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Ärende

Kommentar

1

Förvaltningschefens Information

2

Redovisning status GDPR - Information
BN 2018/839

Johan Åberg

3

Vinnare av Byggnadsnämndens arkitekturpris
BN 2018/518

Christian Hegardt

4

Plan för enskild VA-försörjning - Information

5

Regionens representanter i Gotländska Ängskommittén
BN 2018/952

Anders Rahnberg

6

Delegationsordning Byggnadsnämnden - tillägg
BN 2015/50

Gunnar Gustafsson

7

Remiss av förslag till Besöksnäringsstrategi för Gotland
BN 2018/1032

Christian Hegardt

Johan Åberg

Johan Åberg

Ärendet justeras omedelbart.
8

Handlingsprogram utifrån ny lag avseende avgiftsreducering inom PBL.
BN 2018/1449

9

Statistik 2018
BN 2018/53

Bo Eriksson

10

VISBY TRÄDGÅRDEN 2 - Begäran om planbesked
BN 2018/482 Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

Christian Björkman

11

VÄSTERHEJDE ANNEX 1:1, del av - Upprättande av detaljplan, Granskning
BN 2015/6226

Christian Björkman

12

FÅRÖ BROA 1:41 - Begäran om planbesked
BN 2018/710 Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

Christian Björkman

13

VISBY ORDBOKEN 5 och 11 - SAMRÅD
BN 2017/825

Stina Wester

14

Antagande av områdesbestämmelser för del av Öja och Hamra socken
BN 2013/1766 Sekretessärende

Anders Rahnberg

15

NÄS DRAKARVE 1:129 m fl - Antagande av detaljplan
BN 2015/6008 Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

Anders Rahnberg
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Ärende
16

Kallelse
BN 2017/3168

Kommentar

LUMMELUNDA ÖVERSTEKVARN 1:58 - Nybyggnad av fritidshus
BN 2017/2544 Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

Mikael Westberg

VAMLINGBO GERVALDS 1:59 - Nybyggnad av fritidshus
BN 2017/2857 Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

Mikael Westberg

18

GAMMELGARN SKOGBY 4:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
BN 2017/2037 Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

Abdulalim Alkatea

19

ÖSTERGARN FILIPPUSE 2:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus
BN 2017/1003 Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

Abdulalim Alkatea

FÅRÖ SIMUNDS 1:16 - Ändrad användning, från kontor/verkstad, bostad mm till
cykelvandrarhem, tidsbegränsat tom 2026-10-01
BN 2016/8963

Charlott Stjernholm

17

20

21

HEJDEBY SUDERBYS 1:8 - Nybyggnad av industribyggnad
BN 2017/1031

22

FÅRÖ SIMUNDS 1:59 - Återkommande säsongslov fr o m 1 maj t o m 30
september för ändrad användning från ekonomibyggnad till
cykelverkstad/cykeluthyrning (Sudersand)
BN 2017/1226 Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

23

VISBY SVÄRDET 14 -Nybyggnad av tvåbostadshus
BN 2017/2962
Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

24

FLERINGE LICKEDARVE 1:16. Ändrad användning från förråd till fritidshus och
skogvaktarstuga.
BN 2015/5023
Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

25

GOTHEM VIBY 1:52 - Nybyggnad av fritidshus
BN 2016/1068
Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

26

FÅRÖ LAUTER 1:67 - Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st fritidshus
(reviderat antal 2015-07-27)
BN 2015/233

27

LUMMELUNDA TJAULS 1:18 - Nybyggnad av omklädningsrum/ Rivning av
befintlig byggnad
BN 2017/102
Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

28

VISBY SVALÖRTEN 5 - Ändrad användning från garage/skärmtak till pizzeria för
avhämtning
BN 2017/472
Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

29

RONE ÄNGÅRDE 6:1 - Nybyggnad av ridhus
BN 2017/640
Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

30

HANGVAR BÄCKS 2:1 - Nybyggnad av restaurang, förråd, mur och
parkeringsplats (efter nerbrunnen byggnad)
BN 2017/3178

31

RUTE FURILDEN 1:26 - Ansökan om strandskyddsdispens - nybyggnad av
friggebod
BN 2018/451 Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

32

VISBY TOPPMURKLAN 1 - Tillbyggnad av 4 st garage-/förrådsbyggnader
BN 2017/1502

Sofia Norrback
Agnes Ekbom Aldrin

Gunnar
Gustafsson/Christia
n Hegardt
Gunnar
Gustafsson/Christia
n Hegardt
Gunnar
Gustafsson/Christia
n Hegardt
Gunnar
Gustafsson/Christia
n Hegardt
Gunnar
Gustafsson/Christia
n Hegardt
Gunnar
Gustafsson/Christia
n Hegardt
Gunnar
Gustafsson/Christia
n Hegardt
Gunnar
Gustafsson/Christia
n Hegardt
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Kommentar

33

FÅRÖ LAUTER 1:47 - Ansökan om strandskyddsdispens
BN 2018/872

34

FÅRÖ SIMUNDS 1:59 - Ifrågasatt olovlig åtgärd, påbörjad åtgärd utan
startbesked
BN 2015/1182 Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

Anna Hallin

VÄSKINDE BUTTER 6:22 - Ifrågasatt olovlig åtgärd, uppförande av
temapark/nöjespark
BN 2016/1371 Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

Anna Hallin

VÄSKINDE BUTTER 1:34 - Ifrågasatt olovlig åtgärd, ianspråktagande utan
slutbesked
BN 2018/955 Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

Anna Hallin

37

VISBY VÄXTHUSET 11 - Ifrågasatt olovlig åtgärd, påbörjad åtgärd utan
startbesked
BN 2018/560 Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

Anna Hallin

38

VISBY VÄXTHUSET 11 - Ifrågasatt olovlig åtgärd, uppförande av tillbyggnad
utan startbesked
BN 2017/78 Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

Anna Hallin

39

Delegationsbeslut 2018
BN 2018/814 Inga handlingar med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

40

Diverse skrivelser

41

Övriga frågor

35

36

Karl-Allan Nordblom
Ordförande
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BN 2018/518
19 juni 2017

Christian Hegardt

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens Arkitekturpris 2018
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden beslutar att tilldela 2018 års arkitekturpris i enlighet med
juryns förslag.
Förslag till beslut om pristagare samt motivering presenteras på nämndsammanträdet.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden instiftade 2017 ”Byggnadsnämndens arkitekturpris” vilket 2018
för första gången delas ut till ett arkitekturprojekt som färdigställts under åren 2016,
2017 eller 2018.
Juryförfarande
Möjlighet att inkomma med nomineringar till arkitekturpriset annonserades på
Region Gotlands hemsida och i lokalpress under mars månad. Sammantaget inkom 9
nomineringar. Utöver dessa har arbetsgrupp på Samhällsbyggnadsförvaltningen
nominerat ytterligare tre projekt. Av de nominerade projekten valde arbetsgruppen i
enlighet med stadgarna ut ett antal projekt för juryn att bedöma. Nominerade projekt
färdigställda 2017 och 2018 kan nomineras nästa år igen.
I enlighet med arkitekturprisets stadgar har arbetsgrupp och jury resonerat enligt
följande kriterier när urvalet tagits fram:
1. Koppling mellan en tydlig arkitektonisk idé eller koncept och det faktiska genomförandet
från helhet till detalj
2. Projektets förmåga att svara mot sitt syfte eller sin funktion
3. Projektets relation till omgivning, till stads- eller landskapsbild
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4. Projektets koppling till och betydelse för gotländsk samhällsutveckling och identitet.

Nomineringarna som arbetsgruppen tagit ställning till är följande (med de fem
projekt som valdes ut till juryns bedömning i fetstil):
1. Nybyggnad av Förskolan Törnekvior, Visby
2. Nybyggnad av vård- och omsorgsboende, Terra Nova
3. Ombyggnad av skolbyggnad, Sävehuset, Visby
4. Nybyggnad av hotell och restaurang i Strandakar, När
5. Nybyggnad av paviljong, Wisby hotells gård, Visby
6. Nybyggnad av bostadshus, Villa SJ, Grynge
7. Nybyggnad av bostadshus, Villa Hagerman, Ljugarn
8. Nybyggnad av bostadshus, Villa Boo, Salthamn
9. Om- och nybyggnad av militärbunker till bostadshus, Byggnad 104, Bungenäs
10. Fasadrenovering, Kv. Castor samt Kv. Guldfisken, Visby
11. Utbyggnad och genomförande av gestaltningsprogram 2016-18,
Bungenäs
12. Nybyggnad av skolbyggnad, Orionskolan, Visby
Prisjuryn har bestått av fem byggnadsnämndsledamöter: Börje Bendelin (C), Eva
Nobling (V), Andreas Unger (M) Tony Ekman (S) samt Karl-Allan Nordblom (MP)
som också varit juryns ordförande. Stadsarkitekt Christian Hegardt har varit
förvaltningens representant i juryn.
Juryn har besökt de fem utvalda projekten och har träffats vid tre separata tillfällen.
Förslaget till beslut är enhälligt.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens arkitekturpris, stadgar. Antagna
Juryn genom Christian Hegardt,
Stadsarkitekt

2 (2)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BN 2018/952
17 maj 2018

Evelina Lindgren

Byggnadsnämnden

Region Gotlands representanter i Gotländska Ängskommittén
Förslag till beslut



Evelina Lindgren, regionekolog, enhet Plan, nomineras som representant till
Gotländska Ängskommittén

Ärendebeskrivning

En förfrågan har inkommit från Gotländska Ängskommittén angående ifall Region
Gotland vill nominera en ny representant för natur-, miljö- och kulturminnesvård till
kommittén.
Bakgrund

Gotländska Ängskommittén är sedan 1944 en permanent inrättad kommitté inom
Gotlands Hembygdsförbund. Enligt Ängskommitténs reglemente har Region
Gotland möjlighet att nominera två personer till kommittén, en som representerar
natur-, miljö- eller kulturminnesvård och en som representerar skolverksamheten.
För skolverksamheten sitter sedan många år Ingvar Lundgren, f.d. idrottslärare i
Hemse. Den andra representanten var regionekolog Jimmy Holpers fram till dess han
slutade sin tjänst inom Regionen. Före honom var det stadsträdgårdsmästare
Suzanne Edström.
Regionen har alltså möjlighet att nominera en ny deltagare till Ängskommittén.
Personen ska ha ansvar för frågor relaterade till natur, miljö eller kulturminnesvård
samt intresse för bevarandet av de gotländska ängena och den kultur som är
förknippad till dessa. Regionen nominerar, Ängskommittén yttrar sig och styrelsen i
Gotlands Hembygdsförbund beslutar. Det normala är sedan att deltagaren sitter på
tillsvidaremandat. Regionens nominering delges Ängskommitténs sekreterare Anders
Lekander, Lummelundsväg 24, 621 41 VISBY för vidare handläggning.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Evelina Lindgren
Regionekolog

Anders Rahnberg
Enhetschef Plan

Skickas till
Enhet Plan
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Gotlands Hembygdsförbund

Gotländska ^ngshommittén

Region Gotland
Regionstyrelsen
621 81 VISBY

2018-03-12

••

Regionens representanter i Gotländska Angskommittén
Gotländska Ängskommittén är sedan 1944 en permanent inrättad kommitté
inom Gotlands Hembygdsförbund. Enligt Ängskommitténs reglemente har
Region Gotland möjlighet att nominera två personer till kommittén, en som
representerar natur-, miljö- eller kulturminnesvård och en som representerar
skolverksamheten.
För skolverksamheten sitter sedan många år Ingvar Lundgren, f.d. idrottslärare
i Hemse. Den andra representanten var regionekolog Jimmy Holpers fram till
dess han slutade sin tjänst inom Regionen. Före honom var det stadsträdgårdsmästare Suzanne Edström.
Regionen har alltså möjlighet att nominera en ny deltagare till
Ängskommittén.

Personen ska ha ansvar för frågor relaterade till natur, miljö eller kulturminnesvård samt intresse för bevarandet av de gotländska ängena och den kultur som
är förknippad till dessa.
Regionen nominerar, Ängskommittén yttrar sig och styrelsen i Gotlands
Hembygdsförbund beslutar. Det normala är sedan att deltagaren sitter på
tillsvidaremandat.
Regionens nominering delges Ängskommitténs sekreterare Anders Lekänder,
Lummelundsväg 24, 621 41 VISBY för vidare handläggning.

Melin
Ordf. Gotlands Hembygdsförbund

Ordf. Gotländska Ängskommittén

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BN 2015/50
20 juni 2018

Gunnar Gustafsson

Byggnadsnämnden

Ändring av Byggnadsnämndens delegationsordning
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar med omedelbar verkan att utöka nämndens delegation
till förvaltningen till att omfatta även beslut i ärenden om förhandsbesked och
bygglov avseende:
1. Tillbyggnad av befintliga verksamhetslokaler och nybyggnad av
verksamhetslokaler i anslutning till redan befintliga verksamheter utanför
detaljplan.
2. För ärende med liten områdespåverkan ges delegation till ”Bygglovhandläggare”
med ”Enhetschef Bygg” som ersättare och för ärenden med stor
områdespåverkan ges delegation till ”Stadsarkitekt” med ”BNAu” som
ersättare.

Sammanfattning

För att uppnå en effektivare handläggning av vissa s.k. ”företagsärenden” föreslår
förvaltningen en utökning av Byggnadsnämndens delegation till förvaltningen att
fatta beslut i ärenden om förhandsbesked och bygglov att även omfatta tillbyggnad
av befintliga verksamhetslokaler och nybyggnad av verksamhetslokaler i anslutning
till redan befintliga verksamheter utanför detaljplan. För ärende med liten
områdespåverkan föreslås delegation ges till ”Bygglovhandläggare” med ”Enhetschef Bygg”
som ersättare och för ärende med stor områdespåverkan till ”Stadsarkitekt” med
”BNAu” som ersättare.
Förvaltningens förslag
För att uppnå en effektivare handläggning av vissa s.k. företagsärenden föreslår
förvaltningen en utökning av Byggnadsnämndens delegation till förvaltningen att
fatta beslut i ärenden om förhandsbesked och bygglov att även omfatta vissa
verksamhetslokaler.
Förvaltningen föreslår att det i Byggnadsnämndens delegationsordning i avsnitt - B)
Ärenden enligt plan- och bygglagen, under punkten - 4.1) Beslut om bygglov inom
ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32a §§ PBL – läggs till en punkt e) som
innebär att delegationen till förvaltning utökas att omfatta även ärenden avseende –
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Tillbyggnad av befintliga verksamhetslokaler och nybyggnad av verksamhetslokaler i
anslutning till redan befintlig verksamheter utanför detaljplan. På samma sätt som för
övriga delegationer inom samma lagrum föreslås att för ärende med liten
områdespåverkan ges delegation till ”Bygglovhandläggare” med ”Enhetschef Bygg” som
ersättare och för ärende med stor områdespåverkan ges delegation till ”Stadsarkitekt”
med ”BNAu” som ersättare.

Johan Åberg
Förvaltningschef
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20 juni 2018

Christian Hegardt

Byggnadsnämnden

Regional besöksnäringsstrategi, remissvar
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Bakgrund
”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” pekar ut besöksnäringen tillsammans med
mat- och livsmedelsnäringarna som styrkeområden. För besöksnäringen finns goda
möjligheter att utvecklas med en utökad färjekapacitet mellan fastlandet och Gotland,
den nya kryssningskajen och fler reseanledningar året runt inom bland annat natur,
kultur och kulturarv.
I samband med beslutet kring regionalt tillväxtprogram uppdrog Regionstyrelsen till
Regionstyrelseförvaltningen att tillsammans med besöksnäringens aktörer ta fram en
långsiktig regional besöksnäringsstrategi. Region Gotland är ägare till dokumentet
men besöksnäringens aktörer på Gotland är viktiga mottagare av resultatet.
Dokumentets huvudsakliga syfte är att tydliggöra den strategiska inriktning som
Gotlands besöksnäring ska sikta på för att uppnå hållbara mål och resultat.
Regionstyrelsen har nu skickat ut en remissversion av dokumentet och vill få in
synpunkter på dokumentet som helhet såväl som på valda delar av strategin.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Kulturmiljö och boende omnämns i strategin och är områden som rör
byggnadsnämndens och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. Därför utgår
remissvaret från dessa perspektiv som vi inte anser har belysts tillräckligt i strategin,
övriga delar berörs inte i yttrandet.
Planering, rådgivning och tillämpning av plan- och bygglagstiftning är avgörande för
att bevara och utveckla värden i vår befintliga kulturmiljö. Strategin nämner också
mycket riktigt Gotlands alldeles speciella kulturmiljövärden som en avgörande
reseanledning. Däremot beskrivs inte i strategin närmre hur ett strategiskt
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förhållningssätt kring destinationsutveckling kan kopplas till värnande och utveckling
av kulturmiljö i stads- och samhällsplanering. Utveckling av kulturmiljöer till
attraktiva besöksmål torde vara en viktig strategi för besöksnäringen på Gotland.
Därför vore det önskvärt att beröringspunkterna mellan besöksnäringens behov och
den byggda kulturmiljöns potential beskrivs tydligare i strategin.
På samma sätt saknas en beskrivning av den fysiska planeringens (översiktsplanering,
detaljplanering) betydelse för utvecklingen av boendemöjligheter och olika former av
turistanläggningar för besökare. En inventering av detta viktiga område för strategin
verkar saknas i framtagandet, och den borde kompletteras i detta avseende, både
utifrån nulägesbeskrivning och strategiskt vägval. Utmaningarna och möjligheterna i
en pågående utveckling med nya koncept och modeller inom turistboende och
camping behöver beskrivas översiktligt. I översiktlig planering ger lagstiftningen
också möjlighet att utveckla LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära läge)
som kan få stor betydelse inte minst som noder för turismutvecklingen på ön.
Sammantaget har den fysiska planeringen en stor inverkan på besöksnäringens
strategiska förutsättningar. Därför bör strategin kompletteras med detta perspektiv,
och en delstrategi eller strategiskt vägval formuleras efter detta.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar gärna med kunskap och kompetens i det
arbetet.

Beslutsunderlag

Remissversion ”Regional besöksnäringsstrategi för Gotland” 2018-04-26
Följebrev med sändlista
Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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1. Sammanfattning
Gotlands besöksnäring står inför stora utmaningar för att nå en målbild om sju procents
årlig tillväxttakt år 2022. Målbilden är en del på vägen mot visionen 2027 – att vara världens
mest attraktiva resmål.
För att nå den framgång som Gotland strävar efter behöver sex strategier implementeras.
Strategierna utvecklas genom:
 En hållbar besöksnäring
 En tematisk baserad produktportfölj
 Tre nya besöksstråk
 Utvecklingsmodell för produktägare och leverantörer
 Samordnad marknadsföring och distribution
 Samverkan mellan besöksnäringen och Region Gotland
Gotlands förenade besöksnäring (Gfb) bör vara mottagare av strategin och ta en aktiv roll
för att säkerställa implementering och den fortsatta utvecklingen.
Gfb och Region Gotland föreslås också utveckla ett partnerskap i syfte att i samförstånd
strategiskt driva besöksnäringsfrågor mot gemensamma mål.
Gotland har de tillgångar och attraktiva egenskaper som krävs för att bli en hållbar och
export-mogen destination året runt.
Gotland behöver allokera resurser och prioritera de aktiviteter som krävs genom att sätta
igång projekt som utvecklar hela destinationen. Projekten utföras etappvis men bör pågå
fram till 2022 då första strategiska målet ska vara uppfyllt.
Projektformen kan vara lämplig men siktet bör vara att successivt växla över till mer permanenta arbetsformer.

2. Inledning
2.1.

Bakgrund

”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” pekar ut besöksnäringen tillsammans med mat- och
livsmedelsnäringarna som styrkeområden. För besöksnäringen finns goda möjligheter att
utvecklas med en utökad färjekapacitet mellan fastlandet och Gotland, den nya kryssningskajen och fler reseanledningar året runt inom bland annat natur, kultur och kulturarv.
I samband med beslutet kring regionalt tillväxtprogram uppdrog Regionstyrelsen till Regionstyrelseförvaltningen att tillsammans med besöksnäringens aktörer ta fram en långsiktig
regional besöksnäringsstrategi.
Svensk Destinationsutveckling fick under våren 2017 i uppdrag av Region Gotland att bistå
i utvecklandet av en regional besöksnäringsstrategi för Gotland. I uppdragets initiala skede
beslöts att Inspiration Gotlands verksamhet skulle läggas ner och delar av verksamheten
flyttas till regionstyrelseförvaltningen. Vikten av hur dessa roller bör utvecklas och organiseras har tydligt aviserats från näringen som särskilt betydelsefulla.
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Innehållet i strategin baseras på intervjuer och möten med personer som representerar besöksnäringen på Gotland samt ett arbete som gjorts tillsammans med projektets styrgrupp.
Dessutom har ett stort antal dokument och rapporter studerats som belyser Gotland som
destination utifrån olika perspektiv.
Region Gotland är ägare till dokumentet men besöksnäringens aktörer på Gotland är viktiga mottagare av resultatet.
2.2.

Syfte

Dokumentets huvudsakliga syfte är att tydliggöra den strategiska inriktning som Gotlands
besöksnäring ska sikta på för att uppnå hållbara mål och resultat.
Ett annat syfte är att beskriva hur strategin kan genomföras. Strategin ska tjäna som underlag för att motivera såväl besöksnäringens aktörer som regionens ansvariga att engagera
sig och medverka till den drivkraft som är nödvändig för att förverkliga vad som föreslås i
strategin.
För att kunna åstadkomma vad som beskrivs i syftet ovan krävs att tydliga mål, strategier
och fördelning av ansvar för kommande utvecklingsinsatser tas fram. Detta bör ske genom
att successivt utveckla styrdokument, handlingsplaner, rollbeskrivningar inklusive ansvarsbeskrivningar etc. Dessutom bör arbetsgrupper sättas igång som arbetar mot de föreslagna
målen.
2.3.

Riktlinjer för framtagande av besöksnäringsstrategi

2.3.1

Tillväxtprogrammet

I ”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” pekas besöksnäringen tillsammans med matoch livsmedelsnäringarna ut som några för Gotland särskilda styrkeområden. Tillväxtprogrammet identifierar att Gotland står inför avgörande utmaningar och förändringar för att
kunna ta tillvara de möjligheter som finns inom besöksnäringen de kommande åren. En
hållbar utveckling kommer att kräva nya och omfattande insatser samt ett tydligt fokus som
omfattas av att samtliga aktörer arbetar i bred och nära samverkan.
Några viktiga inriktningsmål från Tillväxtprogrammet är (utmaningar)
Ett välutvecklat samarbete mellan aktörer för helhetens bästa ska leda till att Gotland är
ett av Sveriges ledande internationella resmål året runt.
 Destinationen kännetecknas av bemötande och service i världsklass.
 Gästerna erbjuds spännande aktiviteter, upplevelser och evenemang.
 Temaveckor, evenemang, idrott, konferenser och stora möten skapar reseanledningar
för utvalda grupper av resenärer.
 Samarbete ska skapas och leda till förutsättningar för att tillgodose kundernas önskemål.
 En kommunikation som är anpassad till marknaderna och målgrupperna ger en positiv
bild av Gotland i Sverige och internationellt.
Sammanfattningsvis pekas nedanstående områden ut som skulle kunna hjälpa utvecklingen
av Gotlands besöksnäring.





