek som den sökta åtgärden.
Stadsarkitektkontoret bedömer att föreslagen åtgärd inte påtagligt skadar de
värden som riksintresset för det rörliga friluftslivet omfattar.
VA-utredning pågår

ÄRENDEBESKRIVNING
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 fritidsbebyggelse på Fårö komma till stånd
endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Remisser och grannar

GEAB: Tillstyrker med villkor
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Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från
ägaren till fastigheten Fårö Austers 1:72. Synpunkterna har kommunicerats
med sökanden.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt nya PBL, SFS 2010:900
9 kap 31 § plan- och bygglagen
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18
§§ i de delar som inte har prövats i 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§ 34

BYGG 2009.90854

HALL VÄSTÖS 1:1
Förhandsbesked för uppförande av 3 st fritidshus

BESLUT
1.

Positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande av ett tre
fritidshus på den sökta platsen.
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2.

VA-bedömningen ska beaktas.

3.

Ägaren till fastigheten Hall Västös 1:7 delges byggnadsnämndens
beslut.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Enligt Länsstyrelsens bedömning finns inget hinder för uppförandet av
byggnader enligt ansökan.
Byggnaderna skall utformas i lokal byggnadstradition i 1½ plan och med
traditionella material och färgsättning. Byggnaderna skall även i storlek vara likt
omgivande bebyggelse, cirka 50-100 m² byggnadsarea.
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 på platsen.
Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls. Kontoret föreslår att positivt
förhandsbesked lämnas.
Arbetsutskottets tidigare bedömning

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.
Kontorets tidigare bedömning

Ansökan avser möjligheten att stycka av tre fritidshustomter i anslutning till två
befintliga bostadsfastigheter. De föreslagna tomtplatserna ligger på delvis
igenslyad mark i gränsen mellan ett skogs- och ett mer öppet område.
Vid besiktning i november kunde konstateras att delar av området stod under
vatten. Förekomsten av viss växtlighet (älgört och klenbjörk) indikerar att
marken är fuktig/våt längre delar av året. Detta beror troligen på att Västös 1:1
delvis ligger inom ett moränleraområde där marken är mindre infiltrerbar där
mer långvarigt regn ger upphov till att ytvatten.
Dessa synpunkter har kommunicerats med sökanden som har fått möjlighet att
senast till 23 februari att inkomma med förslag på alternativa tomtplatser inom
högre placerade delar av fastigheten. För övrigt bedömer stadsarkitektkontoret
att ansökan är förenlig med kraven i 2 och 3 kap plan- och bygglagen samt med
de allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av bebyggelse.
Utifrån vattenkartan bedöms vatten finnas i området.
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Två alternativa platser för lösande av avloppsfrågan har redovisats inom
fastigheten, öster om respektive söder om de föreslagna avstyckningarna.
I de södra provgroparna var jordarten sandig morän till 1,2 m med med
vattennivå ca 0,5 m under marknivå. I den östra gropen var djupet 1,5 m och
jordarten bestod av sandigt stenigt grus med mera finmaterial mot botten.
Utifrån ingivet förslag och sökandens redovisning samt tidigare prövning på
grannfastigheten bedöms förutsättningar finns för lösande av VA-frågan.
Ansökan/anmälan skall inges till Miljö och hälsoskyddskontoret.
I första hand bör avloppsfrågan lösas gemensamt med befintlig bebyggelse, i
enlighet med vad sökanden föreslår. På den nu föreslagna platsen bedöms det
ej lämpligt att infiltrera även WC-spillvatten.
Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls inte. Med hänvisning till
ovanstående föreslår stadsarkitektkontoret att ansökan ska avslås.
ÄRENDEBESKRIVNING

Byggnadsnämnden avslog i beslut 2010-02-24, § 121 rubricerad åtgärd.
Sökanden överklagade byggnadsnämndens beslut till Länsstyrelsen som 201110-21 beslutat att man finner att positivt förhandsbesked kan ges för åtgärden.
Ärendet lämnas till byggnadsnämnden för fastställande av villkor m m.
Förutsättningar

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av
kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det
gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av
hänsyn till natur- och kulturarvet.
I översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13, redovisas
området som övrig mark där plan- och bygglagens och miljöbalkens generella
regler tillämpas.
Enligt länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län 1982 är
fastigheten belägen inom område med värdefull kulturlandskapsmiljö och
landskapsbild.
Remisser och grannar

GEAB: Ingen erinran.
Vägverket: Ingen erinran.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från
ägaren till fastigheten Hall Västös 1:7. Grannens synpunkter har
kommunicerats med sökanden.
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LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
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

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.
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Kontakta kontoret för rådgivning angående utformning innan bygglovhandlingar upprättas.
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§ 35