Utökad färjekapacitet mellan fastlandet och Gotland.
Ny kryssningskaj i Visby
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Utveckling av reseanledningar året runt inom bland annat natur, kultur och kulturarv.
 Stora förutsättningar för ett breddat samarbete med kulturella och kreativa näringar,
idrottsaktörer samt inom mat- och måltidsturism.
Vidare pekas på förändringar i omvärlden som leder till ökade krav på smartare och gemensam användning av offentliga resurser för innovation, hållbar tillväxt och utveckling.
Genom ett ökat fokus på branscher där Gotland har sina styrkor, fler fördelar och därmed
potentiellt starkare konkurrenskraft än andra regioner möjliggörs viktiga arbetssätt för att
åstadkomma detta.


2.3.2

Nationell hållbar strategi för besöksnäringen 2020

Sedan 2010 arbetar flertalet regioner i Sverige utifrån en nationell strategi för besöksnäringen, framtagen av näringen under ledning av Svensk Turism AB. Visionen och målsättningen är att med fokus på hållbarhetsfrågorna fördubbla omsättningen inom svensk besöksnäring till år 2020. Resmålet Sverige är ett naturligt förstahandsval för den globala resenären
(VisitSwedens målgrupp “den globala resenären”).
I kölvattnet från den ”Nationella strategin för hållbar besöksnäring 2020”startade Tillväxtverket 2012 projektet ”Hållbar destinationsutveckling”. De viktigaste slutsatserna för att
lyckas är - en strategisk, långsiktig och systematisk process för destinationsutveckling där
samverkan är nyckeln till framgång.
2.3.3

Viktiga karaktäristika som ingångsvariabler vid framtagandet

Gotland uppfattas ha ett unikt geografiskt läge i Östersjön som har gjort platsen till en naturlig mötesplats med tusenåriga handelsförbindelser och internationella kontakter. ”Hansestaden Visby” finns med på UNESCOs världsarvslista och ingår även i Hansaförbundet
med 187 städer i 16 länder. Visby är en Hansestad och kännetecknas av att vara en levande
och attraktiv plats året runt och mycket viktig för en hållbar utveckling av hela Gotland.
Gotland har lång erfarenhet av turism och besöksnäringen är väletablerad och livskraftig
med en stark högsäsong över sommaren. Gotland utgör också ett av svenskarnas mest populära sommarresmål. En analys av näringslivet visar att andelen anställda på hotell, vandrarhem, campingplatser, restauranger och caféer är högre än riksgenomsnittet.
Sommarturismen har vuxit stadigt under 1900-talet och fram till idag. De kommersiella
gästnätterna uppgick 2016 till ca: en miljon. Till detta ska läggas boende hos släkt och vänner samt i eget ägt fritidshus. Totalt uppgår antalet gästnätter till närmare tre miljoner per
år.
I takt med ökningen har också kraven på bl.a. boende ökat och utbudet breddats. Oavsett
om kunden efterfrågar camping, privat stuga eller hotellboende finns ett brett utbud med
olika standard att välja mellan.
Men det finns också utmaningar som t.ex. kapacitetsbrist sommartid, låg beläggning utanför högsäsong och behovet av reseanledningar samt en bättre tillgänglighet året runt.
Genom kongressanläggningen Wisby Strand och utvecklade resmöjligheter med färja och
flyg har resandet ökat året runt och intresset från den internationella marknaden att besöka
Gotland växer.
Det finns goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen på Gotland.
Många av de etableringar inom boende och restaurang som tillkommit under senare år hål-
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ler en hög klass. Det finns ett intressant utbud av shopping, utflyktsmål och aktiviteter med
potential att utvecklas ytterligare för att fullt ut fungera för den resvane besökaren.
Det finns även utvecklingspotential i områdena av riksintresse för naturvård på norra delen
av Gotland. En förstudie om bildande av nationalpark startade under hösten 2016. Ur ett
besöksnäringsperspektiv skulle en nationalpark skapa ett ytterligare starkt resmål på Gotland.
Utmaningarna för en ny besöksnäringsstrategi som strävar mot bl.a. internationalisering
och exportmognad är att Gotland består av en lång rad små och några större företag. De
enskilda företagen har i många fall svårt att sätta av tid och resurser för egen affärsutveckling och än mindre för att diskutera strategier och långsiktig destinationsutveckling med
gemensamma målbilder.
2.3.4

Agenda 2030 – Globala mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av 17 globala mål med sammanlagt
169 delmål. De globala målen för hållbar utveckling ersätter milleniemålen. Agenda 2030
med dess mål och delmål är vägledande principer för hållbar utveckling som består av tre
sinsemellan lika viktiga perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.
Svensk Turism och Visita har ingått avtal med UNWTO, FN:s världsturismorganisation
gällande mål och riktlinjer för hållbar turism. Genom avtalet åtar sig den svenska besöksnäringen att bidra till långsiktig hållbarhet – både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Koden innebär bland annat att turismen ska gynna lokalbefolkningen och skapa jobb lokalt,
rättvisa villkor för arbetstagare, turism som en faktor för hållbar utveckling och som ett
verktyg för både individers och samhällets välstånd.
Mer ingående baseras inriktning och målen på nedanstående tolv principer.
1 Ekonomiskt tillämplig: För att säkerställa livskraften och konkurrenskraften hos turistmål
och företag, så att de kan fortsätta att lyckas och ge fördelar på lång sikt.
2 Lokalt välstånd: Att maximera turismens bidrag till destinationens välstånd, inklusive andelen besökareutgifter som behålls lokalt.
3 Ansvar: Att stärka antalet och kvaliteten på lokala arbetstillfällen som skapas och stöds av
turismen, inklusive lön, anställningsvillkor och tillgänglighet till alla utan diskriminering på
grund av kön, ras, funktionsvariation eller på andra sätt.
4 Socialt kapital: Att söka en utbredd fördelning av ekonomiska och sociala fördelar från
turismen i hela mottagargemenskapen, bland annat genom att förbättra möjligheter, inkomst och tjänster som är tillgängliga för de resurssvaga.
5 Besökarens uppfyllelse: Att tillhandahålla en säker, tillfredsställande och uppfyllande upplevelse för besökare, tillgänglig för alla utan diskriminering på grund av kön, ras, funktionsvariation eller på andra sätt.
6 Lokal kontroll: Att engagera och bemyndiga lokala samhällen i planering och beslutsfattande om förvaltning och framtida utveckling av turismen i deras område, i samråd med
andra intressenter.
7 Urval av områden: Att behålla och stärka livskvaliteten i lokalsamhällen, inklusive sociala
strukturer och tillgång till resurser, bekvämligheter och livsstödssystem, vilket undviker
någon form av social nedbrytning eller utnyttjande.

6 (41)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Remissversion: Regional besöksnäringsstrategi för Gotland

8 Kulturell rikedom: Att respektera och förbättra det historiska arvet, äkta kultur, traditioner
och särskiljningsförmåga hos värdsamhällen.
9 Fysisk Integritet: För att upprätthålla och förbättra landskapskvaliteten, både urbana och på
landsbygden, och undvik fysisk och visuell försämring av miljön
10 Biologisk mångfald: Att stödja bevarande av naturområden, livsmiljöer och vilda djur och
minimera skador på dem.
11 Turistorganisationens effektivitet: Att minimera användningen av knappa och icke-förnybara
resurser i utveckling och drift av turismanläggningar och -tjänster.
12 Miljöfrågor: För att minimera föroreningar av luft, vatten och mark och avfallshantering
av turismföretag och besökare.

3. Mål, utmaningar och effekter
Framtagandet av en regional besöksnäringsstrategi ska leda till tydliga handlingsvägar för
hur besöksnäringen ska kunna bidra till hållbar tillväxt på Gotland.
3.1 Uppdragets mål

Uppdraget ska leda till en hållbar besöksnäringsstrategi som tydligt beskriver vad som ska
fokuseras och hur roller, aktiviteter och processer bör utformas så att Gotland kan utvecklas till en destination i världsklass och vara en av Sveriges ledande året runt-destinationer.
Målet är också att föreslå tillvägagångssätt för att implementera strategin för att säkra besöksnäringens utveckling.
Det är särskilt viktigt att besöksnäringens aktörer är delaktiga i en sådan utveckling för att
också kunna ta ett eget ansvar för kommande implementering av strategin och för det fortsatta operativa arbetet. Därför ska det även framgå hur besöksnäringens aktörer bör involveras i ett nästa utvecklingssteg för implementeringen av strategin.
3.2 Uppdragets utmaningar

Det finns goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen på̊ Gotland.
Utmaningen är att säkerställa och utveckla sommarsäsongen på ett hållbart sätt, men också
att utveckla nya reseanledningar året runt, i form av temaveckor, weekendresor, möten och
idrotts- och andra evenemang så att de ökar intresset för att resa till Gotland året runt.
Kryssningstrafiken har fått en särskilt viktig roll i sammanhanget.
Utmaningen är också att entusiasmera och involvera besöksnäringens företagare och samtidigt ge företagen en möjlighet att utvecklas för att nå högre tillväxt och lönsamhet.
3.3 Uppdragets effektmål

Gotland har goda möjligheter och utmanas till att bli ett av Sveriges viktigaste internationella resmål. Det kommer att kunna avläsas i form av





Högre omsättning och större vinster hos besöksnäringsföretagen
Högre grad av sysselsättning året runt
Högre skatteintäkter
Utvecklingen sker på ett hållbart sätt där sociala, miljömässiga och ekonomisk aspekter
utvecklas hand i hand.
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4. Nuläge
Bilden av Gotland beror på vem som betraktar. Uppfattningen om Gotland skiljer sig mellan svenska besökare jämfört med utländska beroende på skillnaden i kännedomen om
tillgångar och hur attraktiva dessa tillgångars egenskaper upplevs.
4.1 Svenska gästers uppfattning om Gotland

Profilen för Gotland karaktäriseras till stor del av sommar, bad och stränder kompletterat
med Visbys stora utbud av uteliv och restauranger. Men även naturen och kulturen har en
central plats i svenskens uppfattning av Gotland.
För många är reseanledningen till Gotland – just Gotland. Havet, stränder, boendemiljöer,
kulturen tillsammans med innevånarnas värdskap ger en bild av en livsstil som många fastlandsbor söker. Det återspeglas bl.a. i allt fler fritidsboenden men framför allt i att svenskarna har Gotland som ett högt prioriterat resmål för sin sommarsemester.
För de svenska besökarna är reseanledningarna till Gotland i stort sett desamma i dag som
för tio-tjugo år sedan. Gotland har en stor andel återkommande resenärer.
En allt större grupp svenskar börjar dock upptäcka Gotland utanför högsäsongen där våren
men framförallt sensommaren, perioden september – oktober, börjar bli allt mer intressant.
4.2 Beskrivning av utländska gästers uppfattning om Gotland

En avgörande skillnad mellan svenska och utländska gäster är framförallt att bilden av Gotland skiljer sig avsevärt. Till stor del beror det sannolikt på att utländska gäster sällan har
någon relation till eller detaljerad uppfattning av Gotland.
Även de som kommer från de s.k. närmarknaderna såsom Norge, Finland, Danmark och
Tyskland har en väsentligt mer oklar uppfattning av vad Gotland erbjuder än vad svenskarna har.
Besökare från utlandsmarknaderna har inte bara olika uppfattningar och förväntningar på
vad Gotland har att erbjuda utan det skiljer sig också till viss del, när på året de besöker
eller har möjlighet att besöka Gotland.
Reseanledningen till Gotland för finländare och norrmän påminner mer om svenskarnas
motiv att resa till Gotland, medan danskar och tyskar har andra perspektiv och förväntningar.
Reseanledningen för utländska gäster är oftast inte att enbart besöka en plats utan att få en
upplevelse på resmålet.
Det som profilerar Gotland för den svenska gästen är viktiga mervärden för den internationella besökaren när denne väl är på plats men är inte tillräckliga som reseanledningar.
4.3 Volymer - besökare

2017 ökade antalet resenärer med flyg och färja till 2 240 000 resenärer. Antalet gästnätter
minskade något till 1 004 000 övernattningar på Gotlands kommersiella boendeanläggningar
Utländska turister skiljer sig från svenska besökare i termer av konsumtionsmönster och
intressen. Även resmönster skiljer sig åt.
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Andelen utländska gästnätter har ökat de senaste åren och står för 12 procent av totala antalet gästnätter, att jämföra med snittet för riket som är 26 procent. (Källa Tillväxtverket
och SCB). På den utländska marknaden är det, liksom tidigare år, Tyskland som står för de
flesta besökarna.
Länder med flest gästnätter på Gotland
2015

Tyskland
Norge
Danmark
Finland
Storbritannien
Nederländerna
Schweiz
USA
4.3.1

31 566
16 173
13 605
11 266
2260
3 185
3 217
3 251

2016

36
15
12
9
3
3
3
3

273
786
414
116
154
689
329
184

2017

37
14
12
8
5
2
3
5

322
009
555
630
386
987
645
790

Volymer gästnätter 2017

Antalet gästnätter minskade med 2 procent under 2017. Den största minskningen skedde
för stugbyar som minskade med 29 000 gästnätter (22 procent). Vandrarhem minskade
med nästan 10 000 gästnätter (11 procent). Gästnätterna på hotell ökade med 15 500 (3,5
procent) jämfört med föregående år.
88 procent av alla övernattande gäster på Gotland var svenskar. 4 procent kom från de
övriga nordiska länderna, 6 procent kom från övriga Europa och 2 procent från övriga
världen.
Inkvarteringsstatistiken för 2017 visade även att företagsmarknaden står för en tredjedel av
hotellrummens beläggning och privatmarknaden för resten. I riket är förhållandet ungefär
det motsatta.
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4.4 Gotlands säsonger
4.4.1

Perspektiv över nuläget för fritidsturismen

Utifrån ett besöksperspektiv har styrgruppen identifierat att Gotland kännetecknas av sex
säsonger, vinter, vår, sommar, sensommar höst och jul.

JUL

VINTER

1:a advent till
13-dagsafton
13-dagen
till påsk

HÖST

1:a november
till 30 november

1:a september
till 31 oktober

SENSOMMAR

Påsk till
midsommar

VÅR

Midsommar till
30:e augusti

SOMMAR

Vintern är lågsäsong med låg intensitet hos stora delar av näringen. I början av året stänger
en del anläggningar för semester och renoveringar under någon eller några veckor. Det är
glest mellan besökare även om de finns både individuellt och i grupp. Besökare söker både
den karga naturen och stillheten i Visbys kulturhistoriska miljöer.
Våren börjar vid påsk och kännetecknas av primörer, konstrundor, matrundor, naturens
uppvaknande efter vintern med olika marknader och evenemang som påskparad, bokmässa, hem & trädgård m.fl. Dessutom sker ett stort antal sportaktiviteter. Besökare med
golfintresse hittar också till Gotland under våren. Weekendresandet är starkt och särskilt i
samband med helger som påsk och Kristi Himmelsfärd utnyttjas kapaciteten på färjorna
maximalt. Våren är en viktig säsong för konferenser och kongresser, som bidrar till lönsamhet för boendeanläggningar, restauranger och mötesbranschen.
Högsäsongen under sommaren karaktäriseras av sol och bad, kultur, marknader och festivaler samt utomhusaktiviteter så som vandring, cykling, ridning, dykning och kajaking etc.
Gotland och särskilt Visby, erbjuder inte bara ett rikt restaurangutbud med möjlighet till
kulinariska upplevelser utan även ett rikt nöjesliv med stort attraktionsvärde för den
svenska marknaden. Gotland erbjuder även ett åttiotal fritids- och sportevenemang under
perioden.
Sensommaren uppfattas vara en relativt oexploaterad semestertid på Gotland. Vattnet är
fortfarande varmt och jämfört med sommaren är det väsentligt färre gäster. Många evenemang ordnas även under denna tidsperiod. Perioden kännetecknas även av skördesäsongen
där skörde- och matfester ofta står på dagordningen. Flera fritidsevenemang kring cykel
och vandring etc. men även kulturarrangemang anordnas.
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Under hösten tonas aktiviteterna ner. Festivaler som Visby Wine & Beer Festival och Gotlands tryfflelfestival är dock några som utmärker under november månad. Gotland har ett
omfattande kultur utbud inom teater och musik som ger bidrar med reseanledningar.
Julsäsongen präglas av julbord och julmarknader över hela Gotland. Fler och fler upptäcker
tjusningen med julen på Gotland. Det kan gälla att antingen fira den på Gotland eller att
besöka ön för att julhandla och passa på och njuta av öns spännande miljö.
Antal öppna anläggningar och beläggningsgrad 2017

Antal gästnätter per månad 2017

4.5 Infrastruktur
4.5.1 Flygplats – Visby Airport

Till Visby Airport flyger affärs-, taxi- samt privatflyg inklusive charterflyg. Enligt flygplatsens statistik reste totalt 491 466 personer till och från Visby Airport under 2017. Flygresan
till Stockholm tar cirka 40 minuter.
2017 kan man flyga direkt till Stockholm (Arlanda, Bromma), Göteborg och Malmö. Sommarlinjer finns till Umeå, Sundsvall, Östersund, Norrköping och Ängelholm. Utrikes sommarlinjer finns till Oslo och Helsingfors. Under Almedalsveckan finns även direktlinjer till
Linköping, Västerås, Karlstad och Jönköping.
Som charterdestination från Visby Airport 2017 kan man välja mellan Sardinien, Mallorca,
Rhodos, Kroatien, Kreta, Teneriffa och Gran Canaria.
Flygplatsen investerar och moderniserar för bättre komfort och snabbare passage men även
för en bredare taxibana för flygplanen. Källa: Visby Airport/Swedavia
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4.5.2 Hamnar för färjetrafik och kryssningsfartyg – Visby

Med färjorna till Gotland tar det cirka tre timmar att resa till Visby oavsett om man väljer
att resa från Nynäshamn eller Oskarshamn. Det gör att man som boende på Gotland också
kan besöka fastlandet över dagen.
Destination Gotland transporterade under 2016, 1 749 755 passagerare och 524 225 personfordon mellan Gotland och fastlandet. Under sommarsäsongen körs upp till 22 turer till
och från Visby per dygn. Vintertid går båttrafiken normalt med 6 turer per dygn. Sommaren 2017 trafikerades även sträckan Västervik-Visby. Källa. Destination Gotland.
Under 2018 planerar Destination Gotland för förbättrad kapacitet, genom ny färja med
utökat bildäck.
Den nya hamnen för kryssningsfartyg är strategisk för Gotlands framtida turism.
4.5.3 Vägnät och lokala transporter

Gotland saknar det som till vardags kallas riksvägar och europavägar. De skyltade länsvägarna utgör Gotlands primära vägnät, vilket utgörs av drygt 100 mil landsvägar utanför
Visby. Det är viktigt att fortsätta utveckla vägnätet för att bibehålla en god standard för
olika trafikantgrupper.
Delar av vägnätet har goda förutsättningar för cykelturismen. Det är framförallt mindre
vägar med utsikt över hav och ängar som är strategiskt viktiga för cykelturismen. Biltrafiken
på länsvägarna har ökat över lång tid och det är idag färre som cyklar Gotland Runt jämfört
med 20–30 år sedan då Gotland var en uttalad cykeldestination. För att åter nå en sådan
position krävs en ökning av anpassade cykelvägar och cykelleder.
Kollektiva transporter är en viktig tillgång för att möjliggöra tillgängliga och klimatsmarta
lösningar samt att erbjuda besökare möjlighet till resande utan egen bil. En viktig förutsättning för detta är att kommande kollektivtrafikupphandling också tar hänsyn till besökares
efterfrågan på resande.
4.6 Nulägesanalys av tillgångar och egenskaper

Turistiska tillgångar beskrivs som de tillgångar som kan aktiveras eller användas för att attrahera besökare. Tillgångarnas egenskaper; särdrag, attribut och sammanhang avgör vilket
värde besökaren sätter på tillgången. Dessa tillgångar består av produkter som dels är allmänt tillgängliga och dels går att ta betalt för.
Det är viktigt att se sammanhanget mellan tillgångar som bidrar till att skapa reseanledningar och servicetjänster som i sig är kommersiella. Det kan handla om att skapa produkter i
närheten som går att ta betalt för samt att öka andelen produkter som är direkt relaterade
till tillgången.
Genom en tillgångsinventering av Gotland står det klart att det finns flera tillgångar med
intressanta egenskaper. De som identifierats och är mest relevanta för den både den
svenska och utländska besökaren kan kategoriseras inom fyra tydliga tematiska områden:
outdoor, natur, kultur och mat & dryck. Dessutom är evenemang, som i varierande grad
baseras på dessa teman, en tillgång.
Även om boendeanläggningar i sig sällan är en reseanledning är de en förutsättning för att
destinationen ska kunna ses som exportmogen.
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En viktig del i nulägesanalysen är destinationens egenskaper och tillgångar som skapar attraktionsvärde samt hur dessa utvecklats i ett historiskt perspektiv. En tentativ kartläggning
görs även över tillgångarnas förmåga att skapa intäkter så att analysen kan peka på vad som
är eller har potential att bli framtida intäktsgeneratorer.
4.6.1 Tillgångar och egenskaper - Natur

Gotlands geologi är en grundförutsättning för många av de naturvärden som attraherar
besökare. Den västra kustens branta klinter, alla de många raukfälten, fossiler och klapperstensstränder erbjuder promenader och upplevelser. Lummelundagrottans droppformationer med stalagmiter och stalaktiter ger ytterligare förklaringar till öns geologi.
Kusten är närmare 80 mil och erbjuder sol och bad på långa sandstränder eller små undangömda badvikar. Men här finns många fler naturtyper. Alla med sin särpräglade flora och
fauna anpassad till berggrund och klimat.
Närmare en tredjedel av världens alvarmarker finns på Gotland. De är utspridda över hela
ön och de mesta kända områdena finns på norra Gotland och Fårö. Kännetecknande är
glest växande och vindpinade tallar och enar.
Gotland har en hög andel skogsmark. På västra kusten finns kustnära blandbarrskog som
lockar till promenader och upptäcktsfärder. Russparken i Lojsta är ett stort betesområden
där en liten russtam lever så vilt det är möjligt. Lövängarna är populära strövområden.
Strandängarna är utmärkta fågelplatser med vadare och många sträckfåglar vår och höst.
En särskild naturtyp är sanddynerna på Fårö och Gotska sandön. Gotska Sandön är nationalpark som kan besökas sommartid med regelbunden båttrafik från Nynäshamn och
Fårösund. Lilla Karlsö och Stora Karlsö är skyddade naturområden med häckande sillgrisslor och tordmular.
4.6.2 Tillgångar och egenskaper - Kultur och kulturarv

Gotland kallas av många kulturens ö. Ön har ett rikt kulturarv, men också ett ständigt växande kulturliv där kreatörer med olika inriktningar använder Gotland med hela sitt rika arv
för nyskapande och kulturupplevelser. Visby är en dynamisk och levande stad året runt
med allt från nöjesliv till shopping och universitetsliv.
Konstnärer, konsthantverkare, musiker, dramatiker och författare lever och verkar med en
rik och ständigt växande kulturskatt att ösa ur. Från Körsbärsgården i söder till Bergmancenter på Fårö finns en stor mängd gallerier och utställningar att besöka. Vårens och sommarens konstrundor bjuder besökaren hem till gårdar och ateljeer.
Många kulturevenemang återkommer årligen med Medeltidsveckan som det största. Bergmanveckan, Gotland Art Week och Romateaterns föreställningar i Roma klosterruin lockar
många besökare. Här finns också ett rikt nöjesliv med små konserter och stora föreställningar året runt.
Kulturarvet är lätt att ta till sig runt hela ön, med kyrkor, fiskelägen, gravrösen, stensättningar, gotlandsgårdar mm som tydliga exempel på mänskligt liv genom historien. Vikingatidens många skatter och gravfynd kommer till nytt liv på Gotlands Museum. Världsarvet
Hansestaden Visby, ringmuren, stadens bebyggelse med kyrkor och ruiner har en särskild
dragningskraft för besökare.
Utmaningen är att ytterligare tillgängliggöra kulturen för såväl inhemska som internationella
gäster.
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Ett påtagligt karaktärsdrag på Gotland är närhet och småskalighet. Besökaren kan åtnjuta
traditioner genom olika både mindre och större evenemang. Från täckating till Slite marknad. Avstånden är greppbara och det finns alltid något spännande att komma fram till.
Småskaligheten kommer till uttryck i betande ängsmarker, gårdsbutiker, närodlat, lokala
bagerier mm. Det finns ett ekologiskt tänkande som genomsyrar människornas attityder till
medmänniskor, natur och miljö.
Utmaningen är att säkerställa att småskaligheten kan komma gästerna till godo, där besöksnäringen behöver stimulera företagare och föreningar att ha öppet för att utveckla Gotland
till en året-runt destination.
4.6.3 Tillgångar och egenskaper – Outdoor – friluftsliv, aktivitet och sport

Gotlands natur- och kulturlandskap ger många möjligheter till vistelse i naturen och aktivitet utomhus. Definitionsmässigt är friluftsliv ”vistelse utomhus för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”. I en tid där allt fler vill vara aktiva så kan man till detta
addera träning och tävling i sin upplevelse.
Naturen är ett viktigt riksintresse för Gotland. Här finns många skyddade naturområden
bland annat genom naturreservatet Gotlandskusten.
Vandringar: Gotlands kust inbjuder till kortare och längre vandringar. Det finns inte så
många uppmärkta leder men däremot finns det många beskrivningar och förslag med text
och kartor att använda.Att ta sig hela Gotland runt är fullt möjligt men kanske lämpligt att
dela upp i fler deletapper. Pilgrimsleden går i norske konungen S:t Olav Haraldssons spår
från S:t Olofsholm på nordöstra kusten till Visby. Leden är cirka fem mil lång och uppmärkt.
Cykling: Gotland erbjuder många möjligheter att cykla längs leder i naturen eller på mindre
vägar. På olika delar av Gotland finns framtagna lokala cykelleder. Även med cykel är det
möjligt att sig längs eller nära kusten även om vissa delar måste cyklas på allmänna vägar.
Slite och norra Gotland har genom satsningen Gotland Bike Park blivit en av Sveriges
största mountainbikeparker med 20 mil leder. Det finns ett bredd utbud av cyklar att hyra
på olika platser på Gotland.
Ridning: Gotland erbjuder många möjligheter för hästintresserade allt från turridning och
westernridning till körning med häst och vagn.
Klättring: Gotland har intressanta och naturliga förutsättningar för klättring. Kalkstensklintarna på Gotlands västkust erbjuder möjligheter till unik klättring både för nybörjare och
mer avancerade klättrare.
Fågelskådning: Gotland har utmärka möjligheter till fågelskådning både för sträckande och
häckande fågel. Vid några av öns många strandängar finns välbesökta fågeltorn. Halsbandsflugsnapparen är en av rariteterna som också är Gotlands landskapsfågel.
Fiske: Den långa havskusten erbjuder, särskilt under vår och höst, ett intressant fritidsfiske
som inte kräver tillstånd eller fiskekort. Det gotländska havsöringsfisket har under senare år
blivit allt mer känt. Fiskeguider och färdiga paket för fiskeintresserade finns att tillgå.
Kajak: De bästa förutsättningarna för att paddla finns i skärgården utanför Slite. Slite är
också Gotlands havskajakcentrum. Här finns relativt många och lättillgängliga öarna och
möjligheten att paddla inomskärs möjliggör kajakpaddling oavsett väder.
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Golf: På Gotland finns natursköna golfbanor med varierad karaktär. På grund av det milda
klimatet på ön sträcker sig ofta golfsäsongen från tidig vår till sen höst. Totalt finns sju
golfbanor med varierande svårighetsgrad och landskapskaraktär.
Inom samtliga dessa områden finns kommersiella aktörer och ett föreningsliv som erbjuder
guidning, paket och evenemang. Ytterligare insatser kommer att krävas framåt. Inom fler
av dessa områden finns också en tydlig koppling till idrottsliv och tävlingsverksamhet som
ytterligare kan förstärkas.
4.6.4 Tillgångar och egenskaper – Mat och dryck

Gotländsk matkultur är känd i Sverige för sina fina råvaror och konsten att förädla dem till
en kulinarisk upplevelse. Det milda och soliga klimatet och en rik matkultur i kombination
med duktiga odlare och krögare skapar förutsättningar för detta.
Den gedigna jordbrukstraditionen på Gotland gör att man enkelt finner bra kvalitet på
lamm, fläsk och nötkött. Speciellt det gotländska lammköttet är känt för sin goda smak och
slaktas nu hela året. Flera av livsmedelsbutikerna på Gotland har specialiserat sig på gotländskt kött och det går att köpa "gårdskött" från olika lammgårdar på ön i butik.
Från april till midsommar är det säsong för sparrisen som är en gotländsk delikatess.
Nyskördat under sommaren tillhör också det gotländska utbudet. Många fina caféer finns
runtom på ön som bakar eget bröd och allt fler gårdsbagerier och specialbagerier har öppnat de senaste åren.
Matkulturen har intagit en central position i den gotländska kulturen och samhället och
många nya produkter har utvecklats under senare tid som serveras på Gotlands krogar.
På Gotland finner man allt från små, mysiga caféer till restauranger som håller hög klass.
Till exempel återfinns 17 av White Guides 598 restauranger på Gotland
4.6.5 Tillgångar och egenskaper – Boende

Det finns ett stort och varierat utbud av boende på Gotland. Under senare år har kvaliteten
på det kommersiella boendet stadigt ökat genom nybyggnation och renoveringar. Inte
minst på landsbygden är det vanligt att anläggningar erbjuder olika typer av boende och
inte bara hamnar under en kategori.
Hotell. Ön erbjuder allt ifrån förstklassiga hotell i Visby till mysiga hotell på landsbygden.
Många hotell har öppet året runt. I Visby har antalet rum och bäddar ökat i både nya och
befintliga anläggningar.
Stugbyar. Gotland erbjuder ca: 20 stugbyar för semesterboende från Fårö i norr till Fide i
söder. Standarden har höjts och fler håller öppet en längre period av året även om sommaren är den naturliga högsäsongen.
Camping. Öns 20 campingplatser erbjuder plats för tält, husvagnar och husbilar. Flera av
campingplatserna hyr även ut campingstugor.
Vandrarhem. Cirka 40 vandrarhem finn på Gotland. Det finns allt ifrån enklare standard till
högre.
Bed & Breakfast. Det finns gott om B&B på ön, dels inne i Visby men även ute på landsbygden. Det är vanligen lite mindre anläggningar med ett personligt mottagande.
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Stugor och lägenheter. Gotland har ett stort utbud av stugor, lägenheter och rum som hyrs
ut genom olika förmedlingsfunktioner på nätet. De är en viktig del av boendekapaciteten
men endast en mindre del redovisas i någon statistik.
4.6.5 Tillgångar och egenskaper – Möten och evenemang

Möten och evenemang är viktiga delar av den gotländska besöksnäringen. Små och stora
evenemang sker året runt på olika platser runt hela ön. Dessa evenemang har olika karaktär
och koppling till besöksnäringen. Här finns både årligen återkommande evenemang med
lokalt arrangörskap och tillfälliga evenemang där arrangören kommer utifrån. Idrottsföreningar, kulturföreningar och lokala sammanslutningar är viktiga arrangörer.
Konferenser och företagsevent som kommer utanför högsäsong är idag en viktig del av
besöksnäringen och har vuxit till ett starkt segment. Gotland har en växande verksamhet
inom eventbolag och andra företag som levererar kringtjänster.
Kongresser är en annan typ av stora möten med delvis annorlunda affärslogik. Dessa möten bygger på ett lokalt värdskap – inom forskning, yrkesföreningar, branschmöten mm.
Genom Gotland Convention Bureau har vi goda möjligheter att tillsammans med en lokal
värd lämna bud på exempelvis årsmöte för en viss yrkeskategori.
4.7 Sammanfattning av nuläget och utmaningar

Utveckling av totala antal gästnätter från 2009-2016 har ökat något över jämfört med genomsnittet för riket. (se figuren nedan) Dock visar en djupare analys, att Gotland har en
väsentligt mer ojämn utveckling med flera år med negativ utveckling. (Se bilaga sid 2)
Utländska gästnätter (se figuren nedan) har ökat mer på Gotland (38 %) under åren 20092016 än för riket (28 %). Andelen utländska gäster jämfört med totala antalet gästnätter har
minskat med en (1) procentenhet för riksgenomsnittet men även för Gotland. Andelen
utländska gästnätter är på Gotland är 14 procent lägre än riksgenomsnittet.
Förändring av antalet gästnätter 2009-2016
2009

2016

Förändring, procent

Gotland
Totalt antal gästnätter
Utländska gästnätter
Andel utländska, procent

822 600
81 000
10%

1 022 000
112 000
11%

+ 24%
+ 38%

Sverige
Totalt antal gästnätter
Utländska gästnätter
Andel utländska, procent

51 011 000
12 330 000
24%

61 862 000
15 676 000
25%

+ 21%
+ 27%

Antalet gästnätter och kapacitetsnyttjandet är mycket högt under juli men det finns ytterligare bäddkapacitet. Utländska gästnätter har relativt de totala gästnätterna en större spridning efter augusti – oktober månad. Se bilaga.
En viktig utmaning, som speglas i mål och strategier är att öka andelen utländska gäster och
försöka styra dessa till i första hand augusti-oktober men även till vår och försommarsäsongen. En ytterligare utmaning i förhållande till nuläget är att locka gäster att besöka ”hela
ön” varför mål och strategier söker sådana vägval.
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5. Strategisk potential och inriktning
Att medvetet välja inriktning, att välja marknader och teman att fokusera på, utifrån var det går att
skapa affärsnytta, är avgörande för en framgångsrik satsning.
Prioriterade marknader efter volympotential och besökares drivkrafter

Den svenska marknaden har störst ekonomisk betydelse utifrån nuvarande volymer. Tillväxten bedöms dock inte komma från Sverige i första hand utan från länder som betraktas
som närmarknader.
På exportmarknaderna är det framförallt Tyskland, Norge, Danmark och Finland som ses
som de största potentialmarknaderna för Gotland de närmsta åren.
Bedömningen är gjord efter historiska, nuvarande och potentiella volymer men även efter
de drivkrafter som segmenten från dessa geografiska marknader har. Drivkraftbedömningar
är gjorda utifrån Visit Swedens analyser om drivkraftssegmentering.
Inriktning på teman och produkter med krav på exportmognad

De prioriterade utländska marknader som Gotland vänder sig till behöver få en tydlig bild
av vad området har att erbjuda. Därför behövs en utveckling av tematiska reseanledningar
och en tydlig kommunikation anpassade till de prioriterade marknadernas behov. Om en
besökare från en prioriterad marknad ska attraheras av upplevelser så måste det finnas produkter av hög kvalitet som målgruppen finner enkla och intressanta att köpa.
Ett avgörande ställningstagande är att den strategiska inriktningen fokuserar på ett begränsat antal teman med underliggande produktgrupper. Att välja temastrategi är centralt för
utvecklingen och implementeringen av strategin.
Potentialen att utveckla besöksstråk

För att hela Gotland ska kunna utvecklas mot en året-runt-destination i världsklass är det
mycket viktigt att utveckla besöksstråk som på ett tydligt och organiserat sätt gör det möjligt för besökare att tas sig ut på den gotländska landsbygden. Visby är ett självklart nav i
utvecklingen och bör ha central roll från stråken som utgår därifrån.
Samverkan och tydligare hållbar affärsnytta

Besöksnäringen i Gotland bör fokusera mot tydligare hållbar affärsnytta. Även om lönsamhet och tillväxt står i fokus ska även andra mått på sikt utvecklas.
Volymtillväxten utvecklas enklast genom att säkerställa samverkan mellan företagen och
marknadsförings- och säljorganisationerna men även genom samverkan mellan företagen
och Region Gotland. Samverkan kan med fördel ske genom att företagarna i området utser
tydliga produktägare med ett helhetsansvar för produktens hela förädlingsgrad från idé och
koncept via produktutveckling till lansering och marknadsföring för att skapa långsiktiga
och hållbara engagemang.
Affärsnyttans fulla verkningsgrad tydliggörs när de processer som skapar förädlingsvärde
tydliggörs. Detta innebär i förlängningen att den värdekedja eller värdekedjor för de produkter och/eller teman som väljs behöver utvecklas, beskrivas och mätas utifrån kundvärden, värde för samhället och medarbetare.
Inom denna värdekedja eller värdekedjorna kan den hållbara affärsnyttan med ekonomiska,
sociala och miljömässiga frågeställningar utvecklas. Hur detta ska hanteras föreslås att behandlas i ett senare utvecklings- och implementeringsarbete.
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Inriktning och fokusering i sammanfattning








Fokusera på Sverige, Tyskland, Danmark, Norge och Finland.
Ta fasta på de kända drivkrafterna hos de geografiska marknaderna och segmenten.
Fokusera teman utifrån de tillgångar Gotland har och som möter marknadernas
drivkraft.
Utveckla tre besöksstråk som stödjer tanken om hela Gotland som en året-runtdestination.
Eftersträva hållbar affärsnytta i produktutvecklingen genom samverkan och produktägarskap.
Evenemang och möten av olika slag kompletterar och stärker utbudet – året runt.

6. Målbild – steg på vägen mot gemensam vision
Mål och vision för Gotland har två tydliga steg:



Målbilden är att Gotland ska upplevas som en exportmogen destination 2022 där
företagen samverkar för att uppnå synergier som skapar hållbar tillväxt.
Med rätt strategiska vägval ska vi då börja se effekter som leder mot visionen med
sikte på 2027.

Företagen som medverkat under processen har formulerat en vision, uttryckt som en stark
vilja att samarbeta och som utgår från de kvaliteter som finns i området.

Vision – Gotland ska vara världens mest attraktiva resmål 2027
Formuleringen av visionen har en hög ambitionsnivå och föreslås utvecklas vidare i ett
senare utvecklings och implementeringsarbete. Visionens formulering måste alltid sättas i
relation till de resurser och möjligheter som näringen och dess intressenter har samt även i
relation till de strategiska åtgärder som måste göras för att nå en målbild längs resan mot
visionen.
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”Gotland ska vara världens mest attraktiva resmål 2027”
Vision 2027

Affär

System &
Struktur

Medarbetare

Gapanalys

Målbild

Affär

Strategiska
åtgärder

Nuläge

System &
Struktur

Medarbetare

Affär

Medarbetare

Strategiska
vägval

System &
Struktur

6.1 Affärs- och tillväxtmål 2022

Företagen föreslås sätta upp en målbild som ska uppnås år 2022. Förslaget är att Gotlands
besöksnäring växlar upp utvecklingstakten så att näringen kan nå en årlig tillväxttakt om 7
procent inom utpekade strategiska tillväxtområden. Även här, som för visionsformuleringen bör denna ambitionsnivå förankras och utvecklas vidare i senare utvecklings- och implementeringsarbete.
”År 2022 har vi uppnått en hållbar årlig tillväxt om 7 procent inom våra strategiska tillväxtområden.
Vision 2027

Affär

Medarbetare

Gapanalys

System &
Struktur

Målbild

Affär

Medarbetare

Nuläge

System &
Struktur

Strategiska
åtgärder

Affär

Medarbetare

System &
Struktur

Strategiska
vägval
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6.2 Strategiska mål för att nå målbilden

Gotland ska upplevas som en destination – öppen året om – som är exportmogen år 2022.
I sina utvecklingsprocesser ska Gotland ha fokus på tydliga erbjudanden mot den globala
resenären.
För att klara uppgiften ska Gotland snarast utvecklas tre tematiska områden för fritidsbesökaren.
Dessutom behöver Gotland utveckla tre ”besökstråk” som gör den gotländska landsbygden attraktiv och tillgänglig året runt.
Utvecklingen ska främst ske inom tre tydliga tematiska områden som ska nå exportmognad:



Utvecklade outdoor-upplevelser med hög konkurrenskraft som dragare



Profilerande natur- och kulturupplevelser med högt internationellt attraktionsvärde



Unika och profilerande dryck- och matupplevelser

Kombinerade produktkoncept från olika teman ska utvecklas till hållbara produkter och
erbjudanden som attraherar de utvalda målgrupperna.
Besöksnäringen på Gotland bör snarast utveckla en strategi för besöksstråk för att säkerställa tanken om en året runt-destination för hela Gotland.
Utvecklingen bör göras för tre tydliga besöksstråk



Visby och norrut



Visby och österut



Visby och söderut

Möten och evenemang stärker och kompletterar

Möten och evenemang har en särskild ställning i arbetet med en besöksnäringsstrategi.
Dessa områden handlar om Gotlands attraktionskraft i ett bredare perspektiv för Gotland
som plats att besöka, men också plats att bo och verka på.
Gotland har stora möjligheter inom området evenemang och möten. Under kommande
utvecklings- och implementeringsarbete behöver en strategi för detta utvecklas och förankras. Denna bör baseras på våra förutsättningar och styrkor och fastställa kärnvärden och
kriterier för vilken typ av evenemang och möten som är strategiskt riktiga för Gotland
6.3 Förslag på åtgärder att genomföra för att nå målbild 2022

Förlaget är att Gotlands besöksnäring växlar upp utvecklingstakten så att näringen kan nå
en årlig tillväxttakt om 7 procent efter 2022. Nedanstående målområden förslås att utvecklas vidare.






Marknader – val av geografiska marknader
Teman - val av teman och hållbara produkter som ska utvecklas mot exportmognad
Utveckling av besöksstråk för att möjliggöra hela Gotland som året-runt destination
Val av marknadssegment – med fokus på drivkrafter
Val av samarbetsparters – utifrån internationella resenärers reselogik
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Satsning på kryssningstrafik
Satsning på möten och evenemang
Organisering av det strategiska, taktiska och operativa arbetet destinationen Gotland för att möta vision och målbild

Operativa mål

Besöksnäringen har två operativa mål som fokuseras
 Öka resandet med flyg och färja med 20 % med ett tydligt fokus på klimatsmart resande
 Öka antalet gästnätter med 20 % och internationella gästnätter med 30%
Målbilden har kompletterats med kritiska framgångsfaktorer indelat i tre övergripande vägval. Besöksnäringen behöver starta arbetet med de kritiska framgångsfaktorerna omgående
men också prioritera dem för att nå målen. Se figuren på nästa sida.
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Kritiska framgångsfaktorer för att nå operativa mål

Målbilder
Öka antalet gäst-nätter totalt med 20% och
antalet internationella gästnätter med 30%

Öka resandet med flyg och färja 20%

Öka samarbetet inom hela
besöksnäringen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stärka långsiktig marknads-föring av
Gotland internationellt

•
•

Arbeta aktivt för att bli en åretrunt och exportmogen
destination

Övergripande vägval

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Kraftsamla i tematik, stråk och säsong
Skifta bytesdag för att jämna ut
beläggning på färjan
Öka andelen engagerad näring
Draghjälp från näringen att fylla tomma
platser på båtarna
Rikta erbjudanden till valda målgrupper
Bygga upp gemensam stark säljorganisation för möten
Utöka samarbete och produktutveckling
mellan transportörerna och
evenemangsaktörerna
Tydliggör och sälj in upplevelser och
egenskaper som inte kan erhållas på
färjan – som t.ex. Världsarvet
Utveckla stråkens tillgänglighet,
attraktion och utbud
Transporter som för kryssningsresenärer
utanför Visby
Öka träffsäkerheten i marknadsföringen
Fokus på redan ”Sverigefrälsta”
marknader
Arbeta tidigare i travel cycle
Satsa på säsongsförlängning
Säkerställa att näringen med på
exporttåget
Utveckla en evenemangs- strategi med
fokus på export
Utveckla marknadsförings-strategi mot
kryssnings-rederier
Samverka med CMP (Copenhagen Malmö
Port)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ge näringen stöd och verktyg för utveckling
Tydliggöra marknad och målgrupp
Utveckla produkter med kundfokus
Ökad kvalitet på produkter och värdskap
Hållbart fokus för utveckling
Utveckla och använda relevanta KPI:er
Sampaketera med handeln
Erbjuda aktiviteter på stråken
Hållbart fokus för utveckling
Utveckla evenemang som medför
handel/shopping för aktiva och medföljande
Utveckla hotellerbjudande så att det lockar
medföljande
Utveckla evenemang som motiverar en vistelse
på minst 4 nätter
Utveckla transporter och evenemang
tillsammans med näringen – bo, äta, göra,
handla
Harmonisera och kundanpassa öppettider
Skapa en fungerande samverkan med
VisitSweden
Investera långsiktigt i marknadsföring
Finnas där kunden finns även digitalt
Avgränsa och prioritera marknader
Strategin tas i respektive styrelse
Marknadsför det unika med Gotland som en
utländsk målgrupp uppskattar
Marknadsför det unika och som
kryssningspassagerare kan/har tid att göra
under ett anlöp
Välj ut de rederier som stödjer Gotlands strategi
och fokusera på ett starkt samarbete med dem
för kryssning

Klara av att ha öppet året runt
Skapa tydliga reseanledningar utanför högsäsong
Dra nytta av ö-läget för utveckling
Arbeta för helgförlängning torsdag-måndag
Utveckla stråken
Fokusera på mars- Almedalen och augusti – december
Utveckla evenemang som stödjer nya perioder
Skapa en årskalender för evenemang som planerings-verktyg
Koppla evenemang och kryssning till shopping-möjligheter
Välj ut befintliga alt utveckla nya aktiviteter eller upplevelser som har störst störst chans att bli
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7. Strategier
Den strategiska utvecklingen vilar på sex fundamentala strategier som är avgörande för att
Gotland ska lyckas för att nå sin målbild. Respektive strategi omfattar de olika delar som
det fortsatta utvecklingsarbetet föreslås fokusera på.
De sex övergripande strategierna för att framgångsrikt utveckla Gotland är:
A. En hållbar besöksnäring
B. Strategi för tematiskt baserad produktportfölj
C. Strategi för besöksstråk
D. Utvecklingsmodell för produktägare och leverantörer
E. Samordnad marknadsföring och distribution
F. Samverkan mellan besöksnäringen och Region Gotland
A – En hållbar besöksnäring

Kraven på ett hållbart samhälle som balanserar miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella faktorer rör i hög grad besöksnäringen. Kraven kommer från såväl kunder som
myndigheter. Resandet har blivit en livsstil och detta får konsekvenser för miljö och klimat,
något som kräver strategier för att utveckla ett miljövänligt resande. Samtidigt innebär kraven på hållbarhet också en möjlighet till nya företag, idéer och produkter inom besöksnäringen.
Den nationella strategin betonar att Sverige har ett gott utgångsläge och stora möjligheter
att utveckla en hållbar besöksnäring. Sverige är ett av världens mest miljövänliga länder och
enligt World Economic Forum det land med allra bäst förutsättningar för en hållbar utveckling. Sverige som resmål rankas högt tack vare bland annat allemansrätten och tydliga
miljömål.
Krav på miljömässig hållbarhet börjar inom flera branscher och sektorer bli en självklarhet
och en del av verksamhetsutvecklingen. Det gäller inte minst hotell- och konferensanläggningar, som profilerar sig med närproducerad mat, miljöcertifieringar och en genomgående
hållbarhetsansats. För Gotlands del som i sin struktur bygger på flyg- och färjetrafik är ett
klimatsmart resande avgörande för framtida satsningar.
Mycket mer återstår att göra. Ett stöd i omställningsarbetet kan ges genom en gemensam
kunskapsplattform och förmedling av lärande exempel, som visar på att snål resursanvändning och sociala hänsyn är lönsamt i längden. Nationella och internationella organisationer
som har utvecklat kriterier och principer för arbetet med en hållbar besöksnäring bör få en
vidare spridning.
En hållbar besöksnäring handlar inte enbart om miljömässig hållbarhet utan också om ekonomisk, kulturell och social hållbarhet. Något som rör frågor kring exempelvis fysisk tillgänglighet, genus, inkludering och mångfald.
En utmaning handlar därför om hur turistiska produkter och resmål kan utvecklas genom
ett tydligare hållbarhetsperspektiv. Detta kan exempelvis handla om hur Gotlands mångkulturella historia och nutid kan bli en del i en utveckling av besöksnäringen.
Besöksmål behöver göras tillgängliga för besökare med olika funktionsvariationer. Ökad
tillgänglighet genom iordningställda promenader, kollektiva transporter, tillgång till toaletter
och information på flera språk bidrar till ett bättre mottagande.
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Strategiska insatser för att utveckla en hållbar besöksnäring:



Inventera erfarenheter och goda exempel på utveckling av besöksmål och produkter som skapas med hållbarhet som tydlig ledstjärna.