BN 2010/303

HANGVAR BÄCKS 1:66
Förhandsbesked för uppförande av fritidshus

BESLUT
1.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet får Du möjlighet att ta del
av och yttra Dig över byggnadsnämndens bedömning.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Föreslagen byggnad är placerad ca 70 meter från anslutande väg vilket bedöms
strida mot det naturliga bebyggelsemönstret i omgivningen. Byggnaden är
också placerad på åkermark och hela den blivande fastigheten/tomten avses på
åkermark vilket medför ett olämpligt ingrepp det öppna landskapet.
Kontoret anser inte 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.
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Kontoret bedömer att föreslagen åtgärd påtagligt skadar de kulturvärden som
finns på platsen.
Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls inte. Kontoret föreslår därför
att ansökan avslås.
Åtgärden bedöms uppfylla kraven i regionens VA-riktlinjer.
ÄRENDEBESKRIVNING
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 värdefull kulturlandskapsmiljö och
landskapsbild.
Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från
ägarna till fastigheten Hangvar Bäcks 1:67. Grannens synpunkter har
kommunicerats med sökanden.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
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.
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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

a)

Yttrande ska ha inkommit inom fyra veckor från den dag Du fick del
av beslutet. Har Du inte avhörts inom fyra veckor kan ändå ärendet
komma att avgöras.

Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnden@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby

Au§ 36

BN 2011/2739

OTHEM MÅSEN 1
Uppförande av förrådsbyggnad

BESLUT
1.

Bygglov lämnas.

2.

Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet anser att avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens
syfte. Bygglov kan därför lämnas.
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Enheten för bygglov

Byggnaden placeras i sin helhet på prickad mark. Den föreslagna åtgärden kan
inte anses vara en liten avvikelse.
Kraven i 9 kap 30 § plan- och bygglagen uppfylls inte. Kontoret föreslår att
ansökan avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

För området gäller detaljplan, antagen 1983-03-14.
Remisser och grannar

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

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt nya PBL, SFS 2010:900
9 kap 30 § plan- och bygglagen
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar
löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket
3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller
kraven i första stycket 1. Lag (2011:335).
9 kap 31 b § plan- och bygglagen
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd
som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är
liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 §
första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd
som söks och de som tidigare har godtagits. Lag (2011:335).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
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Au§ 37

BN 2011/1009

HAVDHEM STORA ALMUNGS 1:4
Förhandsbesked för uppförande av bostadshus och gäststuga

BESLUT
1. Rätten att fatta beslut i ärendet delegeras till bygglovarkitekten Mikael
Westberg.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Rätten att fatta beslut i ärendet delegeras till bygglovarkitekten Mikael
Westberg.
Enheten för bygglov

Fastigheten är för närvarande bevuxen med relativt tät vegetation och
byggnaden föreslås på ett avstånd av ca 80 meter till närmaste grannes
bostadshus.
De planerade byggnaderna bedöms inte komma att inverka negativt på
omgivande landskap och inte heller medföra betydande olägenhet för grannar.
På fastigheten Havdhem Lilla Almungs 1:13 finns djurhållning med för
närvarande 1200 slaktsvin och 180 suggor. Avståndet från närmaste djurstall
till blivande bostadshus blir ca 430 meter.
Befintlig djurhållning bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för de
boende på grund av förhärskande sydvästlig vind, vegetation och stort avstånd.
Kontoret bedömer att föreslagen åtgärd inte påtagligt skadar natur- och
kulturvärden på platsen.
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.
Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls. Kontoret föreslår därför att
positivt förhandsbesked lämnas.

Grannehörande pågår

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar
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Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
Platsen är belägen inom riksintresse för försvaret enligt PBL 12 kap. 4§.
Enligt länsstyrelsens inventering av värdefull natur för Gotlands län 1984 är
fastigheten belägen inom område med värdefullt odlingslandskap.
Remisser och grannar

GEAB: Ingen erinran.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från
ägaren till fastigheten Havdhem Lilla Allmungs 1:35.Grannens synpunkter har
kommunicerats med sökanden.
VA: Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för den allmänna
anläggningen för vatten och spillvatten men ledningsnät för vatten och
spillvatten finns i närheten och del av området bedöms kunna ansluta.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
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.
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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§ 38

KLINTE VALLE 1:225
Förhandsbesked för uppförande av bostadshus

BESLUT
1.

Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

BN 2011/421
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Förhandsbesked för uppförande av bostadshus på fastighet i Klintehamn. På
fastigheten finns i nuläget ett växthus (handelsträdgård) som avses rivas.
Enligt plan- och bygglagen 8:11 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. Byggnadsnämnden får dock lämna bygglov till åtgärder som
innebär mindre avvikelser från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med
syftet med planen.
Det planerade bostadshuset uppförs på korsprickad mark som endast är
avsedd för uthus och andra mindre byggnader.
Kontoret anser inte att föreslagen åtgärd innebär mindre avvikelse från planen
och föreslår att ansökan avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

För området gäller detaljplan, antagen 1936-03-28.
Marken är enligt planen avsedd för uthus och andra mindre byggnader
Remisser och grannar

GEAB: Ingen erinran.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från
ägarna till fastigheterna Klinte Valle 1:34 och Valle 1:217. Synpunkterna har
kommunicerats med sökanden.
VA: Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för det allmänna valedningsnätet.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
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

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§ 39

BN 2011/2582

ALSKOG OLLAJVS 1:64
Uppförande av fritidshus (Ändring av beviljat bygglov med
diarienummer 90230)

BESLUT

31 (59)

1.