Stödja kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kring en hållbar besöksnäring.



Göra särskilda insatser och projekt med fokus på attutveckla besöksnäringen med
fokus på miljömässig, kulturell, social och ekonomisk hållbarhet. Viktigt att särskilt
beakta besöksmålens tillgänglighet för alla, oavsett fysiska förutsättningar att ta sig
fram.

B – Strategi för tematiskt baserad produktportfölj

Gotlands strategiska tillgångar behöver samlas och utvecklas under tematiska områden.
Att utveckla destinationens tematiska områden mot tänkta marknader och målgrupper är
centralt för att utveckla Gotlands värdeerbjudande. En del av de produkter som kan utgöra
kärnan i respektive tematiskt område finns redan.
Utmaningen är att utveckla samverkan mellan företag så att produkternas attraktionskraft
kan paketeras på ett sådant sätt att tematiken blir tydlig och produkten blir exportmogen.
Tydligheten utvecklas genom att aktörer samverkar med varandra inom samma tematiska
område. Vidare behöver kommunikationen tydliggöras samt att säkerställa såväl distribution som marknadsbearbetning och försäljning mot valda segment och marknader.
Ett sådant utvecklingsarbete är ofta svårt för enskilda aktörer att ta sig an. Arbetet måste
göras i samförstånd mellan företagen för att nå en nödvändig samverkan. Arbetet behöver
också organiseras och ledas och av en aktör som har näringens förtroende.
Exakt vilka tillgångar som ska utvecklas behöver näringens företagare tillsammans med
Region Gotland bestämma i samråd med varandra. En samsyn kring gemensamma utvecklingsinsatser är centralt för framgångsrik tematisk utveckling. I slutändan är det säljbara
produkter som måste vara i fokus och bilda en attraktiv produktportfölj.
Fokuserade teman

Strategin för att enklare utveckla och profilera destinationen samt effektivare nå ut på
marknaden bör fokusera på ett mindre antal teman där varje tema kan beskrivas med underliggande produktgrupper. Utifrån produktgrupperna utvecklar företagen därefter produkter och erbjudanden som säljs till marknaden.
Utmaningen att utveckla de teman som senare ska vidareutvecklas till tematiska produkter
är framförallt att förstå varför teman ska utvecklas samt att välja rätt teman.
Baserat på de tillgångar som finns idag och de potentiella prioriterade utländska marknadernas drivkrafter, som beskrivits tidigare, föreslås att Gotland fokuserar på upplevelser
inom i huvudsak tre teman med tillhörande produktgrupper:
Produktgrupperna bestäms under ett utvecklings- och implementeringsarbete. Ett sådant
beslut ska grunda sig på en matchning mellan marknadens och näringens drivkrafter.
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Outdoor
Cykling
Vandring
Klä ring
Fiske

Mat & Dryck
Restauranger
Caféer
Gårdsbu ker
Producenter
Terroir

Natur & Kultur
Visby
Världsarvet
Film
Hantverk
Kyrkor
Gotlands historia
Lugn & Ro

Ovan beskrivs föreslagna teman för utveckling som ska översättas i affärs- och handlingsplaner för de produkter som ska utvecklas. Planerna ska ligga till grund för framtida initiativ, investeringar, samarbeten och satsningar över gränserna i näringen. Planerna ska
stötta och attrahera både entreprenörer, offentliga aktörer och externa finansiärer.
Golf kan ses som ett intressant utvecklingsarbete men faller normalt inte under begreppet
outdoor. Om ett framtida utvecklingsarbete anser att golf är ett strategiskt affärsområde
bör golf beaktas i utvecklingsarbetet.
Tema outdoorupplevelser – produktgrupper som skapar reseanledning för den aktiva besökaren

Outdoor beskrivs som aktiva naturupplevelser. Under senare tid har begreppet blivit alltmer uppmärksammat och kopplar ofta till attityder och livsstilar inte sällan relaterat till välbefinnande och hälsa.
Trendrapporter och undersökningar pekar också på en mycket starkt tillväxt för outdoor
som enskild reseanledning men ofta utgör det också ett starkt inslag i gästers semesteraktiviteter utan att behöva vara reseanledningen i sig.

Produktgrupper inom outdoor kan vara såväl lättare aktiviteter som vandring, cykling,
paddling och fiske som mer nischade avancerade upplevelser som kitesurfing och klättring.
Ofta finns både lättare och tuffare varianter beroende på vilken typ av kund man riktar sig
till.
På Gotland finns det en stor potential i att utveckla tematiska produkter inom främst vandring och cykling.
Även andra tematiska produkter inom outdoor, till exempel fiske, klättring och paddling,
kan bli aktuella och föreslås att analyseras vidare i ett fortsatt utvecklings- och implementeringsarbete.
Vandring – Gotland kan erbjuda mångfald

Vandring bedöms ha mycket goda möjligheter att utvecklas till en framgångsrik produkt¬grupp inom temat outdoor. Vandringens tillgångar har idag mycket låg förädlingsgrad jämfört med sin potential. För vandring bedöms det finnas goda möjligheter att få
besökare att hitta till området, stanna och komma tillbaka på vår, sommar och höst.
Fördelar med vandring på Gotland är:
 Varierande sträckningar med fina leder och stigar i lättvandrade terräng är lämpliga
för många och kan tilltala olika målgrupper. Gotland runt är ett begrepp som också
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fungerar för vandring. Vackra miljöer längs kuststräckor kombinerat med vägar och
stigar på landsbygden borgar för en variationsrik upplevelse.
Vandringen på Gotland kan väl lämpad för vandrare med andra intressen, t.ex.
matupplevelser eller kultur.
Ökande efterfrågan för en stor målgrupp från de länder som Gotland bör se som
sina prioriterade marknader. Detta gäller även för svenska besökare.
Goda möjligheter att ”vandra utan att vandra”. Genom en tydlig reseanledning kan
andra upplevelser lyftas fram som tillsammans skapar stor attraktionskraft. Upplevelser under vandringen – eller upplevelser medan resesällskapet vandrar.
Lätt att inkludera i flera andra produkter och paket.

Utvecklingsbehovet för att vandring ska bli en intäktsdrivare:
För att vandring ska kunna utvecklas till att bli en hållbar intäktsdrivare krävs att aktörerna
organiserar arbetet och ansvarar för temat. Samarbetet behöver omfatta såväl attraktivitet,
kvalitetssäkring, drift och underhåll av leder såväl som paketering av kombinerade upplevelser samt hur lederna görs tillgängliga. Dessutom har vandraren önskemål om tillgänglighet till, från och på leder samt uppgifter om kollektivtrafik etc.
Vissa av dessa saker finns redan på plats i större eller mindre utsträckning, men det är viktigt att detta är ett pågående arbete där attraktiviteten, kvalitetssäkringen och en bättre upplevelse för den globale resenären med intresse för vandring alltid kan utvecklas.
Cykling – Gotlands potential att erbjuda stor variation

Idag finns många etablerade cykelleder i Europa, inte minst i cykelländer som Tyskland,
Holland, Schweiz och Danmark. Lederna går genom attraktiva landskap och har en stark
koppling till det lokala näringslivet. Resultatet av satsningarna har visat sig efter några år.
Befintliga företag har ökat sin omsättning flera gånger om och kreativa nyetableringar har
sett dagens ljus. Gemensamt har man bidragit till att göra cykelleden till en lönsam affär för
sin region.
Sverige har länge varit underutvecklat när det gäller cykelturism. Den gängse bilden av en
cykelsemester är ett lågbudgetalternativ med övernattning i eget tält och matlagning på
spritkök. Idag efterfrågas lika ofta ett bra boende, god mat och dryck och ett väl genomtänkt serviceutbud. Upplevelser som får kosta!
Regeringen bedömde i 2008 års infrastrukturproposition att cykling har goda förutsättningar när det gäller rekreation och turism. Cykelturismen i Europa är en storindustri som omsätter flera tiotals miljarder kronor per år. Den utgör en del av en trend som betonar värden
som aktiv fritid, hälsa och motion samt ekoturism och en klimatmässigt hållbar utveckling.
Under senare år har cykeltrenden tagit fart även i Sverige.
Cykelturister förflyttar sig i allmänhet 4-7 mil per dag och familjer med små barn kanske 23 mil. Cykelturisten är 40-70 år och spenderar mer pengar per dygn än en bilburen turist.
Fördelar med cykling på Gotland är:
 Relativt finmaskigt nät av attraktiva vägar som är lämpliga även för cyklister
 En variation av natur och landskapstyper framförallt med tanke på kuststräckor
 Ett relativt etablerat näringsliv längs med leder
 Ett betydande utbud av kulturellt och historiskt intressanta besöksmål
 Perspektivet att Gotland är en ö. Cykling på öar är positivt
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Utvecklingsbehovet för att cykling ska bli en intäktsdrivare:
För att cykling ska kunna utvecklas till en exportmogen hållbar intäktsdrivare krävs, liksom
för vandring, ett organiserat arbete med management som ansvarar för temat, alltifrån drift
och underhåll av cykelleder till marknadsföring genom hemsida, information om cykelleder,
kartor, uppgifter om transporter och tillgänglighet till paketering av kombinerade upplevelser.
Cyklisten har dessutom behov av att utrustningen är i gott skick och uppskattar därför ett
cykelvänligt värdskap hos aktörerna längs med lederna som innefattar boende med plats för
cykeln, möjlighet till enklare service, reparation och tvättning.
Dessutom har cyklisten önskemål om tillgänglighet till, från och på leder, uppgift om kollektivtrafik där cykel kan tas med.
Fokus på hela affären kräver samordnad affärs- och produktutveckling längs hela ön.
En del av ovanstående punkter finns redan på plats i större eller mindre utsträckning, men
det är viktigt att detta är ett pågående arbete där man egentligen aldrig blir klar i sin
kvalitetssäkring och strävan efter en bättre upplevelse för den globale resenären med intresse för cykling.
Tema natur & kulturupplevelser – reseanledningar för den nyfikna resenären

På Gotland finns en mängd olika aktiviteter inom kulturområdet som besökare är intresserade av och där det finns en utvecklingspotential.
Tillgångarna avseende kultur på Gotland omfattar:
 Film, berättelser och sevärdheter kring Ingmar Bergman
 Konst, erkända lokala konstnärer och etablerade konstrundor
 Musik, konserter och festivaler med varierat utbud som attraherar olika målgrupper
 Historia, med tysk prägel samt brett utbud av kulturhistoriska besöksmål och
muséer
 Visby, världsarvet och ringmuren
 Kyrkorna över hela Gotland
 Livsstilen på Gotland, socialt och ekologiskt hållbar. Småskaliga, lokala producenter, nytänkande krogar och aktiviteter som utgår från kulturtradition
 Naturscener, med raukar, ständer, kalksten och havet som tillsammans bildar en
mosaik av naturupplevelser
 Rikt fågelliv

Mycket av det som attraherar utländska marknader är svensk livsstil, som vi ser varje dag
och därför är blinda för. Att lyfta fram och kommunicera dessa värden är ett långsiktigt
arbete som behöver utvecklas och kan därför inte användas som en dragare idag.
Utvecklingsbehovet för att kulturupplevelser ska bli en intäktsdrivare omfattar:
 Tydliggöra de kulturområden som fångar intresse och som går att kommersialisera
 Skapa tydligare intäktsgeneratorer kopplade till de tematiska produkterna inom kulturområdet
 Använda utbudet av produkter inom kulturområdet för att profilera erbjudanden
inom andra tematiska områden
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Tema Mat och Dryck - upplevelser och reseanledningar för den kulinariska resenären

Det globala intresset för mat och dryck har exploderat på senare tid vilket kommer till uttryck i stort utbud av matprogram på tv och radio, allt fler matmagasin, bloggar om mat
och dryck och foodies etc. Maten som tema har en högre förädlingsgrad än outdoor idag,
men det finns fortfarande en outnyttjad potential att använda mat & dryck som profilerande tema. Utvecklingen bör fokuseras på en tydligare koppling till upplevelser kring maten
och dess ursprung – både där den produceras, förädlas och konsumeras.
Gotland är en mat-ö och har en potential inom mat och dryck
Möjligheter kopplat till mat & dryck baseras på:
 Det som är unika råvaror för Gotland som tryffel, saffran, ramslök, salmbär m.m.
 Jordbruket och odlingar med gårdsbutiker som erbjuder närodlade och ekologiska
produkter som bageriprodukter, kryddor, bär.
 Kött som lamm och nöt
 Producenter av öl, vin och whiskey som alla använder så många lokala råvaror som
möjligt i sin framställning.
Utvecklingsbehovet för att mat och dryckesupplevelser ska bli en intäktsdrivare omfattar:
Koncept och produkter kring mat & dryck kan med fördel kopplas samman med olika
outdoor-erbjudanden. Produkter och koncept som kan utvecklas ännu mer ur ett turistiskt
perspektiv är:
 Lokalproducerade (ekologiska) matvaror
 Måltidsupplevelser (idag små enheter men erkända)
 Matvandringar
 Cykla eller vandra mellan vingårdar, musterier och gårdsbutiker
Golf som kompletterande utbud

Golf är inte ett fokuserat tema för exportmarknaderna idag. Golf har dock en intressant
utvecklingspotential för en smalare målgrupp på för de tänkbara marknaderna. Utvecklingen hanteras bäst av golfklubbarna själva men med stöd i ett framtida utvecklings och implementeringsarbete.
Evenemang och möten på Gotland

Gotland har ett rikt kulturutbud, en fascinerande historia och storslagen natur som ger
varje möte en alldeles speciell inramning. Världsarvstaden Visby erbjuder spännande miljöer för olika typer av evenemang och möten i historisk miljö.
Evenemang och möten bidrar till att de stödjer ambitionen att utöka säsongsförlängning
och utvecklingen av de tre stråken. På så vis medverkar möten och evenemang till att utveckla Gotland till en året runt-destination.
Möten och evenemang skiljer sig åt beroende på vilken typ som avses. Det finns tillfälliga
evenemang där arrangören kommer utifrån. Det finns återkommande evenemang med ett
lokalt arrangörskap som har ett uttalat syfte att öka reseanledningarna till Gotland och att
locka besökare på andra delar av året än under högsäsong. Evenemang handlar om att
stärka en plats attraktivitet och identitet som en plats att besöka, leva och verka på.
Gotland jobbar idag aktivt med att locka såväl konferenser, företagsevent och kongresser
till Gotland och fördelarna med dessa olika möten skiljer sig åt. Konferenser och företags-
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event som kommer utanför högsäsong är idag en viktig del av besöksnäringen och har
vuxit till ett starkt segment där det finns en rad professionella aktörer på Gotland.
Kongresser är en annan viktig gren av mötesindustrin. Ett lokalt värdskap är i dessa sammanhang ofta avgörande för att få en kongress till Visby. Stora möten lockar hit forskare,
yrkeskategorier och branschmöten som ger Gotland möjlighet att visa upp ett professionellt Gotland som är attraktivt att arbeta och bo på. Deltagarna får se att deras profession
finns även här och kan lockas att jobba och leva här. De gotländska deltagarna får ett utökat nätverk, kompetensutveckling och får möjlighet att visa upp hur vi jobbar med frågorna
på Gotland.
Möten och evenemang handlar om attraktionskraft i ett brett perspektiv. Verksamheten
bedrivs idag professionellt men behöver förstärkas ytterligare i det kommande utvecklingsoch implementeringsarbetet. För att nå framgång inom möten och evenemang krävs bland
annat insatser som:
 Ta del av nationell och internationell statistik och kunskap om möten och evenemang.
 Beskrivning av vilka olika typer av möten och evenemang som finns och hur de
skiljer sig åt i form av effekter, fördelar och hur man lockar dem till sin destination.
Olika typer av möten och evenemang har väldigt skilda fördelar.
 Vi behöver utveckla former för att bättre mäta effekterna av möten och evenemang.
 Hållbarhetsfrågor är avgörande för att lyckas inom möten och evenemang?
 Ökad samverkan krävs mellan olika aktörer för att utveckla en attraktiv mötes- och
evenemangsdestination. Utvecklingsinsatserna stärks över att fler är delaktiga i arbetet. Det är också viktigt att ta del av andra destinationers arbete och finnas med i
nationella sammanhang där vi vänder oss mot internationella besökare/deltagare.
Idrottens Ö – samverkan mellan 35 aktörer

Idrottens Ö är ett intressant samarbetsprojekt mellan den gotländska idrottsrörelsen och
besöksnäringen på Gotland. Genom samarbetet erbjuder Destination Gotland resor och
boendepaket till förmånliga priser i samband med olika idrottsevenemang, som även innefattar idrottsmöten. Projektet levererade nyligen drygt 1100 gästnätter och utförs oftast på
ideell basis.
Inom ramen för Idrottens Ö jobbar man aktivt med att skräddarsy paket för idrottsmöten
av olika storlek och inriktning. Det kan vara allt från det stora årsmötet, konferensen till
den lilla planeringsresan med styrelsen eller idrottsledare. De paketerar resa, boende, möteslokaler och studiebesök och andra kringaktiviteter till förmånliga idrottspriser utifrån
kundens önskemål.
Gotland Convention Bureau

Gotland Convention Bureau (GCB) är en icke vinstdrivande organisation som marknadsför
hela Gotland som mötesplats. GCB fungerar som koordinator mellan kongressarrangör/mötesplanerare och aktörerna i den gotländska mötesindustrin. Hos GCB kan företag
och organisationer kostnadsfritt få råd och stöd för att arrangera ett framgångsrikt möte på
Gotland. Formerna för den fortsatta verksamheten vid GCB behöver utredas under kommande utvecklings- och implementeringsarbete.
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C - Strategi för besöksstråk

För att hela Gotland ska kunna utvecklas mot en året-runt-destination i världsklass behöver
det framtida utvecklingsarbetet samla insatserna för att arbeta fram tre turistiska stråk.
Förutom att det finns olika stråk i Visby så är Visby är ett självklart nav i utvecklingen och
kommer att få en central roll även från stråken som utgår därifrån. Stråken är till sin natur
geografiska men måste kopplas samman med produkter inom de tre valda tematiska fokusområdena.
Stråkens potential

Det finns tre presumtiva stråk att utveckla, Visby och söderut, Visby och norrut samt Visby
och österut. De olika stråkens särprägel blir tongivande för den framtida produktutvecklingen.
Inledningsvis, i ett eventuellt framtida utvecklings- och implementeringsarbete, behöver
arbetet kartlägga och utreda samt förankra potentialen i de tre stråken. En bedömning och
analys behöver göras utifrån tillgänglighet, tematisk attraktivitet (till exempel vandring, cykel och kultur), och utifrån den globale resenärens drivkrafter. Analysen behöver också
baseras på en bättre förståelse för förmågan hos näringen, längs med stråken, att gemensamt engagera sig i stråkets utveckling. Framförallt gäller det att kunna erbjuda, boende,
mat och attraktiva aktiviteter samt att kunna paketera dessa. Först efter att denna analys är
gjord går det att med säkerhet säga vilken utvecklingspotential som stråken har.
Utvecklingsstrategi av stråken