Bygglov lämnas.

2.

Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

3.

Ägarna till fastigheten Alskog Ollajvs 1:53 delges byggnadsnämndens
beslut.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Den föreslagna ändringen av byggnadens placering kan inte anses vara så stor
så att byggnaden bedöms medföra någon betydande olägenhet för omgivande
grannar.
Kontoret föreslår att bygglovansökan beviljas.

ÄRENDEBESKRIVNING
Beslut om bygglov gavs på delegation av arkitekt 2010-05-24.
Sökanden inkom med en revidering av husets läge 2011-06-06.
Bygglov för den nya placeringen beviljades 2011-06-08.
Granne överklagade beslutet om bygglov med ny placering 2011-09-13.
Länsstyrelsen beslutade 2011-10-27 att återförvisa ärendet för ny handläggning.
Förutsättningar

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. Erinran har inkommit från
ägarna till fastigheten Alskog Ollajvs 1:53. Synpunkterna har kommunicerats
med sökanden som inkommit med svarsskrivelse.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
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
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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.
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Au§ 40

BN 2011/1280

ÖJA OCKES 1:37
Förhandsbesked för uppförande av 2 st fritidshus

BESLUT
1.

Byggnadsnämnden avslår ansökan.

2.

Byggnadsnämndens beslut överlämnas för kännedom till ägarna till
fastigheterna Öja Sibbenarve 1:16 och Mårtens 1:4.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Den planerade exploateringen är belägen i nära anslutning till gällande
detaljplan med ett flertal outnyttjade byggrätter.
De planerade byggnaderna är olämpligt placerade i det öppna landskapet och
kan inte bedömas vara en komplettering enligt miljöbalken.
Byggnaderna är placerade på öppen åkermark och skapar ett för
jordbrukslandskapet främmande bebyggelsemönster och strider mot
intentionerna i gällande översiktsplan.
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.
Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls inte. Kontoret föreslår därför
att ansökan avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING
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).
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Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får på Sudret fritidsbebyggelse komma till stånd
endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Enligt länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län 1982 är
fastigheten belägen inom område med värdefull kulturlandskapsmiljö.
Remisser och grannar

GEAB: Ingen erinran.
Kommunalt VA: Tillstyrker enligt villkor.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från
ägarna till fastigheterna Öja Sibbenarve 1:16 och Mårtens 1:4. Grannarnas
synpunkter har kommunicerats med sökanden som inkommit med
svarsyttrande.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:1
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
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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§ 41

BN 2011/1019

VAMLINGBO FRIDES 1:5
Uppförande av fritidshus och gäststuga

BESLUT
1.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet får Du möjlighet att ta del
av och yttra Dig över byggnadsnämndens bedömning.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning vilket innebär att bedömningen
ska kommuniceras med sökanden.
Enheten för bygglov

De planerade byggnaderna bedöms väl anpassade för platsen med sin låga
byggnadshöjd och traditionella färgsättning och materialval.
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Byggnaderna är belägna på en lägre nivå och cirka 200 meter från vägen. En
del låg vegetation gör också att byggnaderna inte kommer att störa landskapsbilden.
Fastigheten ligger inom område där en 3-veckors provpumpning krävs under
tiden juni-oktober. Sökande har endast redovisat en korttidsprovpumpning.
Redovisad vattenkvalitet visar kloridhalt på 130mg/l, vilket överskrider
Regionens riktlinjer på högst 100 mg/l. Provtagningen utfördes 2009-09-16.
Avloppsförutsättningar är ej klarlagda.
Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls inte. Kontoret föreslår därför
att ansökan kommuniceras.

ÄRENDEBESKRIVNING
Positivt förhandsbesked om bygglov lämnades 2006-02-08 för uppförande av
ett bostadshus på den sökta platsen. Bygglov för uppförande av bostadshus
gavs 2007-04-16. Tillstånd enligt landskapsbildsskyddet gavs av Länsstyrelsen
2009-01-12. Byggnaden har inte uppförts.
Positivt förhandsbesked om bygglov lämnades 2008-04-23 för uppförande av
ett bostadshus på den plats som nu har beteckningen Vamlingbo Frides 1:6
och bygglov för bostadshus gavs 2009-05-27.
Regionens Riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering fastslogs
2008-04-09.
Förutsättningar

För Sudret har en fördjupad översiktsplan antagits av kommunfullmäktige
1995-02-13.
Remisser och grannar

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

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
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.
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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

a)

Yttrande ska ha inkommit inom fyra veckor från den dag Du fick del
av beslutet. Har Du inte avhörts inom fyra veckor kan ändå ärendet
komma att avgöras.

Au§ 42

SJONHEM HÄLLINGE 1:41
Förhandsbesked för uppförande av bostadshus

BN 2011/1643
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BESLUT
1.

Positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande av ett
bostadshus på den sökta platsen. Byggnaden skall utformas med hänsyn
till den omgivande bebyggelsen som i huvudsak består av traditionella
volymer med hög takresning i 1½ plan.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Den önskade placeringen av ett bostadshus bedöms som lämplig om den
placeras minst 30 meter från vägmitt för att minimera risken för olägenhet på
grund av trafikbuller.
Byggnaden skall utformas med hänsyn till den omgivande bebyggelsen som i
huvudsak består av traditionella volymer med hög takresning i 1½ plan.
På fastigheten intill, Sjonhem Hällinge 2:1 finns ett mindre antal hästar vilka
inte bedöms medföra någon avsevärd olägenhet för de boende i den föreslagna
byggnaden. Avståndet till stallet är ca 130 meter.
Sökanden har i telefonsamtal 2011-12-21 föreslagit WC-infiltration vid
redovisad provgrop. Markmaterialet i provgropen var sandig morän till 1,5 m
djup. Något grundvatten kunde inte ses vid besiktningstillfället.
Enligt vattenredovisning uppgår vattenmängden i referensbrunn på fastigheten
Hällinge 1:40 till 600 l/h. Vattenprov taget 2011-11-02 anger kloridhalten till
18 mg/l.
Vattenmängd och kvalitet överensstämmer med Regionens riktlinjer vid
nybyggnation. Ärendet tillstyrks ur VA-synpunkt.
Den prövade åtgärden bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt
lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt bestämmelserna i
plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.
Föreslagen åtgärd bedöms inte påtagligt skada några natur- och kulturvärden.
Kraven i 9 kap 31 § plan- och bygglagen uppfylls. Kontoret föreslår att positivt
besked lämnas.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
Remisser och grannar

39 (59)

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

LAGSTÖD
9 kap 31 § plan- och bygglagen
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18
§§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2011:335).
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§ 43

BN 2011/1156

VISBY LERAN 3
Tillbyggnad och ändrad användning av befintlig gäststuga/garage till
bostad samt uppförande av garage

BESLUT
1.

Byggnadsnämnden avslår ansökan.

2.

Byggnadsnämndens beslut överlämnas för kännedom till ägaren Visby
Leran 4.
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BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Ansökan avser frågan om bygglov för uppförande av en garagebyggnad om 20
m2 samt om- och tillbyggnad (ca 7 m2) av befintlig gäststuga/garage till bostad.
Garaget avses att placeras 1 m från tomtgränsen i söder. Angränsande grannar
(ägarna till Leran 4) ställer sig negativa till placeringen nära tomtgräns.
Sökanden har beretts tillfälle att bemöta yttrandet.
För området gäller detaljplan, fastställd som stadsplan 1975-02-17. Aktuell
fastighet har en tillåten byggrätt om 200 m2. Med föreslagna byggnader innebär
det en överyta på 27 m2 (10 %).
Detaljplanen innehåller inga särskilda bestämmelser om byggnads placering på
den aktuella tomten. I sådant fall skall, enligt övergångsbestämmelserna till
PBL, 39 § byggnadsstadgan, BS, tillämpas. Byggnaden får ej läggas på mindre
avstånd från granntomten än som motsvarar hälften av den för byggnaden
tillåtna största höjden och ej närmre gränsen än 4,5 m. Enheten för bygglov
bedömer att placeringen närmare tomtgräns samt överytan ej är att betrakta
som en mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte. Enheten föreslår
att ansökan skall avslås med stöd av 8 kap 11 § plan- och bygglagen.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

För området gäller detaljplan, fastställd som stadsplan 1975-02-17.
Byggrätten överskrids med 27 m2.
Garagebyggnaden placeras 1 m från tomtgränsen, mot tillåtna 4,5 m.
Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från
ägarna till Visby Leran 4.
Granneyttrandet har kommunicerats med sökanden.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10
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Enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för
åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om
1. åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som
gäller för området, varvid det förhållandet att genomförandetiden för
detaljplanen inte börjat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas,
2. den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken
åtgärden skall utföras
a. stämmer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan
som gäller för området, eller
b. avviker från dessa planer men avvikelserna godtagits vid en
bygglovsprövning enligt denna lag eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra
meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), och
3. åtgärden uppfyller kraven i 3 kap 1, 2 och 10–18 §§.
Enligt 3 kap 1 § PBL skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är
lämpligt 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 som ger en god
helhetsverkan.
Enligt 3 kap 2 § PBL skall byggnader placeras och utformas så att de eller deras
avsedda användning bl. a. inte medför fara eller betydande olägenheter för
omgivningen.
Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från
detaljplanen eller fastighetsplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med
planen. I fall som avses i första stycket 2 b och 17 kap. 18 a § skall en samlad
bedömning göras av de avvikande åtgärder som söks och de som tidigare
godtagits.
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.
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Au§ 44

BN 2011/2476

VÄSKINDE STORA MICKELGÅRDS 1:37
Uppförande av plank runt pool

BESLUT
1.