Utifrån en sammanvägd potentialbedömning av samtliga stråk kan insatserna prioriteras på
vilket stråk man ska starta arbetet. Det är viktigt att redan nu poängtera att samtliga stråk
behöver utvecklas. Den främsta anledningen är att eliminera företagens ekonomiska risker.
Stråken kan t.ex. vara öppna olika dagar under ”lågsäsong”, vilket gör att alla företag inte
nödvändigtvis har öppet varje dag under lågsäsong. Besökare kan vistas på alla stråk under
t.ex. en vecka men inte på varje stråk varje dag. Ambitionen är således, att minst ett stråk
ska vara tillgängligt varje dag.
En alternativ utvecklingsstrategi kan vara att man väljer delar av två eller alla tre stråken.
Detta kan gälla om t.ex. man kommer fram till att Gotlands kyrkor är av så stort intresse så
att det bildar en egen tur. De mest intressanta kyrkobesöken skulle då kunna ligga i två eller
alla tre stråken. Det samma gäller även för andra kulturupplevelser. En sådan utgångspunkt
behöver ligga med i den initiala analysen vid ett fortsatt utvecklings- och implementeringsarbete.
Utvecklingen av stråken är särskilt strategiskt viktiga utvecklingsområden för att nå inriktningsmålet om att hela Gotland ska vara en året-runt destination.
Erfarenheter visar från utvecklingsarbeten på andra destinationer, leder till slutsatsen att det
är viktigt att begränsa näringens finansiella risk i byggandet av nya säsonger.
Ambitionen att ha maximal tillgänglighet och öppethållande initialt måste ses som relativt
riskfyllt. Därför måste en tydlig utveckling med låg risk tas fram för hur stråken ska utvecklas och hålla öppet.
Det är viktigt att ”skynda långsamt” och matcha en satsning på öppethållande med en hög
upplevd tillgänglighet med tydliga erbjudanden och fokuserat marknads- och säljarbete.
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Hur en sådan satsning ser ut i praktiken återstår att analysera. En fungerande modell är att
välja ut den period som ska förbättras, ofta initialt begränsat till två extra veckor eller en
månads helger beroende på näringens resurser och riskvillighet. En sådan satsning ska ha
ett tydligt erbjudande till en tydlig målgrupp med etablerade sälj och marknadskanaler
och/eller kopplade till evenemang eller andra aktiviteter.
Successivt byggs stråket upp genom att förlänga helgen till exempelvis s.k. ovala helger
(torsdag – söndag alternativt fredag – måndag).
En hypotes som bör prövas kan vara att ett stråk har öppet torsdag – söndag ett andra
stråk fredag-måndag. Stråken kan därmed i sin initiala utvecklingsfas tillsammans ha öppet
drygt 70 procent (5/7) av veckans dagar. Att sedan ytterligare förlänga med en dag per
stråk är sannolikt möjligt i ett lite senare skede.
Viktigt är också att knyta an till olika verksamheter i Visby där företagen drar nytta av
varandra.
Som en röd tråd gäller att utveckla attraktionskraften i stråken med speciellt fokus på företagens möjligheter till intjäning.
D – Utvecklingsmodell för produktägare och leverantörer

Affärsnyttan för företagen är ett bärande budskap i alla besöksnäringsstrategier som syftar
till att skapa tillväxt. En stor utmaning för företagen i besöksnäringen är att bli mer framgångsrika och växa med ökad eller bibehållen lönsamhet över tid.
För att tillväxten och lönsamheten ska säkerställas krävs en hög attraktivitet genom att
kombi-nationer av olika företags erbjudanden utvecklas, paketeras, marknadsförs och säljs.
Oftast sker dessa erbjudanden genom samverkan med flera aktörer.
Näringen måste på egen hand kunna driva samverkan och på så sätt skapa tillväxt som är
ekonomiskt hållbar. Erfarenheter visar att de samverkansmodeller som grundar sig på en
tydlig produktägare till vilken en eller flera leverantörer är knutna är de mest framgångsrika
över tid.
Denna samverkansmodell bör bl.a. ta fasta på paketeringens grunder men kan med fördel
gå steget längre och främja ”modulariserad” produktutveckling och paketering, där olika
kombinationer av innehåll formar produkten. Genom denna metodik underlättas kundens
möjlighet att paketera inför resan men även väl framme på plats utan att binda upp sig i
stora färdiga paketlösningar från början.
Kunden kan istället välja att lätt köpa till olika upplevelser, produkter och tjänster i öppna
paket via den produktägare som den väljer att göra affärer med, utefter kundens egna önskemål. På så sätt finns möjlighet till både enkla och komplexa produkter utifrån kundens
önskemål och vana.
Genom att följa kundens beteende kan snabbt nya produkter och erbjudanden tas fram och
levereras som möter eller överträffar kundens förväntan. Denna modell bör utvecklas under arbetets fortsatt utvecklings- och implementeringsarbete
Modellen ska utformas för att främja tematisk samverkan över Gotlands stråk så att starka
erbjudanden av hög klass och med tydlig tematisk inriktning främjas.
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E – Samordnad marknadsföring och distribution

En avgörande strategi för tillväxten är att samordna och öka träffsäkerheten i marknadsförings-insatser och att säkerställa distributionen. Arbetet med att samordna marknadsföringen startar redan på det nationella planet genom att VisitSweden analyserar olika geografiska
marknader och vad potentiella resenärers inställning och intresse är för att resa till Sverige.
De potentiella resenärerna indelats i olika målgrupper för vilka VisitSweden tagit fram beskrivningar om olika drivkrafter att resa till Sverige.
Samordnad marknadsföring med VisitSweden

En av framgångsfaktorerna till att nå de utländska marknaderna ligger i en långsiktig samverkan med VisitSweden. Att etablera en närvaro på någon av VisitSwedens prioriterade
marknader tar tid och måste vara uthålligt. Att förbättra Gotlands kännedom på utländska
marknader kräver fokus, uthållighet och smarta kommunikativa lösningar.
Gotlands erbjudande är starkt och unikt men i princip oprövat i en systematisk marknadsbearbetning. Gotlands unicitet och ö-läge gör det möjligt för VisitSweden att formulera
tydliga budskap där Gotland sticker ut från många andra Svenska erbjudanden.
Val av marknader utgår från vilken tillgänglighet som finns eller som man har anledning till
att anta i en nära framtid. Vidare är valet av de geografiska marknaderna baserat på köpkraften hos de segment som kan tänkas välja Sverige som resmål. Segmentsanalyserna visar
också vilka drivkrafter segmenten har. Begreppsmässigt beskriver VisitSweden dessa som




”nyfikna upptäckare”
”aktiva naturälskare” och
”vardagssmitande livsnjutare”.

När drivkrafterna och dess andelar på olika geografiska marknader analyseras och matchas
mot de tillgångar som Gotland har under perioden den femte årstiden, sensommaren, utkristalliseras ett mönster av vilka geografiska marknader och segment som bör prioriteras.
Analysen har också vägt in befintliga resmönster, upparbetade relationer och tillgänglighet
från olika marknader till Gotland.
Analysen visar att de marknader som har störst potential i volym är Tyskland och Norge
med fokus på den nyfikne upptäckaren för Tyskland och den vardagssmitande livsnjutaren
för Norge. Även Danmark och Finland är intressanta marknader. Därutöver finns ett intresse från många internationella destinationer där Gotland är en ”hemlig plats” alternativt
har blivit ett resmål för någon särskild intressentgrupp – ”nördturism”. Dessa bearbetas
med fördel genom digitala kanaler.
Gotland har inte en historia av långsiktig marknadsbearbetning av utländska marknader
annat än i begränsad utsträckning och inte tillsammans med VisitSweden. Det är därför
viktigt att fokusera insatserna så att de kan ge snabba resultat.
En satsning på en given marknad kräver bearbetning under flera år för att ge resultat och
inklud-erar säkerställande av tillgänglighet så väl som erbjudanden och kampanjer. Det är
viktigt att arbeta så pass länge att arbetet kan justeras för att ge bättre effekt.
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Digitaliserad marknadsföring

Digitaliseringen genomsyrar hela destinationsutvecklingsprocessen och i synnerhet inom
marknadsföringen varför samverkan inom den digitala utvecklingen rekommenderas. Genom att regionen och företagen medverkar i denna samverkan underlättas möjligheterna i
den digitala transformationen av marknadsföringen.
Den digitala marknadsföringen är relativt enkel och resurseffektiv att göra. Med riktad digital marknadsföring går det att komma närmare kunden genom exempelvis annonsering i
sociala medier och sökmotorsoptimering.
Det bör understrykas att insatserna behöver göras samordnat och med fördel genom kluster av företag som erbjuder paketerade eller liknande produkter så att den digitala synligheten för hela destinationens utbud ökar. Genom en digital kompetens kan man dra nytta
av nya och förändrade kundbeteenden. Den digitala kompetensen bör finnas både hos
varje enskilt företag samt hos en central resurs inom destinationen.
Det är viktigt att visa upp Gotlands erbjudanden på internationella inspirations- och bokningssajter där gästen behöver få en uppfattning inte bara om en specifik aktivitet eller boende etc. Genom att sajten visar vad som finns i närheten beträffande aktiviteter, besöksmål etc. uppfattas Gotland bättre i ett sammanhang och skapar därmed högre attraktivitet.
Tyska marknadens kännetecken och potential

Den tyska marknaden karaktäriseras av tydliga drivkrafter inom natur & utomhusupplevelser, stads-upplevelser, rundresor samt kultur & nöjen. Drivkrafterna för att resa till Sverige
är mindre vad gäller shopping och mat & dryck.
De tyska gästerna föredrar hotell och stugor samt lägenheter som boendeform. Två tredjedelar av gruppen som beskrivs som den globala resenären känner till Sverige som resmål
och lika många planerar att resa hit.
För tyskarna är inte kulinariska upplevelser i sig en reseanledning, även om mat och dryck
är ett viktigt komplement till totalupplevelsen.
”Tyskarnas övernattningar står för 19 procent av alla utländska, kommersiella övernattningar i Sverige (2016). Totalt hade Sverige 3 miljoner övernattningar från Tyskland förra
året, vilket är en ökning med 3,3 procent från året innan. Flest övernattningar finner vi i
Stockholm, Västra Götaland och Skåne.
Besökare från Tyskland konsumerade i snitt för 574 svenska kronor per person och dag
under sin Sverigevistelse år 2014. Att jämföra med den genomsnittliga konsumtionen om 1
085 svenska kronor från samtliga utländska besökare.
Totalt är det 88 procent av de globala resenärerna i Tyskland som anger att de är intresserade av att besöka Sverige på semester vilket motsvarar 23,5 miljoner tyskar”.
Källa: Tourism Economics, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör, Inkvarteringsstatistik 2016 Tillväxtverket/SCB, IBIS 2014
Tillväxtverket/Markör och Visit Swedens målgruppsanalys 2015 Visit Sweden/GfK.

”Sveriges näst största utlandsmarknad, Tyskland, fortsatte också att växa under sommaren
2017 med nästan 35 000 fler övernattningar än sommaren innan. Sverige fortsätter att upplevas som ett tryggt, sympatiskt och hälsosamt land med gott om vacker natur. I Tyskland
har olika kampanjer med oväntade grepp som avlöst varandra under året skapat jämnt flöde
av inspiration om Sverige. Ett mångårigt samarbete mellan tyska researrangörer och svensk
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besöksnäring har lett till ökad kännedom om Sverige och gett konkreta resultat i fler övernattningar från Tyskland”. Källa: visit Sweden
Dessutom har tyskarna sin semester utspridd över längre tid under sommaren än svenskar
och där augusti – september är en stor andel av semestertiden. Tyskarna semestrar även i
oktober.
I Tyskland måste arbetsgivaren endast bevilja tio semesterdagar i sträck vilket leder till att
tyskar ofta har sin semester utspridd över flera perioder. Vidare så börjar sommarlovet i
skolorna vid olika tidpunkter i varje delstat. Därför fördelas ledigheten per automatik från
juni till september.
Sommarlovet i Tyskland är ”bara” sex veckor långt och det är fortfarande inte lika vanligt
att båda föräldrar jobbar. Det innebär ytterligare en anledning att tyskar har svårare att ta en
lång semester på sommaren utan sprider gärna sin semester över olika tidpunkter.
Tyska besökare hittar ofta sina resmål via en resebyrå i Tyskland och planerar resan utifrån
rese-byråns befintliga paket eller med tryckt material som inspiration. De är den mest traditionella marknaden bland VisitSwedens prioriterade marknader.
Danska marknadens kännetecken och potential

Även den danska marknaden karakteriseras av tydliga drivkrafter inom natur & utomhusupplevelser, stadsupplevelser, rundresor samt kultur & nöjen. Även drivkrafterna för att
resa till Sverige är mindre vad gäller shopping och mat & dryck. När det gäller danskarna
som endagsbesökare är de mest inriktade på shopping.
De danska gästerna föredrar hotell och stugor samt lägenheter, även stugor i stugbyar, som
boendeform.
Stora delar av den danska marknaden önskar utomhusaktiviteter under våren, sommaren
och hösten men tycker även om att uppleva storstäder samt göra rundresor i Sverige. Vidare finns en relativt stark efterfrågan på kulturupplevelser inom konst, design, historia,
teater m.m. Kulinariska upplevelser är dock inte någon direkt reseanledning för danska
gäster, även om mat och dryck är ett viktigt komplement till totalupplevelsen.
Danskarnas drivkrafter för att semestra i Sverige kan kategoriseras som
 Uppleva det svenska landskapet 71 %
 Utomhusupplevelser och aktiviteter vår/sommar/höst 64 %
 Uppleva städer (nöjesliv, museer, restaurangbesök mm) 59 %
 Uppleva stämningen och människorna här 48 %
 Restaurangbesök 48 %
Norska marknadens kännetecken och potential

De norska turisterna är en nyfiken grupp med många intressen. De starkaste drivkrafterna
för en Sverigesemester är för dem att uppleva nya städer och platser, att lära sig något nytt
samt att se och göra så mycket som möjligt i Sverige. De är mycket intresserade av svensk
kultur och livsstil och vill gärna besöka både städer och landsbygd.
Norska turister besöker Sverige på semestern framförallt för att koppla av och slippa rutiner och ha roligt med dem de reser med. De vill också känna sig fria, njuta av god mat och
dryck samt uppleva nya städer och platser. Mat och shopping är populärt bland de flesta.
De åker gärna på kortare resor och vill helst bo 4-stjärnigt. Weekends och långhelger är
överrepresenterade i detta segment.
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Totalt är 78 procent av de globala resenärerna i Norge intresserade av att besöka Sverige på
semester. Majoriteten av dessa har besökt Sverige på̊ semester vid något tillfälle tidigare i
livet, så de skulle bli återvändare.
Hela 93 procent uppger att de har besökt Sverige vid något tillfälle tidigare på̊ semester.
Ungefär 4 av 5 är intresserade av att återvända på̊ semester, vilket får räknas som ett gott
betyg på̊ deras upplevelse av Sverige.
Bland de 7 procent som ännu inte har semestrat i Sverige är knappt hälften inte intresserade av att göra det heller.
Slutsatsen blir att Sverige redan lockat väldigt många norrmän och möjligheten att växa på
marknaden de närmsta åren genom helt nya turister är liten. Tillväxtpotentialen ligger istället i att få de som redan besökt att återvända oftare, stanna längre eller spendera mer
pengar under besöket.
Finland som marknad

Den finska marknaden påminner till mycket stor del om den norska. 70 procent av de finländare som besöker Sverige vill uppleva städer med nöjesliv och besök på museer och
restauranger. Hälften av finländarna tycker att restaurangbesök och den lokala matkulturen
är viktigt på sin semester.
Besökare från Finland älskar att upptäcka världen och Sverige: med 4 miljoner besök (både
endags- och flerdagsbesök) stod finska besök för 20 procent av samtliga utländska besök
under 2014 enligt Tillväxtverkets gränsundersökning IBIS.
Besökarnas drivkrafter

De största drivkrafterna som de globala resenärerna har och som gör att de kan tänka sig
att besöka Sverige är:
 upplevelser i naturen under vår, sommar och höst
 uppleva städer (nöjesliv, muséer, restauranger)
 kulturupplevelser
De segment som identifierats med hjälp av drivkrafter går tvärs över nationsgränser och
demografi så som ålder och familjesituation. Studier visar också att individer i allt mindre
utsträckning beter sig som “sin ålder” eller familjesituation. Istället är det intressen, värderingar och drivkrafter som avgör vilka beslut som fattas och vilken typ av semester som
bokas.
Den drivkraft en person har för att besöka Sverige säger också mycket om vad de vill göra
och uppleva i Sverige. Segmentering efter drivkrafter gör det därför möjligt att ta utveckla
en kommunikation som tar hänsyn till att besökare reser till Sverige av helt olika skäl och
att de vill uppleva olika saker. Ibland är det samma saker men på helt olika sätt.
I nedanstående schematiska bild redogörs för drivkrafterna för den tyska, danska, norska
och finska marknaden.
Drivkrafterna är nedbrutna för att för att matcha de olika länderna som beskrivs ovan.
Dessutom ges en beskrivning av Gotlands upplevda erbjudande idag, utvecklingsbehov och
möjlighet att utveckla.
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Gotlands erbjudande i förhållande till marknadens drivkrafter
Drivkrafter

Marknad
Tyskland

Marknad
Danmark

Utomhusupplevelser
vår sommar höst

Mycket stor
efterfrågan

Mycket stor
efterfrågan

Liten
efterfrågan

Medel
efterfrågan

Naturupplevelser som
endast delvis är
förpackade

Stor efterfrågan

Mycket stor
efterfrågan

Stor efterfrågan

Stor efterfrågan

Visby med unik
karaktär och
erbjudanden

Rundresa i Sverige

Mycket stor
efterfrågan

Mycket stor
efterfrågan

Mycket stor
efterfrågan

Mycket stor
efterfrågan

Begränsat paketerat
erbjudande

Paketerade tjänster
eller erbjudanden för
rundresa på ön

Mycket goda
möjligheter

Utomhusupplevelser vinter

Medel
efterfrågan

Stor efterfrågan

Liten efterfrågan

Liten efterfrågan

Mycket svagt
erbjudande

Utomhusupplevelser
vinter

Små möjligheter
Begränsad vilja hos
näringen

Kulturupplevelser, design,
konst, historia, teater m.m.

Liten efterfrågan

Stor efterfrågan

Stor
efterfrågan

Stor
efterfrågan

Kulturupplevelser,
design, konst, världsarv, historia, småskalighet

Tema: Kultur
Mer upplevelser och
öppethållande inom
på konst, små skalighet design och film.

Mycket goda
möjligheter

Shopping

Liten efterfrågan

Stor efterfrågan

Stor efterfrågan

Stor
efterfrågan

Mindre grad men
finns inom hantverk
och gårdsbutiker

Öppethållande –
framförallt på
landsbygden

Goda möjligheter

Kulinariska upplevelser god
mat och dryck,
restaurangmiljöer

Liten efterfrågan
- men ökande

Medel
efterfrågan –
men ökande

Mycket stor
efterfrågan

Stor
efterfrågan

Starka koncept och
produkter inom mat
och dryck. God lokalproduktion av mat

Tema: Mat & Dryck
Utveckla mat & dryck
till ett ännu starkare
profilområde

Mkt goda möjligheter
till kulinariska
upplevelser (mat och
dryck)

SPA/Wellness

Liten efterfrågan

Medel
efterfrågan men
stor för viss nisch.

Liten efterfrågan
men ökande

Få men bra
SPA/Wellness/hälso
anläggningar

Fler anläggningar om
sydöstra Skåne ska
kunna profileras som
SPA destination

Mycket goda
möjligheter att
utveckla SPA med
andra verksamheter
t.ex. Outdoor

Evenemang

Liten efterfrågan

Liten efterfrågan

Liten efterfrågan

Liten efterfrågan

Flera olika men
internationella
idrottsevenemang

Tema: Evenemang
Utveckla vad som
gynnar tematiska
produkter och/eller
lockar medföljande

Goda möjligheer

Golf

Mycket liten
efterfrågan utom för nischen

Mycket liten
efterfrågan utom för nischen

Mycket liten
efterfrågan utom för nischen

Mycket liten
efterfrågan utom för nischen

Flera bra och vackra
banor. Lång säsong

Tema: Golf
Främst mot den
danska och eventuellt
norska marknaden

Relativt goda
möjligheter

Uppleva städer inkl.
restaurangbesök muséer m.m.

Marknad
Norge

Marknad
Finland

Medel
efterfrågan

Erbjudande idag

Utvecklingsbehov

Tema: Outdoor
via främst vandring
och cykling.

Bra erbjudanden men
behov av längre
öppethållande

Möjlighet att
utveckla

Mycket goda
möjligheter

Mycket goda
möjligheter

Kund- och affärsfokus för att stärka den långsiktiga marknadsföringen av internationellt

Gotlands besöksnäring kännetecknas av en mycket stark högsäsong vilket leder till att beläggningsgraden på boendeanläggningar varierar starkt över året. Många verksamheter
stänger också när högsäsongen är över.
För att nå en hållbar tillväxt i besöksnäringen på ön, behövs ett väsentligt förstärktstärkt
kund- och affärsfokus i marknadsföringsarbetet mot de prioriterade utländska marknaderna
även under andra säsonger än högsäsongen.
Utvecklingspotentialen för att nå en hållbar tillväxt bör i första hand ligga i anslutning till
hög-säsongen genom säsongsförlängning. Säsongsförlängning innebär en lägre affärsmässig
risk jämfört med om man väljer andra säsonger.
Den viktigaste faktorn är dock att marknadspotentialen bedöms som störst för sensommaren respektive våren för de utländska marknaderna.
Fokusering på sensommaren

I första hand bör Gotland utöka sina marknadsförings- och säljinsatser i syfte att öka antalet gästnätter på sensommarsäsongen. Sensommaren betraktas som september t.o.m. oktober.
Förutom till svenska marknaden bör fokus för marknadsföringen koncentrerats till de prioriterade exportmarknaderna, Tyskland, Danmark, Norge och Finland.I andra hand kan
motsvarande säsongsförlängning göras under våren.
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F – Samverkan mellan besöksnäringen, Region Gotland och övriga aktörer

Som en följd av den ”Regionala besöksnäringsstrategin för Gotland”- behöver regionens
och besöksnäringens roller och gränssnitt samt arbetsformer beskrivas för att åstadkomma
en god samverkan mellan besöksnäringen och Region Gotland för det framtida arbetet.
På ett övergripande plan går det redan idag att göra en sådan beskrivning men hur det ska
utformas mer i detalj förslås utvecklas i det fortsatta utvecklings- och implementeringsarbetet.
På det övergripande planet behöver regionen inom en snar framtid uttrycka hur arbetet
med flera av de uppgifter som tidigare funnits inom Inspiration Gotland är tänkt att fortsätta fungera. Det gäller för arbetet med turisminformation, hjälp vid planering och med
tillståndsfrågor vid evenemang eller andra aktiviteter där regionen behöver vara involverad.
Samtidigt behöver näringen bestämma hur deras roll ska utvecklas som mottagare av strategin och genomförare av de strategiska utvecklingsaktiviteter som kommer att tydliggöras i
ett utvecklings- och implementeringsarbetet av ”Regional besöksnäringsstrategi för Gotland”.
Partnerskap för långsiktig och hållbar stabilitet

För att utveckla samverkan mellan Region Gotland och besöksnäringen föreslås att ett
partnerskap formas. Partnerskapet ska bygga på en ömsesidig samverkan mellan regionen
och besöksnäringen där mål, strategier och planer med tillhörande uppgifter utvecklas och
implementeras.
Partnerskapet organiseras genom att bilda en grupp personer som representerar näringen
respektive regionen och där personerna har uppdraget att komma överens och driva såväl
strategiska som taktiska frågor.
Partnerskapet ska ta sin utgångspunkt i de mål och strategier som är vägledande för respektive part och därifrån utforma gränssnitten mellan ansvarsuppgifterna som respektive part
ska ha.
Vägledande strategiska utgångspunkter för Region Gotland inför formandet av partnerskapet

Gotlands vision är att vara Östersjöns mest kreativa och magiska plats präglad av närhet
och hållbar tillväxt. Inriktningsmålen för Region Gotland är att Gotland ska ha minst 65
000 invånare, och att gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet och att Gotland är
den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.