Byggnadsnämnden avslår ansökan.

2.

Byggnadsnämndens beslut överlämnas för kännedom till ägaren till
fastigheten Väskinde Ringvide 1:6.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Ansökan avser fråga om bygglov i efterhand för uppförande av plank. Planket
placeras i gräns mot en åker samt ca 2,5 meter från gräns mot granne. Planket
placeras delvis i ett befintligt dike.
Ägaren till Väskinde Ringvide (åkern) påtalar bland annat att plintarnas
placering i diket är opassande och kan försvåra dikesrensning.
Föreslagen åtgärd kan ej betraktas som någon liten avvikelse i detaljplanen som
avses i 9 kap 30 § plan- och bygglagen. Enheten föreslår att ansökan ska avslås
med hänvisning till ovanstående.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

För området gäller detaljplan, godkänd som avstyckningsplan 1944-10-16.
Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från
ägaren till Väskinde Ringvide 1:6.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt nya PBL, SFS 2010:900
9 kap 30 § plan- och bygglagen
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Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar
löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§.
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§ 45

BN 2011/1272

VÄSTERGARN LAURITSE 1:25
Uppförande av fritidshus och gäststuga/förråd/carport

BESLUT
1.

Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
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Enheten för bygglov

Ansökan avser frågan om bygglov för uppförande av ett fritidshus med
gäststuga/carport/förråd.
Enligt detaljplanen, från 2009-05-20, får fastighetens norra del, ett 15 meter
brett område, inte bebyggas då det är så kallad prickad mark.
Avsikten med att prickmarken är 15 meter bred är att minimera störningarna
från de nya tomterna på den befintliga bebyggelsen norr om dessa.
Ansökan innebär att huvudbyggnaden placerats 10 meter från norra gränsen,
dvs 5 meter in på mark som inte får bebyggas.
Placeringen av byggnaden strider således mot detaljplanen.
Godkännande från berörda grannar har inhämtats och inlämnats av sökanden.
Att förlägga en byggnad helt eller till största delen på mark som inte får
bebyggas är ej att anse som en sådan mindre avvikelse som avses i 8 kap 11 §
sista stycket PBL. Därför saknas förutsättningar att medge bygglov.
I förarbetena till PBL har departementschefen uttalat bl a följande beträffande
begreppet mindre avvikelse: "Smärre avsteg - t ex att placera en byggnad någon
meter in på s k punktprickad mark - bör enligt min mening kunna medges med
stöd av femte stycket (mindre avvikelse). Andra exempel kan vara att
överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd är påkallat av byggnadstekniska
eller andra skäl eller att överskridande av tillåten byggnadsarea är motiverat för
att en bättre planlösning skall kunna uppnås. Däremot är femte stycket
naturligtvis inte tillämpligt, om någon vill använda marken för ett i planen icke
avsett ändamål."
Sökanden har informerats om möjligheten att låta byggnadsnämnden pröva
ansökan i nuvarande skick varvid samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att
föreslå byggnadsnämnden att avslå ansökan, eller
lämna in en reviderad situationsplan där byggnaden flyttats till 15 meter från
norra gränsen, eller annat planenligt läge, varvid bygglov kan beviljas som
delegationsbeslut. Sökanden menar att placering enligt ansökan bidrar till en
betydligt bättre boendemiljö med längre avstånd till allmän väg.
Enligt 8 kap 11 § första stycket plan- och bygglagen, PBL, skall en ansökan om
bygglov för åtgärd inom område med detaljplan bifallas under förutsättning bl.
a. att åtgärden inte strider mot för området gällande detaljplan och att åtgärden
uppfyller kraven i 3 kap 1 och 2 §§ PBL. Placeringen kan inte betraktas som en
mindre avvikelse.
Enheten föreslår att ansökan skall avslås med stöd av ovanstående.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

Fastigheten ligger inom ett område som omfattas av detaljplan, antagen 200905-20
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Viss del ligger på mark som inte får bebyggas (prickad mark).
Remisser och grannar

Ägarna till Västergarn Ammor 1:54, 1:69, 1:70, 1:71, 1:72, 1:73 har godkänt
åtgärden.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt äldre PBL, SFS 1987:10
Enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för
åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om
1. åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som
gäller för området, varvid det förhållandet att genomförandetiden för
detaljplanen inte börjat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas,
2. den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken
åtgärden skall utföras
a. stämmer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan
som gäller för området, eller
b. avviker från dessa planer men avvikelserna godtagits vid en
bygglovsprövning enligt denna lag eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra
meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), och
3. åtgärden uppfyller kraven i 3 kap 1, 2 och 10–18 §§.
Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från
detaljplanen eller fastighetsplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med
planen. I fall som avses i första stycket 2 b och 17 kap. 18 a § skall en samlad
bedömning göras av de avvikande åtgärder som söks och de som tidigare
godtagits.
Enligt 3 kap 1 § PBL skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är
lämpligt 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 som ger en god
helhetsverkan.
Enligt 3 kap 2 § PBL skall byggnader placeras och utformas så att de eller deras
avsedda användning bl. a. inte medför fara eller betydande olägenheter för
omgivningen.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.boverket.se
Upplysningar
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i
Gotlands län.
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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§ 46

BN 2010/656

VÄSTERHEJDE STENSTUGU 1:37
Förhandsbesked för uppförande av 5 st bostadshus och garage

BESLUT
1.

Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Ansökan avser frågan om förhandsbesked för uppförande av 5 bostadshus
med garage.
Enligt riktlinjerna i regionens översiktsplan skall ny bebyggelse av bostäder i
första hand tillkomma som förtätning till befintlig bebyggelse. Den aktuella
platsen är obebyggd med undantag av en gård som ligger norr om planerad
lokalisering. Enligt översiktsplanen skall placering av ny bebyggelse utgå från
platsens befintliga bebyggelsemönster. Den planerade bebyggelsen är
främmande för platsen och strider mot rådande bebyggelsemönster.
Platsen bedöms som lämplig ur VA-synpunkt, men endast BDT-vatten får
släppas ut i den planerade markbädden. Fastigheten ligger inom ett område där
redovisning av vattenkvalitet inte krävs.
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Bostadshusen anses inte förenliga med kraven enligt plan- och bygglagens 2
och 3 kap samt med de allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av
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. Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls inte.
Med hänvisning till ovanstående föreslår enheten för bygglov att ansökan
avslås.
Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, som föreskrivs i
plan- och bygglagen 1 kap 5 § konstaterar byggnadsnämnden att de allmänna
intressena har sådan tyngd att ansökan skall avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
Fastigheten ligger inom yttre skyddsområde för grundvattentillgångar som
nyttjas för Visby och Vibble tätorters vattenförsörjning.
Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.
Länsstyrelsen , kulturmiljö, avstyrker förslaget då byggnationen planeras mellan
två kända fornlämningar.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10.
Enligt 8 kap 34 § plan- och bygglagen, PBL, skall byggnadsnämnd, efter
ansökan, ge förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver lov kan tillåtas på
den avsedda platsen. Enligt förarbetena till PBL är det i första hand frågan om
en byggnadsåtgärd överhuvudtaget kan tillåtas på viss plats som skall prövas
inom ramen för ett ärende om förhandsbesked.
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.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall mark- och vattenområden användas
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan
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användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid
planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked skall
bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap. 3 §
miljöbalken skall miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning.
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 § PBL skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är
lämpligt 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 som ger en god
helhetsverkan.
Enligt 3 kap 2 § PBL skall byggnader placeras och utformas så att de eller deras
avsedda användning bl. a. inte medför fara eller betydande olägenheter för
omgivningen.
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.
Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnden@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby

Au§ 47

BN 2010/657
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VÄSTERHEJDE STENSTUGU 1:37
Förhandsbesked för uppförande av 5 st bostadshus och garage

BESLUT
1.

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

2.

VA-bedömningen ska beaktas.

3.

Ägaren till fastigheten Västerhejde Annex 1:3 delges
byggnadsnämndens beslut.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Ansökan avser frågan om förhandsbesked för uppförande av 5 stycken
bostadshus och garage. De planeras längs en befintlig väg och husen placeras
söder om Västerhejde kyrka.
Sökanden har även inkommit med en ansökan om ytterligare 5 hus öster om
aktuell plats. Gotlands Motorcykelkubb (ägare till Västerhejde Annex 1:3) har
inkommit med synpunkter. De anför att de i sak inte har någonting emot den
planerade exploateringen. De vill dock påpeka att trafiken till klubbstugan kan
komma att orsaka visst buller och vägdamm under den perioden som kan
anses vara säsong för motorcykelåkning . De vill att sökanden skall vara
medveten om detta. Sökanden har bemött synpunkterna och har inkommit
med ett förslag på att flytta motorcykelklubbens infart. Vidare anför sökanden
att Motorcykelklubben har gett sitt samtycke till vägförslaget. Enheten anser att
det är en bra lösning, men det råder körförbud på den föreslagna vägen så
detta måste utredas vidare.
Enligt riktlinjerna i regionens översiktsplan skall ny bebyggelse av bostäder i
första hand tillkomma som förtätning till befintlig bebyggelse. Det finns endast
enstaka bebyggelse längs den aktuella vägen. Befintliga hus är byggda i
grupperingar längs vägen. Enheten för bygglov bedömer att platsen skulle tåla
ytterligare 5 hus, men de bör placeras med hänsyn till kyrkan och befintliga
träd bör bevaras så långt som möjligt. Sökanden har lämnat in ytterligare en
ansökan för 5 bostadshus direkt väster om aktuell plats. Enheten bedömer att
det ej är möjligt att lämna positivt förhandsbesked för en sådan stor etablering
på sammanlagt 10 bostadshus. Detta fordrar i så fall planläggning. Enheten
bedömer dock att en så stor etablering är främmande på den aktuella platsen
och strider mot gällande bebyggelsemönster (se ärende 2011/1284).
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Platsen bedöms som lämplig ur VA-synpunkt, men endast BDT-vatten får
släppas ut i den planerade markbädden. Innan avloppsanläggningen utförs
skall tillstånd inhämtas från miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Vattenredovisning krävs ej på den aktuella platsen.
Föreslaget anses vara förenligt med kraven enligt plan- och bygglagens 2 och 3
kap samt med de allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av
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. Höga krav kommer att ställas på placering av bostadshusen samt
utformningen så att kulturmiljön kring kyrkan inte störs. Kraven i 8 kap 12 §
plan- och bygglagen uppfylls. Med hänvisning till ovanstående föreslår enheten
att positivt förhandsbesked skall beviljas.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
Remisser och grannar