Gotland strävar också efter att vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.
Region Gotlands ansvarar som kommun, landsting och region för leverera kostnadseffektiv
välfärd och rättssäker service med hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet till fast boende, besökare och näringsliv. Region Gotland ska vara drivande i att skapa en trygg och
hållbar utveckling över hela ön.
Region Gotland ser besöksnäringen tillsammans mat- och livsmedelsnäringarna som de två
viktigaste utvecklingsområdena för regionen.
Vägledande strategiska utgångspunkter för Gfb inför formandet av partnerskapet

Besöksnäringen förslås att samlas och utvecklas genom Gfb. Gfb föreslås bli den organisation som blir näringens part i partnerskapet mellan näringen Region Gotland.
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Partnerskapet förutsätter att Gfb utvidgar sina uppgifter och tar på sig rollen att driva destinationsutvecklingsfrågorna på Gotland.
Partnerskapets strategiska utmaningar

Partnerskapet ska gemensamt verka för att utveckla besöksnäringen på Gotland.
Initialt behöver parterna bli överens om att:
 Utveckla ett gemensamt koncept för utvecklingsarbete som stärker hela Gotland
som destination. En plan utvecklas successivt som beskriver de prioriterade områden som behöver utvecklas i form av infrastruktur, service och tillståndsfrågor
m.m.
 Arbeta fram en långsiktig plan som eliminerar de problem som näringen har och
som är förknippade med regionens ansvar.
 Inrätta en servicefunktion som väsentligt underlättar för näringen att få snabb information och kunna ta snabba beslut.
 Gemensamt och i samverkan med Gotlands näringsliv skapa nödvändiga servicestrukturer som öppethållande, lokaltrafik m.m. för att öka intresset för Gotland
som ett naturligt val när det gäller besöksattraktioner.
 Säkerställa att berörda tjänstepersoner har en bred och relativt djup insikt om besöksnäringens betydelse för Region Gotland.
Överenskommelse om partnerskap

En överenskommelse upprättas mellan Region Gotland och Gotlands Förenade Besöksnäring, där man under en projekttid, förslagsvis t.o.m. 2022, gemensamt och i samverkan, tar
ansvar och tillsätter resurser för att:
 Målen i Gotlands besöksnäringsstrategi och i det tillkommande utvecklings- och
implementeringsarbetet uppfylls.
 Näringsliv och invånare upplever utvecklingen av besöksnäringen som positiv.
 Besöksnäringen bidrar till tillväxt på ett hållbart sätt över hela Gotland.
Efter projekttiden bör partnerskapet slutrevideras och sättas i relation till målen i målbilden
2022. Partnerskapet bör fortsätta även efter 2022 men målbilden behöver flyttas fram och
revideras för att klara den uttalade visionen 2027.
Organisering av partnerskapet

Under projekttiden 2018 – 2022 styrs partnerskapet av en styrgrupp där parterna representeras av:
 RG - regiondirektör och regional utvecklingsdirektör
 GFB – ordförande och verkställande direktör
Styrgruppens roll:







Säkerställa att projektet drivs framåt i riktning mot uppsatta mål
Fatta beslut om planer eller aktiviteter som leder mot de uppsatta målen
Delegera nödvändiga arbetsuppgifter till respektive organisation
Informera och förankra relevanta uppgifter om projektet utveckling
Följa upp att utvecklingen sker enligt överenskommelse.

8. Roller och ansvar
Den strategiska utvecklingen är beroende av ett interaktivt samarbete mellan besöksnäringen och Region Gotland. Ett fruktsamt samarbete bygger på förtroende och effektivitet i
arbetet vilket kräver att roller och ansvar behöver tydliggöras
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8.1 Rollen för Gotlands förenade besöksnäring - Gfb

Näringen måste ta på sig rollen att vara en stark destinationsutvecklare. Det innebär en
större uppgift än att endast driva marknadsföringsfrågor. Näringen behöver också medverka till att utveckla produkter, samverkan mellan företagen och paketering, arbeta för
ökad tillgänglighet m.m. samt samordna destinationens utveckling.
Gfb bör därför ta över de uppgifter som behöver utvecklas och som beskrivits i ”Gotlands
regionala besöksnäringsstrategi” samt överföra dessa till operationella aktiviteter.
Gfb har redan rollen att driva marknadsföring för kryssningstrafiken.
8.2 Rollen för region Gotland

Regionen ska fungera som stöd för de offentliga leveranser som krävs för att utveckla näringen på ett hållbart sätt.
Detta görs genom insatsplan kopplad till den regionala planen med utgångspunkt i Gotlands regionala besöksnäringsstrategi.
En fullständig lista över angreppssätt som behöver adresseras i för att en destination ska nå
långsiktig och hållbar framgång beskrivs i tabellen nedan med förslag på ansvarig organisation
Övergripande schematisk beskrivning av uppgifter, roller och ansvar för Gotlands besöksnäring

Vägledande beskrivningar av uppgifter, roller och ansvar för Gotlands besöksnäring

En detaljerad, genomarbetad och förankrad beskrivning över uppgifter och roller behöver
utvecklas. Nedan ges ett ramverk som anpassats till Gotland och som baserats på erfarenheter från andra destinationer enligt EFQM-modellen
I flera av de processer som beskrivs som gemensamma i figuren ovan sker merparten av
uppgifterna av antingen den ena eller den andra parten. Nedan görs en särskillnad av uppgifterna.
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Angreppssätt för vision och styrning
Utveckla regional verksamhetsidé, vision, värderingar
samt agera som förebilder
Definiera, kontrollera, utvärdera och driva fram förbättringar
Leda samverkan internt och externt
Stärka en förbättringskultur
Hantera förändringar

Ansvarig organisation
Region Gotland

Angreppssätt för att planera
Utveckla strategi, utvärdera och uppdatera
Utveckla handlingsplaner, utvärdera och uppdatera
Samla in besöksnäringens behov och förväntningar
Förstå intern prestation och förmåga inom besöksnäringen
Kommunicera, implementera och kontrollera strategin

Ansvarig organisation
Region Gotland
Region Gotland
Gotlands förenade besöksnäring
Gotlands förenade besöksnäring

Angreppssätt för att engagera
Planera kompetensutveckling
Utveckla kunskap och kompetenser

Ansvarig organisation
Region Gotland
Region Gotland och Gotlands förenade besöksnäring i
samverkan, leds av Region Gotland
Gotlands förenade besöksnäring

Arbeta mot gemensamma mål, involvera näringen och
ge dem möjligheter att lyckas
Kommunicera effektiv inom hela destinationen
Belöna, visa uppskattning och ta hand om besöksnäringens aktörer
Angreppssätt för att stödja
Samverka för hållbara fördelar
Finansiera utveckling för hållbar framgång
Hållbar hantering av byggnader, material och naturresurser
Hantera teknologi för att ge stöd åt strategin
Hantera information och kunskap för att ge stöd åt
beslutsfattande

Region Gotland
Region Gotland
Region Gotland
Region Gotland

Gotlands förenade besöksnäring

Region Gotland
Gotlands förenade besöksnäring

Ansvarig organisation
Region Gotland
Region Gotland och Gotlands förenade besöksnäring i
respektive verksamhet
Region Gotland och Gotlands förenade besöksnäring i
respektive verksamhet
Region Gotland och Gotlands förenade besöksnäring i
respektive verksamhet
Region Gotland

9. Processer för framtiden
Ett framgångsrikt arbete kräver också att det strategiska arbetet som beskrivs i detta dokument omvandlas till taktiska och genomförbara handlingsplaner som är baserade på näringens behov i kombination med den regionala målbilden. Först då kan det strategiska arbetet
påverka de operativa leveranserna i rätt riktning.
Det finns idag mycket erfarenheter av utvecklingsarbete som Gotland kan luta sitt destinations-arbete mot. Flera framgångsrika svenska destinationer och regioner har drivit ett systematiskt inom ramen för ”Hållbar Destinationsutveckling” som initierats och dokumenterats av Tillväxtverket.
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) har ansvarat för forskningen kring projektet. CKS har identifierat fyra centrala processer som är en förutsättning för att en destination i en hållbar riktning.
 Etablera destinationen organisatoriskt och geografiskt.
 Stöd turistisk klusterutveckling och innovation.
 Försörj destinationen med kompetens
 Koppla samman destinationsutveckling med samhällsplanering.
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Till detta behöver destinationen adressera sina processer på tre olika nivåer: strategisk, taktiskt och operativt. Strategiska processer handlar att fatta beslut som ligger till grund för de
insatser som behöver göras. Taktiska processer handlar om att planera beslutade insatser
och bestämma hur de ska genomföras, av vilka och för vem. Operativa processer handlar
om att genomföra insatserna i praktiken.
Nedanstående figur åskådliggör vad som beskrivits ovan.

Gotlands besöksnäring kan med fördel också sätta sig in i det arbete som Tillväxtverket
gjort under ramen för ”Hållbar Destinationsutveckling” och inkorporera dessa erfarenheter
i sin fortsatta utveckling.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BN 2018/1449
21 juni 2018

Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Handlingsprogram utifrån ny lag avseende avgiftsreducering
inom PBL.
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till handlingsplan.

Sammanfattning

Den avgift som en kommun tar ut i samband med bygglovsärenden ska reduceras när
handläggningstiden drar ut för mycket på tiden (Proposition 2017/18:210 Reduktion av
avgift för lov, förhandsbesked och anmälan). Riksdagen röstade och utfallet blev ja till
regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.
En person som ansöker om bygglov eller ett förhandsbesked har rätt att få besked inom tio
veckor efter att en fullständig ansökan har lämnats in till kommunen. Om det är nödvändigt
på grund av att en större utredning krävs kan kommunen förlänga denna tid ytterligare tio
veckor. När en person anmäler åtgärder som inte kräver bygglov ska anmälaren få beslut i
ärendet inom fyra veckor, eller inom åtta veckor om frågan är av större vikt eller principiell
betydelse. Byggnadsnämnden i en kommun får ta ut avgifter för dessa beslut. Detta enligt
nuvarande regler.
Nu införs ett system med avgiftsreducering. Systemet innebär att byggnadsnämnderna måste
minska avgifterna om handläggningstiderna drar ut så mycket på tiden att tidsfristerna inte
hålls. Avgiften ska reduceras med en femtedel varje vecka som tidsfristerna överskrids. Syftet
är att uppnå en effektiv byggprocess.
Byggnadsnämnden har i strategisk plan och budget 2019-2021 ( BN§43 ) tagit med detta och
ur ekonomisk synvinkel redan gjort en riskbedömning i denna skrivelse som har behandlats i
budgetberedningen 2018 samt för beslut i Regionfullmäktige
Beslutsunderlag

Handlingsplan

2018-06-18

Förvaltningschef
Johan Åberg
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Handlingstyp Bilaga 1
Ärende BN 2018/1499
20 juni 2018

Samhällsbyggnadsförvaltningen

12 kap. 8§
Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd,
4. slutsamråd,
5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök
på byggarbetsplatsen,
6. upprättande av nybyggnadskartor,
7. framställning av arkivbeständiga
handlingar,
8. expediering och kungörelse
enligt 9 kap. 41–41 b §§, och
9. andra tids- eller kostnadskrävande
åtgärder.
8a§
Om en avgift tas ut för handläggningen
av ett ärende om förhandsbesked
enligt 8 § 1, 8 eller 9 eller
ett ärende om lov enligt 8 § 2,
8 eller 9, ska avgiften reduceras
med en femtedel för varje påbörjad
vecka som en tidsfrist enligt 9 kap.
27 § första stycket överskrids. Avgiften
ska dock inte reduceras om
tidsfristen överskrids på grund av
ett beslut enligt 9 kap. 28 §.
Om en avgift enligt 8 § 1, 3 eller
9 tas ut för handläggningen av en
anmälan för en åtgärd som avses i
9 kap. 16 §, ska avgiften reduceras
med en femtedel för varje påbörjad
vecka som en tidsfrist enligt 9 kap.
45 § första stycket överskrids.
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1. Bakgrund
Den avgift som en kommun tar ut i samband med bygglovsärenden ska reduceras när
handläggningstiden drar ut för mycket på tiden (Proposition 2017/18:210 Reduktion av avgift för
lov, förhandsbesked och anmälan). Riksdagen röstade och utfallet blev ja till regeringens förslag.
En person som ansöker om bygglov eller ett förhandsbesked har rätt att få besked inom tio veckor
efter att en fullständig ansökan har lämnats in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av
att en större utredning krävs kan kommunen förlänga denna tid ytterligare tio veckor. När en
person anmäler åtgärder som inte kräver bygglov ska anmälaren få beslut i ärendet inom fyra
veckor, eller inom åtta veckor om frågan är av större vikt eller principiell betydelse.
Byggnadsnämnden i en kommun får ta ut avgifter för dessa beslut. Detta enligt nuvarande regler.
Nu införs ett system med avgiftsreducering. Systemet innebär att byggnadsnämnderna måste
minska avgifterna om handläggningstiderna drar ut så mycket på tiden att tidsfristerna inte hålls.
Avgiften ska reduceras med en femtedel varje vecka som tidsfristerna överskrids. Syftet är att uppnå
en effektiv byggprocess.
Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.
Byggnadsnämnden har i strategisk plan och budget 2019-2021 ( BN§43 ) tagit med detta och ur
ekonomisk synvinkel redan gjort en riskbedömning i denna skrivelse som har behandlats i
budgetberedningen 2018 samt för beslut i Regionfullmäktige.

2. Ekonomi
När det gäller reducering av avgift utifrån detta lagförslag skulle det rent teoretiskt betyda att BN
behöver reducera 50 % av sina ärenden om lov utifrån statistik från årsbokslut 2017. Dock skall
reducering av avgift enligt 12kap.8§ PBL ( bilaga 1 ) endast innefatta förhandsbesked enligt 8 § 1, 8
eller 9 eller ett ärende om lov enligt 8 § 2, 8 eller 9, de avgifterna kommer reduceras med en
femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 27 § första stycket överskrids Övriga
avgifter som tas ut i samband med beslut om lov kommer ej att påverkas enligt förvaltningens
bedömning i dagsläget.
Förvaltningen tagit några exempel från taxan (blir bara ett ungefärligt genomsnitt) och räknat bort
den del av intäkterna som teoretisk skulle kunna reduceras helt enligt ovan.

Ärendenr RS BN 2018/1449 Datum 2018-06-18

Det innebär en reducering av dagens avgifter ut emot kund när det gäller ett bygglov med ca 30-70
procent, beroende på ärendetyp. Intäkten för nämnden avseende bygglovhanteringen var 2017 ca 8
000 tkr, intäkter som ev. berörs av en reducering består av totalt ca 7 000 tkr. Utifrån statistik vid
årsbokslut 2017 så klarade enhet bygg ungefär 50 % inom 10 veckor, teoretiskt skulle detta innebära
att man inte klarar resterande 50 % inom 15 veckor och teoretiskt i rena pengar innebär det ett
intäktstapp på ca 3 500 tkr utifrån 2017 års intäkter (7 000 tkr/2 =3 500 tkr).
När det gäller förhandsbesked 2017 var den totala intäkten 246 tkr och de intäkter som skulle
räknas av enligt ovan lagförslag är 77 % av den totala intäkt som förhandsbesked innehåller.
Statistik från årsbokslut visar på att man 2017 klarade 10 % av förhandsbeskeden inom 10 veckor.
Det innebär ca 170 tkr i intäktstapp ( 246*77%=189 tkr*90% ).
Åtgärder
Utifrån ekonomisk synvinkel är det främst de åtgärder som nämns under punkt 3 som har påverkan
på vilka ekonomiska effekter som den nya lagen eventuellt ger.
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Under 2018 sker en taxeöversyn för de verksamheter som byggnadsnämnden ansvarar för, ny taxa
antogs 2016 ( Rf § 232 ) och började gälla 2017 i samband med detta beslutades att en utvärdering
samt en taxeöversyn skulle ske under 2018. Den nya lagen förändrar inte en Region Gotlands
möjlighet att ta ut avgift i samband med ärenden som lyder under PBL.
”Regeringen bedömer att ett system med avgiftsreduktion inte påverkar kommunernas möjligheter att finansiera
byggnadsnämndernas verksamhet via avgifter. Rätten att bestämma vilka avgifter som ska tas ut och vilka nivåer de
ska ha påverkas inte av att ett system med reduktion införs”
Det innebär att den taxeuppbyggnad vi tillämpar idag och som bygger på en modell från SKL även
blir tillämplig framöver, då lagförslag inte förändrar något när det gäller rätten att ta ut en avgift
utifrån 12kap.8§ PBL , Självkostnadsprincipen samt likställighetsprincipen. Översynen av taxan
kommer bland annat mer inbegripa en översyn av genomsnittstiden för ärenden, tillägg av ev nya
ärendetyper, förtydliganden samt timtaxan.

3. Verksamhet
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Enhet bygg har under 2017 arbetat med förbättringsarbete, omorganisation, nyrekrytering
och utbildning för att göra långsiktiga förbättringar. Det arbetet fortsätter under 2018 och
är ett flerårsprojekt. Detta skall göras samtidigt som det sen tidigare finns krav och
förväntningar på att effektiviteten skall öka med ett stort antal % och köer skall kortas
snabbt. Parallellt finns det även redan besparingskrav, på SBF, att följa vilket gör
ekvationen mycket svår. Tidigare års förbättringsåtgärder har tyvärr inte givit någon
långvarig effekt.
Enhetens arbete och effektivitet har under 2017 och i början av 2018 gjort framsteg men
har en relativt lång väg kvar att gå
Enheten kommer inte att vara i fas till januari-19 och det innebär att vi kommer att
påverkas av detta förslag, när det gäller förhandsbesked och bygglovsärenden.
Det viktigaste för enheten är att fortsätta förbättringsarbetet och att arbeta för att minska
ärendekön så snart som möjligt

3.1 Lagändringen fr.o.m. 1/1-19 (gäller inte retroaktivt)
 Anmälningsärenden; Enhet bygg håller lagstadgade handläggningstider så inom dessa
ärenden kommer lagändringen inte att påverka
Vi håller tiderna, vilket bör uppmärksammas som positivt.
 Bygglov, förhandsbesked och orsaker
De vanligaste orsakerna till att enhet bygg inte klarar lagstadgade
handläggningstider i dag är;
o Att enheten har byggt kö, i stort sett sedan nya PBL 2011. En lång
eftersläpning som tar mycket lång tid att vända
o Underbemanning under lång tid. P.g.a. besparingar, sjukskrivningar och
uppsägningar
o Svårt att rekrytera personal med rätt utbildning och arbetslivserfarenhet. Brist på
personal i hela landet.
o 70 % av nuvarande handläggare har jobbat 1,5 år eller kortare.
Från 5 månader till 1,5 år
o Ett flertal ärendens komplexitet kombinerat med ny och orutinerad
personal
o För liten mängd planlagd mark. Planlagd mark förenklar
bygglovshandläggningen
o Konstant hög arbetsbelastning sedan ett flertal år
o Remissyttranden dröjer. T.ex. har MH och TN haft svårt att hålla jämn takt med
den ökade produktionen av beslut
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Byggnadsnämndens årliga sammanträdesplanering kan även vara en orsak till
att tidsfrister överskrids.

3.2 Statistik jämförelse
Från delårsrapport 1 2018

jan-mars 2017

jan-mars 2018

Antalet inkommande
bygglovsärenden

298

270

Antal beslut
bygglovsärenden

264

281

I statistiken ser vi följande när det gäller ansökningar och beslut under perioden jan-mars;
• Företag och verksamheter; antalet ansökningar minskar med 45 %
•

Privatsidan; antalet ansökningar ökar med 14 %

•

Beslutsnivån ökar med 6,5 % under perioden. Personalgruppen är dock ännu något ojämn
om vi jämför månad per månad.

Anmälningsärenden: Handläggs och beslutas inom lagstadgad tid

Ärendenr RS BN 2018/1449 Datum 2018-06-18

Enhetens personal har ett stort engagemang och känner motivation för att arbeta för att nå uppsatta
nämndmål. De är dock medvetna om att det är en rejäl utmaning för en relativt orutinerad personalgrupp
med en kontinuerligt hög arbetsbelastning.
3.3 Nuläge statistik t.o.m. 180531 bygglov och anmälningsärenden
Denna del av handlingsplanen redovisas hur enheten fr.o.m. 180531 förändrar redovisningen av
ärendebalansen och anledningen till att det görs.
Ger även en beskrivning av enhetens nuläge vad det gäller ärendeflöde samt in och utgående balans
som är mycket viktigt att ha med sig framåt i arbetet med genomförandet av verksamhetens
handlingsplan.
Historik
Vid varje byggnadsnämnd redovisas den senaste månadens statistik samt jämförelser ett år bakåt.
Efter omorganisationen september-16 valde enheten att förändra redovisningen av statistiken
jämfört med tidigare år. Anledningen till det är att det tillsattes en ny ledning för enheten i
september-16 vilket markerar en nystart. För ledningen är det viktigt att kunna stå för den statistik
som redovisas.
Under slutet av 2017 och början av 2018 har enheten även tittat närmare på hur den s.k. ”kön”
redovisats tidigare år. Vilka siffror som hämtas ut ur systemet och hur de redovisats i bl.a.
verksamhetsberättelser.
I samband med analyser och förbättringsåtgärder inom enheten har vi kommit fram till att det är
viktigt att förändra redovisningen av årsstatistiken och den s.k. ”kön”
Detta blev extra tydligt i samband med redovisningen av den sammanfattade statistiken för 2017 då
det även blev en kortare diskussion i BN angående ”kön”.

”Lögn, förbannad lögn och statistik”.
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Det går att visa mycket med statistik. Det viktigaste är dock att veta hur vi tar fram våra siffror, vad
det är för siffror vi använder oss av, hur vi sammanställer dessa samt att vi kan använda våra system
på rätt sätt och att människor som arbetar med systemen känner sig trygga med det.
Med detta som bakgrund så har vi kommit fram till, efter ca 1,5 år med ny ledning, omorganisation
och ny personal att det är dags att nyansera bilden av enhetens ”kö”.