GEAB: Ingen erinran.
Trafikverket; ingen erinran
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Gotlands Motorcykelkubb (ägare
till Västerhejde Annex 1:3) har inkommit med synpunkter.
Granneyttrandet har kommunicerats med sökanden. Sökanden har inkommit
med svarsskrivelse 2011-03-08.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10.
Enligt 8 kap 34 § plan- och bygglagen, PBL, skall byggnadsnämnd, efter
ansökan, ge förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver lov kan tillåtas på
den avsedda platsen. Enligt förarbetena till PBL är det i första hand frågan om
en byggnadsåtgärd överhuvudtaget kan tillåtas på viss plats som skall prövas
inom ramen för ett ärende om förhandsbesked.
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.
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Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall mark- och vattenområden användas
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid
planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked skall
bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap. 3 §
miljöbalken skall miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning.
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 § PBL skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är
lämpligt 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 som ger en god
helhetsverkan.
Enligt 3 kap 2 § PBL skall byggnader placeras och utformas så att de eller deras
avsedda användning bl. a. inte medför fara eller betydande olägenheter för
omgivningen.
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

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

Au§ 48

BN 2011/1284

VÄSTERHEJDE STENSTUGU 1:37
Förhandsbesked för uppförande av 5 st bostadshus med garage

BESLUT
1.

Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.
Enheten för bygglov

Ansökan avser frågan om förhandsbesked för uppförande av 5 stycken
bostadshus och garage. De planeras längs en befintlig väg och husen placeras
söder om Västerhejde kyrka.
Sökanden har även inkommit med en ansökan om ytterligare 5 hus väster om
aktuell plats (se 2011/657). Nu aktuell ansökan bedöms tillsammans med den
andra ansökan då etableringen måste ses som en helhet.
Ägaren till Västerhejde Stenstugu 2:1 har inkommit med synpunkter. Hon
anför att de i sak inte har någonting emot den planerade exploateringen. Hon
är dock rädd att avloppet ska påverka hennes vatten. Enheten bedömer att den
aktuella infiltrationsanläggningen inte kommer att påverka vattenkvaliteten eller
vattenflödet i området (endast utsläpp av BDT-vatten kommer tillåtas).
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Enligt riktlinjerna i regionens översiktsplan skall ny bebyggelse av bostäder i
första hand tillkomma som förtätning till befintlig bebyggelse. Det finns endast
enstaka bebyggelse längs den aktuella vägen. Befintliga hus är byggda i
grupperingar längs vägen. Enheten för bygglov bedömer att platsen inte skulle
tåla ytterligare 5 hus (med hänsyn till att positivt förhandsbesked för 5
bostadshus föreslås direkt väster om aktuell etablering). Detta fordrar i så fall
planläggning. Enheten bedömer dock att en så stor etablering är främmande på
den aktuella platsen och strider mot gällande bebyggelsemönster (se ärende
2010/657).
Platsen bedöms som lämplig ur VA-synpunkt, men endast BDT-vatten får
släppas ut i den planerade markbädden. Innan avloppsanläggningen utförs
Vattenredovisning krävs ej på den aktuella platsen.
Föreslaget anses ej vara förenligt med kraven enligt plan- och bygglagens 2 och
3 kap samt med de allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av
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. Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls ej.
Med hänvisning till ovanstående föreslår enheten att ansökan skall avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
Remisser och grannar

GEAB: Ingen erinran.
Trafikverket; ingen erinran
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ägaren till Västerhejde Stenstugu
2:1 har inkommit med synpunkter.
Granneyttrandet har kommunicerats med sökanden.

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10.
Enligt 8 kap 34 § plan- och bygglagen, PBL, skall byggnadsnämnd, efter
ansökan, ge förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver lov kan tillåtas på
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den avsedda platsen. Enligt förarbetena till PBL är det i första hand frågan om
en byggnadsåtgärd överhuvudtaget kan tillåtas på viss plats som skall prövas
inom ramen för ett ärende om förhandsbesked.
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.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall mark- och vattenområden användas
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid
planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked skall
bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap. 3 §
miljöbalken skall miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning.
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 § PBL skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är
lämpligt 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 som ger en god
helhetsverkan.
Enligt 3 kap 2 § PBL skall byggnader placeras och utformas så att de eller deras
avsedda användning bl. a. inte medför fara eller betydande olägenheter för
omgivningen.
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
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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

Au§ 49

BN 2011/1057

VISBY GÖSEN 15
Uppförande av växthus (på befintlig mur)

BESLUT
1.

Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov
2

Ansökan avser frågan om bygglov för uppförande av ett växthus om 14 m .
Växthuset ansluts till radhusets gavel och avses även att sammanbyggas med
befintlig mur.
Växthuset placeras i sin helhet på prickad mark, som är mark som inte är
avsedd att bebyggas. I förarbetena till PBL har departementschefen uttalat bl a
föl-jande beträffande begreppet mindre avvikelse: "Smärre avsteg - t ex att
placera en byggnad någon meter in på s k punktprickad mark - bör enligt min
mening kunna medges med stöd av femte stycket (mindre avvikelse). Andra
exempel kan vara att överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd är på-kallat
av byggnadstekniska eller andra skäl eller att över-skridande av tillåten
byggnadsarea är motiverat för att en bättre planlösning skall kunna uppnås.
Däremot är femte stycket naturligtvis inte tillämpligt, om någon vill använda
marken för ett i planen icke avsett ändamål."
Föreslagen åtgärd kan ej betraktas som någon mindre avvikelse som avses i 8
kap 11 § plan- och bygglagen. Enheten föreslår att ansökan skall avslås med
hänvisning till ovanstående.
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ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar

För området gäller detaljplan, fastställd som stadsplan 1962-02-09
Växthuset placeras i sin helhet på prickad mark.
Remisser och grannar

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

LAGSTÖD
Ärendet behandlas enligt PBL, SFS 1987:10.
Enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för
åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om
åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för
området, varvid det förhållandet att genomförandetiden för detaljplanen inte
börjat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas,
den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken åtgärden skall
utföras stämmer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan som
gäller för området, eller avviker från dessa planer men avvikelserna godtagits
vid en bygglovsprövning enligt denna lag eller vid en fastighetsbildning enligt 3
kap 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), och
åtgärden uppfyller kraven i 3 kap 1, 2 och 10–18 §§.
Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från
detaljplanen eller fastighetsplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med
planen. I fall som avses i första stycket 2 b och 17 kap. 18 a § skall en samlad
bedömning göras av de avvikande åtgärder som söks och de som tidigare
godtagits.
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.
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Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnden@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby

Au§ 50

BN 2011/1729

VISBY SNÄCKGÄRDET 1:42
Förhandsbesked för uppförande av bostadshus (ersättningsbyggnad)

BESLUT
1.

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

BEDÖMNING
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar nedanstående bedömning.
Enheten för bygglov

Ansökan avser frågan om förhandsbesked för ett bostadshus om ca 50 m2 .
Bostadshuset avses att ersätta ett bostadshus som brann ner 2008. Befintlig
utfart avses att nyttjas.
Den aktuella platsen berörs av flygbuller. I den fördjupade översiktsplanen
föreslås avsteg från gällande riktvärden avseende flygbuller kunna vara möjlig
för ersättningsbyggnader.
Den aktuella fastigheten kan anslutas till det kommunala VA-nätet. Servitut
måste dock ordnas för ledningar. Planeringsavdelningens yttrande ska beaktas.
Bostadshuset anses förenligt med kraven i plan- och bygglagen samt med de
allmänna bestämmelser som skall beaktas vid lokalisering av bebyggelse.
Kraven i 9 kap 31 § plan- och bygglagen uppfylls.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förutsättningar
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Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
I den fördjupade översiktsplanen för Hela Visby, antagen av
kommunfullmäktige 1999-12-14, redovisas marken som område där pågående
markanvändning bibehålls.
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.
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).
Riksdagen fattade 1997 beslut om riktvärden för utomhusbuller i enlighet med
regeringens förslag i prop. 1996/97:53. Enligt beslutet bör riktvärdena för
utomhusbuller FBN 55 dBA normalt inte överskridas vid lokalisering av nya
bostäder (gäller även fritidshus).
Den i ansökan avsedda platsen berörs av flygbuller enligt Luftfartsverkets
senaste beräkning (Riksintressebeskrivning Visby flygplats – samrådshandling
oktober 2004)
Remisser och grannar

GEAB: Ingen erinran.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.
Swedavia: Ingen erinran (svar har ej inkommit).

LAGSTÖD
9 kap 31 § plan- och bygglagen
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18
§§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2011:335).
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.
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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.
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