Nuläge
I följande tabeller redovisas av delårsavstämning av utgående balans 2018 t.o.m. 180531
Den redovisas i två olika tabeller;
Tabell 1: Anmälningsärenden
Anmälningsärenden har tidigare redovisats tillsammans med bygglov vilket blir missvisande.
Dessa ärenden handläggs inom lagstadgad tid och skall inte redovisas som en kö.
Tabell 2: Förhandsbesked och bygglovsärenden
Här redovisar vi nu bara ärenden som är kopplade till 10-veckorsregeln om handläggningstid.
Redovisas i en egen tabell för att ge en riktigare bild av nuläget kring dessa ärenden
Gjorda åtgärder innan sammanställning
Under dec-17 till jan-18 har följande gjorts för att redovisa riktigare siffror att utgå ifrån.
o Tidigare har följande räknats in i den årliga redovisningen av statistiken
(se verksamhetsberättelse 2017). Fr.o.m. 180101 är dessa borttagna.
 Strandskyddsdispenser
 brandskyddsprotokoll
 Remisser
 Inkommande tillsynsärenden
Dessa skall dock fortfarande hanteras och kräver arbetstid. De är dock inte bygglovsärenden
o

Ärendenr RS BN 2018/1449 Datum 2018-06-18

o

”Upprättande av städlistor” där vi gått igenom äldre ärenden.
 Rättat till felaktiga status och datum som saknas
 Avvisat ärenden
Åtgärder för att komma tillrätta med ”buggar” i systemet (w3d3), har gjorts. T.ex.
har ärenden på oförklarligt sätt bytt handläggare på ärenden efter att någon varit
inne och läst i ärenden
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Ärendenr RS BN 2018/1449 Datum 2018-06-18

Arbete efter 180131 och sammanställning av tabeller
 Arbetet med ”städlistor” är numera en återkommande arbetsuppgift.
 Fr.o.m. 180618 gör enheten nu åtgärder mot ärenden som är under komplettering, dvs en
större mängd kunder kommer efterhand att få besked om att ärendet avvisas.
 Enheten har även fr.o.m. 180618 minskat tiden för kunder att inkomma med
kompletteringar. Tidsgränsen är numera två månader (tidigare 3 mån + påminnelse).
Därefter kommer ärendet att avvisas om begärda kompletteringar inte inkommer i tid.

Tabell 1

2018

Utgående balans
Anmälningsärenden 180115

59

Antal inkomna
anmälningsärenden t.o.m.
180531

187

Antal beslut anmälning
t.o.m. 180531

162

Antal ärenden utgående
balans
Anmälningsärenden 180531

79

Under
komplettering

Inkomna
innan
2018

Under
2018

44

15

64

Inkomna
innan
2018

Inkomna
under
2018

Tabell 2

2018

Under
komplettering

Utgående balans Bygglov
180130

669

67

Antal inkomna ärenden
bygglov t.o.m. 180531

438

Antal beslut
bygglov t.o.m. 180531

521

Antal ärenden utgående
balans Bygglov 180531

586

189

265

321
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3.4 Lagändringens teoretiska påverkan och vilka åtgärder kan behövas
ytterligare



















Vi bör särskilt beakta att när vi vill uppnå kortare handläggningstider så får det inte ske
på bekostnad av handläggningens kvalitet. Om tidspressen blir för stor riskerar det att leda
till sämre beslutsunderlag och fler överklaganden. Sådana konsekvenser effektiviserar inte
byggprocessen och måste undvikas.
Enheten får heller inte välja att prioritera ärenden inkomna efter 190101. Det strider emot
lagstiftningen.
Fler riktade kompetensinsatser till handläggare och inspektörer behöver genomföras.
Tydligare riktlinjer när det gäller handläggning.
Från Boverket och den lokala politiken.
Utökad delegation till handläggare och inspektörer. För att undvika att många beslut
inväntar att nämnden skall sammanträda. Upp till BN att värdera.
Fler BN-sammanträden/år kommer att behövas
Gränsdragningar gentemot kunder behöver bli tydligare och snävare. Enheten kan inte
ha ärenden ”hängande” i väntan på kompletteringar eller för at kunden vill göra
förändringar p.g.a. att de fått veta att ärendet riskerar avslag.
Ärenden kommer att behöva avvisas i större omfattning
Utökade krav på kunder att leverera handlingar med rätt omfattning och kvalité.
En ökad arbetsbelastning vid förgranskningen av ärenden då det inrättas en
tidsfrist för kompletteringsbegäran, dvs det skall ha kommunicerats med kund om
ev. kompletteringsbegäran inom 3v. Skapar merarbete och tar tid från handläggningen.
Innebär att det bör utökas med fler personal inom enheten men även från Miljö och hälsa.
En kostnadsökning som inte ryms inom budget.
Den administrativa bördan kommer troligen att öka för de kommuner som inte klarar
handläggningstiderna. Vilket i dag är ca 50-60 av landets kommuner. T.ex. mer bevakning
av ärenden och beräkning av kostnader beroende på handläggningstid och genomförda
delar för respektive ärende. Klarar vi inte den bevakningen blir det fler bestridande av
fakturor som då också skall hanteras av personal och ta tid från andra arbetsuppgifter
Tillsyn: BN behöver ta ställning till om det är aktuellt att dra ner på ambitionerna inom
detta område för att omfördela resurser. Dock inte lämpligt då BN tidigare fått kritik av
revisorerna för att detta arbete inte genomförts tidigare år.
Lokalbrist: Det finns i dag inte arbetsrum till ny personal att tillgå. Dvs inga möjligheter
att utöka och inrymma ny personal.
Sammantaget innebär detta även att enhet byggs möjligheter och ambitioner att utveckla
och bredda sin servicegrad, tillgänglighet, stöd och rådgivning till kunder kommer att
försvåras och fördröjas ytterligare.

Ärendenr RS BN 2018/1449 Datum 2018-06-18

Bilagor
12 kap. 8§ PBL

Martin Ekepil-Ringelid
Bo Eriksson
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Statistik byggnadsnämnden
Juni 2018

Ärendekö

Antal ärenden som inte fått någon handläggare

160

Antal ärenden i kö

140
120
100
80
60
40
20

Siffror saknas för jun-jul 2017

Maj

April

Mars

Februari

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

0

Underhållsärenden – antal inkomna per månad
20
18
16
14

Antal inkomna underhållsärenden

12
10
8
6
4
2
Maj

April

Mars

Februari

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

0

Bygglov

(ej företagsärenden)

Antal inkomna och beslutade bygglovsärenden per månad
80
70

Antal inkomna
bygglovsansökningar

60
50

Antal beslut bygglov

40
30
20
10
Maj

April

Mars

Februari

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

0

Företagsärenden

Antal inkomna och beslutade företagsärenden per månad
70
60

Antal inkomna
bygglovsansökningar
- företagsärenden

50
40

Antal beslut bygglov
- företagsärenden

30
20
10

Maj

April

Mars

Februari

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

0

Förhandsbesked

Antal inkomna och beslutade förhandsbesked per månad
70
Antal inkomna
förhandsbesked

60
50

Antal beslut
förhandsbesked

40
30
20
10

Maj

April

Mars

Februari

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

0

Anmälningsärenden

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

60
Antal inkomna
anmälningsärenden

50
40

Antal beslut
anmälningsärenden

30
20
10

Maj

April

Mars

Februari

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

0

Attefallshus

Antal inkomna och beslutade Attefallshus-ärenden per månad
50
Antal inkomna
attefallshus

45
40
35

Antal beslut
attefallshus

30
25
20
15
10
5
Maj

April

Mars

Februari

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

0

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

Antal startbesked

80
70
60
50
40
30
20
10

ril
Ap

s
ar
M

ri
ua

8

Fe
br

ar

i2

01

7
01

nu

r2

Ja

De
ce

m
be

ve
m

be
r

be
r
No

Ok

to

r

i

em
be

st

Se
pt

gu

li

Au

Ju

i
Ju
n

aj
M

Ap

ril

0

Antal inkompletta ärenden

Ärenden som väntar på kompletterande handlingar från sökanden

300

Antal ärenden som inväntar
komplettering

250
200
150
100
50

Maj

April

Mars

Februari

Januari 2018

November

Oktober

September

December 2017

Siffror saknas för jun-jul 2017

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

0

Tillsynsärenden

Antal inkomna anmälningar om misstänkt olovligt byggande per månad

16
Antal inkomna
anmälningar

14
12
10
8
6
4
2
Maj

April

Mars

Februari

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

0

Tillsynsärenden

Totalt antal tillsynsärenden som ej blivit beslutade
500
450

Totalt antal
tillsynsärenden

400
350
300
250
200
150
100
50
Maj

April

Mars

Februari

Januari 2018

0

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

200
180

Antal
tillsynsärenden

160
140
120
100
80
60
40
20
Maj

April

Mars

Februari

Januari 2018

0

Kundtjänst – Mottagna samtal
Antal
1000

947

919

900
800

767

724 718 704

700

Kundtjänst
712

643

619

600

495 508

500

554

581

627

401

400
300
200
100
0
Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug Sept Okt

Nov Dec

Jan Feb Mar
2018

Apr

Maj

Kundtjänst – Kötid i medel
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BN 2015/6226
12 juni 2018

Christian Björkman

Byggnadsnämnden

VÄSTERHEJDE ANNEX 1:1
Upprättande av detaljplan - Västerhejde Annex 1:1, del av Granskning
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen kan gå till granskning
med förslag till detaljplan för Västerhejde Annex 1:1, del av, daterad 2018-06-12, i
enlighet med kap 5 §§ 18-21 Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900). Beslut enligt
reglemente RF 2015-03-30 § 143.
Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig
bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter
placerade kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata
skogskaraktären och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna vara minst
2000 m2. Den valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av
naturmark och att befintlig tallskog inramar respektive tomt. Stigar genom området
säkerställs. Varje fastighet föreslås få en begränsad byggrätt med möjlighet att
uppföra en huvudbyggnad jämte komplementbyggnader. Bebyggelsen ska utformas
så att den integreras i skogsmiljön och gärna förses med förnyelsebar energi såsom
solceller eller solfångare.
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande på grund av lokalisering i Visbys
sekundära vattenskyddsområde.
Ärendebeskrivning

Bakgrund

Begäran om planbesked fattades av Byggnadsnämnden i Region Gotland den 9
december 2015, BN § 229.
Förutsättningar

Planområdet omfattar ca 1,6 ha
och är lokaliserat strax söder om
Visby och Visborgsområdet i
norra delen av Västerhejde.
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Region Gotland
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BN 2015/6226

Fastigheten ägs av prästlönetillgångar i Visby stift. Planområdet är del av
Sandhedsskogen.
Väster om planerad lokalgata är området nästan uteslutande beväxt av tall med
undervegetation av marktäckande ljung. I planområdets närhet dominerar
lövvegetation. Söder om lokalgatan finns en f.d. hästhage. Området är bitvis relativt
kuperat med en ås i nord-sydlig riktning. Efter naturvärdesinventering där ett antal
rödlistade arter noterades har plankartan korrigerats och de utpekade områdena
reglerats som naturmark. Utifrån genomförda natur- och svampinventeringar
framkommer att den föreslagna utbyggnaden bedöms ha liten påverkan på områdets
naturvärden. En arkeologisk utredning har genomförts vilken visar att några
förekomster av fornlämningar inom planområdet inte finns.
Det planerade området anknyter till befintlig bebyggelsegrupp utan utpräglade
kulturvärden, placerad längs väg 562 med övervägande permanenta bostadshus,
successivt uppförda över tid.
Planerad bebyggelse regleras med
ett relativt fritt uttryck och bör
inlemmas i skogsmiljön på naturens
villkor. Planbeskrivningen ger
uttryck för ambitionen att
tillkommande byggnation skall ges
multifunktionalitet genom t.ex.
vegetationstak eller solfångare för
att skapa ett så hållbart
förhållningssätt till den planerade
exploateringen som möjligt. På så vis relaterar planförslaget också till det framtida
Visborgsområdet som enligt Strukturplan för Visborg (godkänt RF 2016-04-25 § 61)
skall utföras med en hög hållbarhetsprofil.
Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen KF 2010- 06-14 § 79. Aktualitetsförklarad av
RF 2014-06-16 § 97. Anger odlad mark.
Området är inte tidigare detaljplanerat.
Miljökonsekvensbeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2017-06-07 bedömt att genomförandet av
föreslagen detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 §
miljöbalken (MB), förutsatt att Miljö- och Hälsoskyddsnämndens rekommendationer
avseende avloppslösning följs. Området är beläget inom det sekundära
vattenskyddsområdet där infiltration av toalettvatten inte är tillåtet. Toalettvatten ska
istället avledas till sluten tank på respektive fastighet.
Länsstyrelsen instämmer i yttrande 2017-06-07 att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) inte krävs. Länsstyrelsen rekommenderar att omgivande bebyggelse även tas
med i detaljplanen, detta för att kunna ansluta området till framtida
exploateringsplaner inom Visborgsområdet, norr om planområdet. Länsstyrelsen
instämmer även i Region Gotlands bedömning att VA-frågorna är viktiga att hantera
under det fortsatta planarbetet. Vidare påpekas att förekomst av slät taggsvamp i
närområdet föranleder att en svampinventering genomförs under hösten. För att
utreda om fornlämningar berörs inom planområdet krävs att en arkeologisk
utredning genomförs i ett tidigt skede i planprocessen.
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En svampinventering har genomförts under hösten 2017. Inga fridlysta svampar
påträffades. En arkeologisk utredning har utförts. Inga fornlämningar påträffades.
Sedan tidigare har en naturvärdesinventering utförts.
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden har efter VA-utredning tillstyrkt ärendet med
villkor.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2015-12-09, BN § 229, med beslut om
planuppdrag .
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med underskrivet plankostnadsavtal
och i samråd med sökandes konsult upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201712-20.
Syftet med förslaget till detaljplan är i korthet att pröva lämpligheten att tillskapa
kompletterande fastigheter i skogsmiljö längs befintlig och tillkommande vägslinga.

Samråd

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2017-12-20, BN § 239, med beslut om
samråd, i enlighet med 5 kap 11-13 §§ Plan- & Bygglagen (PBL).
Samråd har genomförts med planförslaget daterat 2017-12-20 under perioden
12 januari 2018 till och med 2 februari 2018. De yttranden som inkommit finns på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och de åtgärder som dessa har föranlett har redovisats i en
samrådsredogörelse.
Följande ändringar av förslaget har skett:
•

Planbeskrivningen kompletteras med ett ställningstagande om att redovisad
vattenmängd är tillräcklig för den planerade bebyggelse och att denna
överensstämmer med Region Gotlands riktlinjer för enskild vattenförsörjning
vid nyetablering.

•

Planbeskrivningens redogörelse utvecklas avseende omhändertagande av
dagvatten samt om det föreligger behov av rening av planområdets dagvatten.
En planbestämmelse har tillförts, vilken anger att takmaterial inte får vara
zink eller koppar.

•

Planbeskrivningen kompletteras med en motivering av ställningstagandet att
genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra att några
miljökvalitetsnormer överskrids.

•

Planbeskrivningen kompletteras med information att om man vid
markarbeten eller liknande påträffar förorening i mark eller vatten skall
tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap 11 § miljöbalken.

•

Planbeskrivningen kompletteras med ett mer konkret ställningstagande till
huruvida området ur tillgänglighetsperspektiv uppfyller krav för att beakta
barn- och jämställdhetsperspektiv.
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•

Planbeskrivningen utvecklas med avseende på effektiv energianvändning och
användning av förnybar energi såsom solceller och solfångare.

•

Planbeskrivningen kompletteras med ett resonemang kring hållbar
transportinfrastruktur, hur befintlig infrastruktur underlättar planområdets
kontakter med Visborgsområdet och att trygga gång- och cykelförbindelser
kring Visbys angöringsvägar kommer att utredas då den fördjupade
översiktsplanen för Visby ska uppdateras. Då kommer även frågan om väg
562 ska förses med gång- och cykelväg att belysas.

•

Planbeskrivning och plankarta justeras i enlighet med Lantmäteriets
framförda synpunkter angående gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter
och samfällighetsförening.

•

Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras så att det framgår att
ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands
projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system.

•

Utöver redovisade justeringar har redaktionella justeringar genomförts i
planhandlingarna.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201704-05. Gjorda ändringar följer syftet med planläggningen och förvaltningen bedömer
att förslaget kan skickas ut för granskning.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2018-06-12
Plan- och genomförandebeskrivning, granskningshandling BNau, 2018-06-12
Plankarta, granskningshandling BNau , 2018-06-12
Illustrationskarta, granskningshandling BNau, 2018-06-12
Arkeologisk utredning – Arrendus 2017:24
Naturvärdes- & svampinventering – GBF
Vattenutredning, PM Vatten 2017-11-20
Samrådsredogörelse, 2018-06-12
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Christian Björkman
Fysisk Planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Egendomsnämnden i Visby Stift, Arvid Mickelåker, BOX 1334, 62124 VISBY
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Sökande
Egendomsnämnden i Visby Stift, Arvid Mickelåker, BOX 1334, 62124 VISBY

5 (5)

Dnr BN 2015/6226

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för Västerhejde Annex 1:1, del av Region Gotland
Planförslaget har under tiden 2018-01-12 – 2018-02-02 varit ute på samråd enligt 5:e kapitlet, 20 §,
plan- och bygglagen. Inkomna yttranden finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Med anledning av inkomna synpunkter har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående
ändringar och bemötanden ligger till grund för utställningsförslaget.

ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET
•

Planbeskrivningen kompletteras med ett ställningstagande om att redovisad vattenmängd är
tillräcklig för den planerade bebyggelse och att denna överensstämmer med Region Gotlands
riktlinjer för enskild vattenförsörjning vid nyetablering.

•

Planbeskrivningens redogörelse utvecklas avseende omhändertagande av dagvatten samt om
det föreligger behov av rening av planområdets dagvatten. En planbestämmelse har tillförts,
vilken anger att takmaterial inte får vara zink eller koppar.

•

Planbeskrivningen kompletteras med en motivering av ställningstagandet att genomförandet
av detaljplanen inte kommer att medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids.

•

Planbeskrivningen kompletteras med information att om man vid markarbeten eller liknande
påträffar förorening i mark eller vatten skall tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap 11
§ miljöbalken.

•

Planbeskrivningen kompletteras med ett mer konkret ställningstagande till huruvida området
ur tillgänglighetsperspektiv uppfyller krav för att beakta barn- och jämställdhetsperspektiv.

•

Planbeskrivningen utvecklas med avseende på effektiv energianvändning och användning av
förnybar energi såsom solceller och solfångare.

•

Planbeskrivningen kompletteras med ett resonemang kring hållbar transportinfrastruktur, hur
befintlig infrastruktur underlättar planområdets kontakter med Visborgsområdet och att trygga
gång- och cykelförbindelser kring Visbys angöringsvägar kommer att utredas då den fördjupade översiktsplanen för Visby ska uppdateras. Då kommer även frågan om väg 562 ska förses med gång- och cykelväg att belysas.

•

Planbeskrivning och plankarta justeras i enlighet med Lantmäteriets framförda synpunkter angående gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och samfällighetsförening.

•

Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras så att det framgår att ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar
för VA-system.

•

Plankartan kompletteras med bestämmelse ”Gästhus får ej förses med kök”.

•

Utöver redovisade justeringar har redaktionella justeringar genomförts i planhandlingarna.

2

Statliga och kommunala nämnder och styrelser m fl
Länsstyrelsen, 2018-01-31
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget i huvudsak är förenligt med Länsstyrelsens prövningsgrunder,
men anser att planhandlingarna i vissa delar behöver kompletteras.
Dels krävs ett ställningstagande kring huruvida den redovisade vattenmängden är tillräcklig för den
planerade bebyggelse och att denna överensstämmer med Region Gotlands riktlinjer för enskild vattenförsörjning vid nyetablering.
Dessutom krävs en redogörelse kring omhändertagandet av dagvatten samt huruvida det föreligger
behov av rening av planområdets dagvatten.
Vidare ställs krav på en motivering av ställningstagandet att genomförandet av detaljplanen inte
kommer att medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids.
Länssstyrelsen anser att planerad bebyggelse utgör komplettering till befintlig bebyggelse och därför
inte fungerar avhållande samt att hänsyn tagits till friluftslivets intressen. Länsstyrelsen bedömer därför att planläggningen inte kan anses medföra påtaglig skada på riksintresset. Planområdet omfattas i
övrigt inte av några riksintressen.
Detaljplanen har tagit hänsyn till genomförd naturvärdesinventering och arkeologisk undersökning,
varför länsstyrelsen inte har något att erinra kring dessa frågor.
Vidare anser länssstyrelsen att Region Gotland bör ta konkretare ställning till huruvida området ur
tillgänglighetsperspektiv uppfyller krav för att beakta barn- och jämställdhetsperspektiv.
I planarbetet bör frågor om effektiv energianvändning beaktas. Detaljplanen bör möjliggöra användning av förnybar energi såsom solceller och solfångare. Behov av planbestämmelser för detta bör
övervägas - höjdbestämmelse, reglering av takvinkel och avstånd mellan byggnader.
Inga potentiella förorenade markområdet finns registrerade inom planområdet eller i dess närhet. Om
man vid markarbeten eller liknande påträffar förorening i mark eller vatten skall tillsynsmyndigheten
underrättas enligt 10 kap 11 § miljöbalken.
Avseende trafikfrågor – se svar på Trafikverkets yttrande nedan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planbeskrivningen kompletteras med ett ställningstagande om att redovisad vattenmängd är tillräcklig
för den planerade bebyggelse och att denna överensstämmer med Region Gotlands riktlinjer för enskild vattenförsörjning vid nyetablering.
Planbeskrivningens redogörelse utvecklas avseende omhändertagande av dagvatten samt om det
föreligger behov av rening av planområdets dagvatten. En planbestämmelse har tillförts, vilken anger
att takmaterial inte får vara zink eller koppar.
Planbeskrivningen kompletteras med en motivering av ställningstagandet att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids.
Planbeskrivningen kompletteras med information att om man vid markarbeten eller liknande påträffar
förorening i mark eller vatten skall tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap 11 § miljöbalken.
Planbeskrivningen kompletteras med ett mer konkret ställningstagande till huruvida området ur tillgänglighetsperspektiv uppfyller krav för att beakta barn- och jämställdhetsperspektiv.
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Planbeskrivningen utvecklas med avseende på effektiv energianvändning och användning av förnybar
energi såsom solceller och solfångare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har övervägt om ytterligare planbestämmelser erfordras för att förenkla etablering av förnybar energi såsom solceller och solfångare. Förvaltningen anser att planbestämmelserna, som reglerar att huvudbyggnaders takform ska vara sadeltak, högsta totalhöjd och
tomtarealer är tillräckliga bestämmelser för att underlätta användning av förnybar energi i området.
Dessutom pågår en översyn av PBL, där lagstiftaren utreder om solfångare och solceller ska omfattas
av undantag för bygglovsplikt.
Trafikverket, 2018-01-25
Trafikverket anser generellt att nya bostäder och verksamheter ska lokaliseras till områden med god
tillgänglighet till kollektivtrafik samt att trygga och säkra gång- och cykelförbindelser ska finnas till
viktiga målpunkter såsom skolor och busshållplatser.
Placeringen av den aktuella bebyggelsen uppfyller inte dessa mål, utan området kommer i hög grad
att bli bilberoende. Ett resonemang om hållbarhet avseende transportinfratrukturen och hur den aktuella detaljplanen förhåller sig till detta saknas i planbeskrivningen. Även om trafikflödet är relativt lågt
har befintlig trafikmiljö brister vad gäller trafiksäkerhet vilket måste beaktas. En utökad randbebyggelse kring väg 562 ökar vägens barriäreffekt och förstärker brister i trafikmiljön. Inga förslag kring
nya gång- och cykelvägar eller busslinjer presenteras i planhandlingarna varför Trafikverket ställer sig
tveksam till detaljplanens lämplighet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Detaljplanen är en komplettering till befintlig bebyggelse. En busshållplats för pendeltrafik finns längs
väg 562 strax väster om planområdet.
En befintlig gångstig från området och norrut ska justeras och kan nyttjas för säker gång- och cykelförbindelse på en sträcka mot Visborgsområdet norr om planområdet. Ett utvecklingsarbete pågår för
Visborgsområdet, vars infrastruktur redan i dag ansluter söderut mot väg 562. Målpunkter i Visborgsområdet, såsom skola, friluftsområde och idrottsanläggningar är därmed lätt tillgängliga. En förtydligande karta har tillförts planbeskrivningen.
Planbeskrivningen kompletteras med ett resonemang kring hållbar transportinfrastruktur, hur befintlig
infrastruktur underlättar planområdets kontakter med Visborgsområdet och att trygga gång- och cykelförbindelser kring Visbys angöringsvägar kommer att utredas då den fördjupade översiktsplanen för
Visby ska uppdateras. Då kommer även frågan om väg 562 ska förses med gång- och cykelväg att
belysas.
Lantmäteriet, 2018-01-30
Lantmäteriet framför synpunkter som berör Lantmäteriets kommande arbete, bl a angående befintliga
vägservitut, eventuella ledningsrätter och bildande av samfällighetsförening för förvaltning av gemensamhetsanläggningar inom detaljplanen. Planbeskrivningen behöver kompletteras med dessa synpunkter.
Vidare framförs förslag på förbättringar av plankartan med ytterligare fastighetsbeteckning och servitut.
Prickmark inom tomtplats 6 mot naturmark föreslås av utgå, då den endast förekommer mot naturmark på denna fastighet.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planbeskrivning och plankarta justeras i enlighet med Lantmäteriets framförda synpunkter.
Prickmark inom tomtplats 6 mot naturmarken medger en lämplig avrundning av bebyggelseområdet.
Gotlands Elnät AB, 2018-01-15
Inga erinringar mot planförslaget.
Skanova, 2018-01-16
Inga erinringar mot planförslaget.
Tekniska nämnden, 2018-05-30
Tekniska nämnden har beslutat att föreslå byggnadsnämnden att VA-ledningar ska utföra enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system, vilket
ska stå i genomförandebeskrivning och regleras i exploateringsavtal.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras så att det framgår att ledningsnät ska anläggas
enligt ”Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VAsystem”, för att möjliggöra framtida anslutning till regionens förbindelsepunkt för vatten och avlopp.
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, 2018-03-20
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan och lämnar samtidigt synpunkter och
förtydliganden, vilka förslaget bör kompletteras med. Synpunkterna avser förtydliganden angående
gällande föreskrifter avseende sekundär skyddszon för Visby vattenskyddsområde, antal avlopp inom
planområdet samt vatten och avloppsförutsättningar. Frågan om antalet hushåll inom området och om
gästhus får innehålla kök aktualiseras.
Ett tydliggörande för hur omhändertagande av dagvatten ska utformas efterlyses, liksom om behov
finns för ytterligare rening av detta.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planbeskrivningens redogörelse utvecklas avseende omhändertagande av dagvatten samt om det
föreligger behov av rening. En planbestämmelse har tillförts, vilken anger att takmaterial inte får vara
zink eller koppar. För att begränsa antalet hushåll inom planområdet reglerar en särskild planbestämmelse att gästhus inte får förses med kök.
Räddningstjänsten, 2018-01-26
Ur räddningstjänstsynpunkt finns inget att erinra mot förslaget.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 2018-01-15
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen väljer att inte svara.

Markägare/boende/föreningar
Magnus Svensson, Västerhejde Törnerska hagen 2:2, 2018-02-02
I yttrandet framgår att fastighetsägaren inte motsätter sig den planerade bebyggelse. Dock framhålls
ett krav på att utsläpp av avlopp- och dagvatten ska ske utan att dricksvatten i området och dess
närhet förstörs, eftersom det är ett sekundärt vattenskyddsområde för Visby.
Dessutom lyfts frågan om eventuellt förbud mot bekämpningsmedel.
Två frågor önskas besvarade; Hur kommer avlopp och dagvatten att lösas?
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planhandlingarna kompletteras med förtydliganden av hur avlopp och dagvatten ska lösas inom området. Se även svar nedan.
Ingrid Steneljung, Västerhejde Gåshagen 1:1, 2018-03-31 (m fl - ej sakägare)
I yttrande framställs oro för hur avloppet ska utföras inom planområdet och för vilka konsekvenser
planerat vattenuttag kan skapa i närområdet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

I planhandlingarna, vilka förtydligats, framgår att särskilda skyddsåtgärdet för att minimera risk för
förorening av mark och grundvatten ska genomföras. Det är bl a förbjudet att släppa ut WC-vatten.
En gemensam avloppsanläggning med ett minireningsverk som tar hand om BDT-vatten ska anläggas.
WC-vatten ska tas omhand i slutna tankar.
En godtagbar vattenredovisning, vars kapacitet och kvalitet överensstämmer med ”Byggnadsnämndens riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering 2008-04-09”, har bifogats
detaljplanen. Denna har godtagits av såväl Miljö- och hälsoskyddsnämnden som Länsstyrelsen.
I ngrid Norrby, Västerhejde Hunnestorp 1:4, 2018-04-06
I yttrande framställs, i likhet med yttrande från Ingrid Steneljung ovan, oro för hur avloppet ska utföras inom planområdet och för vilka konsekvenser planerat vattenuttag kan skapa i närområdet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Se svar ovan, liksom de kompletterade planhandlingarna.

Visby den 12 juni 2018

Christian Björkman
Fysisk planerare

:

Anders Rahnberg
Planchef
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Illustrationskarta
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En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr
hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader, storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra
förslaget.
Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan bl a standardförfarande eller utökat förfarande.

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

Förslaget står i strid med översiktsplanen som anger odlad mark samt är
av i övrigt stor betydelse eftersom planområdet är förlagt inom Visbys sekundära vattenskyddsområde.

Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den 9
december 2015, BN § 229.
Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter placerade kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata skogskaraktären och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna
vara minst 2 000 m2. Den valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av naturmark och att befintlig tallskog inramar respektive tomt.
Stigar genom området säkerställs. Varje fastighet föreslås få en begränsad
byggrätt med möjlighet att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader. Bebyggelsen ska utformas så att den integreras i skogsmiljön och gärna
förses med förnyelsebar energi såsom solceller eller solfångare.

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas
innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför göras enligt
6 kap 11 § miljöbalken. Denna s k behovsbedömning ska göras med hjälp av de
kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen.
Kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen handlar bl a om riskerna för människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på grund av t ex
överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller påverkan på skyddad
natur.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, 2017-06-07, bedömt att genomförandet
av föreslagen detaljplan inte medför en betydande miljöpåverkan, förutsatt att
Miljö- och Hälsoskyddsnämndens rekommendationer avseende avloppslösning
följs. Området utgör s k sekundärt vattenskyddsområde där infiltration av
toalettvatten inte är tillåtet. Toalettvatten ska i stället avledas till sluten tank
på respektive tomt. Detaljplanen reglerar detta genomförande.
Länsstyrelsen instämmer, i yttrande 2017-07-03, att en miljökonsekvensbeskrivning inte krävs. Länsstyrelsen rekommenderar att omgivande bebyggelse
även tas med i detaljplanen, detta för att kunna ansluta området till framtida
exploateringsplaner inom Visborgsområdet, norr om planområdet.
Länsstyrelsen instämmer även i Region Gotlands bedömning att VA-frågorna
är viktiga att hantera under det fortsatta planarbetet. Vidare påpekas att förekomst av slät taggsvamp i närområdet föranleder att en svampinventering
genomförs under hösten. För att utreda om fornlämningar berörs inom planområdet krävs att en arkeologisk utredning genomförs i ett tidigt skede i planprocessen.
Region Gotland har beslutat att föra planarbetet vidare utan att inlemma omgivande bebyggelse. Utvecklingen av Visborgsområdet är en framtida planeringsfråga, som är svår att överblicka redan i dag.

__________________________________________________________________________________
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Miljö- och Hälsoskyddsnämndens rekommendationer angående avloppslösning följs. En svampinventering har genomförts under hösten 2017. Inga fridlysta svampar hittades. En arkeologisk utredning har utförts. Inga fornlämningar påträffades.

PLANDATA
Lägesbestämning

Området ligger söder om Visby och Visborg i norra delen av Västerhejde, i
närhet till väg 562 mot Stenkumla.

Areal

Planområdet omfattar cirka 16 000 m2 (1,6 ha).

.
Översiktskarta

Planförslagets arealer/ändamål kvartersmark och allmän plats
Bruttoarea/antal
Ändamål
Yta
lgh/tomter
Kvartersmark
Bostäder
Handel
Industri

18 579

Turiständamål
Allmän plats
Natur
Park
Lokalgata
Huvudgata

Markägoförhållanden

1 800/9/9

14 969
4 410

Planområdet ägs av Prästlönetillgångar i Visby stift.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen och
allmänna intressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Det innebär
att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte innebära att
Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Inga riksintressen i övrigt berör området.

Översiktliga planer

I översiktsplanen för Gotland – Bygg Gotland 2025 – (antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, laga kraftvunnen 2010-07-15) är området utmärkt
för pågående markanvändning. Därmed gäller översiktsplanens allmänna riktlinjer för området.

Detaljplaner

Området är inte tidigare detaljplanelagt, ej heller intilliggande markområden.

Kommunala beslut
i övrigt

Enligt beslut om reviderat vattenskyddsområde i regionfullmäktige 2017-03-30
utgör området sekundärt vattenskyddsområde, med särskilda förutsättningar
för val av avloppslösning.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Planområdet är en del av Sandhedsskogen strax söder om Visby. Väster om
lokalgatan är området nästan uteslutande beväxt av tall med undervegetation
av marktäckande ljung. Strax nordväst om planområdet finns ett gammalt
sandtag. Här dominerar lövvegetation som sälg, ask, bok, sötkörsbär och lönn.
Söder om lokalgatan återfinns en f d hästhage med glest stående tallar. Öster
om denna tar en tät tallplantering vid.

Utdrag ur ortofoto

Området är bitvis relativt kuperat och ligger mellan 55-60 meter över havet,
med den högre nivån i den östra delen. Här löper en ås i nord-sydlig riktning.
__________________________________________________________________________________
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Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering har genomförts av Gotlands Botaniska förening
under sommaren 2016. Denna har undersökt förekomsten av rödlistade kärlväxter och andra organismer, främst rödlistade dagfjärilar och fåglar.
Slutsatser och bedömning
De påträffade rödlistade arterna är koncentrerade till gläntor och kanter av de
två körvägarna i området samt till den f d hästhagen i södra delen. Ur ett gotländskt perspektiv är det framförallt toppjungfrulin och gråfingerört, som är de
mest skyddsvärda arterna.
För att bevara så stor del som möjligt av de rödlistade arterna och dess växtplatser föreslår Gotlands Botaniska förening att hästhagen lämnas fri från
bebyggelse, likaså ett minst 15 meter brett område längs körvägens västra
sida. Om möjligt borde betet i hästhagen återupptas.
De utpekade områdena bör även fortsättningsvis klippas eller slås. Längs körvägens närhet förordas att träd, buskar och ljung röjs, så att en miljö med
ängslikande karaktär tillskapas där de rödlistade arterna kan fortleva. Föreslagna åtgärder bör integreras i en skötselplan för naturmarken.
Svampinventering
En svampinventering har genomförts av Gotlands Botaniska förening i september 2017. Vid inventeringen deltog även svampexperten Elsa Bohus Jensen. Inventeringen avsåg att undersöka om några rödlistade svampar, specifikt
sällsynta taggsvampar, fanns inom planområdet.
Bland de trettiotal svampar som noterades vid inventeringen återfanns inga
rödlistade arter.
Sammanfattning
De utpekade områdena regleras som naturmark i detaljplanen. Utifrån genomförda naturvärdes- och svampinventeringar kommer den föreslagna utbyggnaden ha liten påverkan på områdets naturvärden.
Geotekniska
förhållanden

Marken inom planområdet består till allra största del av svallsand. I den östligaste delen kan en svallad morän förekomma (SGU serie K nr 4:1, 2005). Enligt
äldre jordartskartor betecknas jordartens som isälvsgrus, d v s ett något grövre
och mer ensgraderat material (SGU Aa nr 183, 1940).
De lösa jordlagrens (kvartära) mäktighet uppgår allmänt till 1–5 meter och vid
de större mäktigheterna kan säkerligen en finkornig morän förekomma inom
hela planområdet, som allmänt förhindrar infiltration ner till och i underliggande berg. Underliggande berg utgörs av ett relativt märgelfattigt och därmed och förhållandevis sprickfattigt kalkstensberg av typen Slitelager.
Grundvattnet i berg beräknas ligga 10–15 meter under markytan (SGU 1882)
och dess strömningsriktning väster/nordväst och Östersjön. Normalt torde
inget permanent grundvatten förekomma i de lösa jordlagren utan enbart
ställvis och då som ett markvatten vid kraftig nederbörd och vid snösmältning.
Markvattnet strömningsriktning följer topografin och är övergripande åt väster. Den lösa jordens, sand/fingrus, genomsläpplighet bedöms till 10-2-10-5. Det
är mycket troligt att minst en mindre mäktighet av morän förekommer under
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sand/grus och att denna vilar direkt på berget. Moränen har betydligt mindre
genomsläpplighet än sand/grus och förhindrar allmänt en hydraulisk konduktivitet mellan sand/grus och ner till berg. Dess genomsläpplighet uppgår till 10-710-9 något beroende på den ingående finjordshalten.
Radon

I översiktsplanen för Gotland 2010-2025 framgår att området har låg risk för
höga radonhalter. Karst kan förekomma, varför radonmätning erfordras. Radonmätning ska genomföras i samband med bygglovsansökan. Då området är
låg-riskklassat ska byggnader uppföras med radonskyddad konstruktion om
ingen mätning utförs.

Fornlämningar

En arkeologisk utredning har genomförts av Arendus AB, genom Christian
Hoffman, rapport Arendus 2017:24. Det finns inga kända fornlämningar inom
planområdet, men väster och söder om finns två fyndplatser och en delvis
rekonstruerad domarring.
Utredningen innebar initialt en genomgång av kartor, kopplad till en kartläggning av höjder och nivåer inom området, och en inventering i fält. På grundval
av fältobservationerna har därefter 12 st sökschakt genomförts där det bedömdes kunna finnas ovan jord osynliga fornlämningar.
Den arkeologiska utredningen visade inte på förekomsten av några fornlämningar inom planområdet.
Generellt gäller dock att om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska arbetet omgående avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet
med Kulturmiljölagen.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

Det planerade området anknyter till en befintlig bebyggelsegrupp placerad
längs väg 562 med övervägande permanenta bostadshus. Denna bebyggelse
har tillkommit successivt. Mindre gårdar och bostadshus från olika tidsepoker
ger en variationsrik och harmonisk bostadsmiljö i Visbys närhet.
Ingen av de befintliga byggnaderna har något utpräglat kulturhistoriskt värde.

Sigrajvs 1:4, ca 90 meter österut

Nunnesiken 1:5 i söder

Sigrajvs 1:3 och 1:6 i väster
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Planerade bostäder

De nio fastigheterna ska vara minst 2 000 m2 vardera. På varje tomt kan en
huvudbyggnad och komplementbyggnader uppföras. Den totala byggrätten på
respektive fastighet är 200 m2. Gäststuga får vara maximalt 50 m2. Huvudbyggnad får endast innehålla en bostadsdel. Gäststuga får inte innehålla kök.
De nya husen bör inlemmas i skogsmiljön på naturens villkor. Bebyggelsens
karaktärsdrag ska utgå från uttrycket ”hus i skog”. Det innebär att varje huvudbyggnad så långt möjligt ska etableras i befintliga gläntor och omges av
naturmark. Byggnaderna bör också uppföras med avsikt att åstadkomma så
liten påverkan på naturförutsättningarna som möjligt. Med fördel kan husen
förses med vegetationstak.
Ur ett långsiktigt hållbart perspektiv bör bebyggelsen utformas så att etablering av förnyelsebar energi, såsom solceller eller solfångare, underlättas.
Byggnaders utformning ges relativt fria variationsmöjligheter. Huvudbyggnaden högsta totalhöjd regleras i särskild bestämmelse till 7,5 meter. För att
uppnå nätta volymer är det fördelaktigt om huvudbyggnaden delas upp i olika
volymer. Komplementbyggnad kan vara maximalt 5,0 meter i totalhöjd. För att
inte området ska upplevas splittrat ska huvudbyggnaders takform vara sadeltak.
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns och komplementbyggnad minst 1,5 meter.

Illustrationskarta

Bebyggelsen ska ha fasader i puts alternativt träpanel och ha en dov färgskala,
så att husen smälter väl in i landskapsbilden.
Vegetationstak, långsiktigt hållbara byggnadsmaterial och användandet av
förnyelsebar energi förordas.
Arbetsplatser

Ett varierat utbud av arbetsplatser finns i Visby. Till Visbys centrala delar är det
cirka 7 km.

__________________________________________________________________________________
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Offentlig service

Offentlig service är koncentrerad till Visborgsområdet och i Visby.

Kommersiell service

All kommersiell service är koncentrerad till Visby.

Tillgänglighet

I enlighet med plan- och bygglagen ska såväl bebyggelsen som den yttre miljön
vara tillgänglig för funktionshindrade.

Skyddsrum

Inom planområdet finns inga skyddsrum, ej heller i dess närhet.

Friytor
Lek och rekreation

Inom reglerad naturmark kan platser för lek utkristalliseras och utvecklas.
Planförslaget lämnar naturmark mellan vissa tomter så att människor och
arter kan passera. Dessutom kan lokalgatan och dess förlängning användas för
det rörliga friluftslivet, liksom befintliga mindre gångstigar. Den gångstig som
berörs av planförslaget ska justeras i anslutning till tomtplatserna i norra delen
och förlängas norrut. Arbetet med grön infrastruktur bedöms därmed inte
motverkas av ett plangenomförande.
För att den skogliga karaktären ska råda och för att behålla markens goda
genomsläpplighet ska skogsstigar inte asfalteras eller beläggas.
Sammantaget innebär detta att planområdet fortsatt kan användas som
strövområde för närboende och för det rörliga friluftslivet.

Befintlig gångstig, vars sträckning delvis justeras och förlängs längs väg 562

Naturmiljö

Naturmarken utbredning inom planområdet har anpassats till naturvärdesinventeringens resultat, där den f d hästhagen närmast lokalgatan och ett
centralt område har reglerats som naturmark. Hästhage och område väster
om lokalgata bör klippas eller slås och röjas från buskar, träd och ljung så att
en ängsliknande karaktär uppnås.
Det är av stor vikt att tomterna är av naturtomt-typ och att de inte gräsbeläggs. För att bibehålla den skogliga karaktären mot vägområden har s k prickad mark, där byggnader inte får uppföras, reglerats 20 meter bred mot väg
562 och 8 meter mot lokalgatan.

All naturmark inom planområdet föreslås utgöra en marksamfällighet, där de
__________________________________________________________________________________
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föreslagna nio fastigheterna är delägare.
Inom naturmark kan teknikbyggnad för el, VA och fiber, gångstigar, lekplatser
och likvärdiga anläggningar etableras. Tekniska anläggningar inom naturmark,
såsom fiber och transformatorstation, bör gestaltas i enlighet med övrig bebyggelse. De bör också uppföras med avsikt att åstadkomma så liten påverkan
på naturförutsättningarna som möjligt. Med fördel kan sådana byggnader ges
flera funktioner än bara det tekniska syftet, t ex förses med vegetationstak
eller solfångare.
Vattenområden

Inga öppna vattenområden återfinns inom planområdet.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Angöring till planområdet sker via väg 562 för vilken Trafikverket är huvudman. Trafiken leds därefter in på befintlig angöringsväg, som leder genom
området. Från denna regleras en vägslinga för angöring av de sex tomterna i
norr och nordväst. Befintlig och ny väg regleras som lokalgata. Angöring till
respektive tomt ska ske från lokalgatan.
Vägområdesbredd för befintlig och ny väg (lokalgata) regleras i planförslaget
till 8,0 meter bred. Körbana ska utföras 4,0 meter bred. Övriga ytor ska vara
naturliga (gallring ska företas av buskar och träd) och kunna ge plats för bortröjda snömassor.

Befintlig anslutning till väg 562 ska uppfylla kraven i VGU.
Vägarna ska utföras grusbelagda enligt Region Gotlands standard. Gator ska
dimensioneras enligt handboken ”Vägar och gators utformning” (VGU) pärm 1,
avsnitt sektion i tätort-gaturum. Gatans överbyggnad ska dimensioneras med
hänsyn till rådande geologiska förhållanden och kvalitén på utförda anläggningar ska lägst motsvara beskrivningarna i Anläggnings- AMA 07.
De genomsläppliga ytorna längs lokalgatan innebär att dagvatten från området
kan infiltreras direkt i sanden utefter vägen.
Lokalgatan ska utformas så att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon kan
ske i samband med nödutrymning och släckningsinsats.
Region Gotland ska inte vara huvudman för gator och allmän platsmark.
Ansvaret för projektering och anläggande av lokalgata och gångstigar åvilar
exploatören. Detta ska regleras i exploateringsavtal med Region Gotland.
__________________________________________________________________________________
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För gemensam förvaltning av lokalgatan ska samtliga fastigheter inom planområdet ingå i nybildad gemensamhetsanläggning för väg. Denna ska även omfatta fastigheter utanför planområdet som nyttjar vägen. De fastigheter som
använder vägen idag är Västerhejde Sigrajvs 1:3, Västerhejde Sigrajvs 1:4,
Västerhejde Sigrajvs 1:6, Västerhejde Nunnesiken 1:5 och Västerhejde Annex
1:1. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Inom detaljplanen kan gång- och cykeltrafik ske via lokalgatan och naturstigar.

En befintlig gångstig från området och norrut ska justeras och förlängas så att
den kan nyttjas för gång- och cykelförbindelse mot Visborgsområdet i norr.
Ett utvecklingsarbete pågår för Visborgsområdet, vars infrastruktur redan i dag
ansluter söderut mot väg 562. Målpunkter i Visborgsområdet, såsom skola,
friluftsområde och idrottsanläggningar, är därmed lätt tillgängliga.
I dag saknas en överordnad gång- och cykelväg längs väg 562. Trygga gång- och
cykelförbindelser kring Visbys angöringsvägar kommer att utredas då den
fördjupade översiktsplanen för Visby ska uppdateras. Då kommer även frågan
om väg 562 ska förses med en överordnad gång- och cykelväg att belysas.
Kollektivtrafik

En busshållplats, Gåshagen, med dagliga anslutningar mot Visby och Klintehamn finns vid väg 562 strax väster om planområdet. Väg 142 mellan Visby
och Hemse trafikeras av busslinje 12.

Parkering

Möjlighet att anordna parkering för minst två bilar ska finnas på egen fastighet.

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

Region Gotlands riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering innebär att provpumpning och redovisning av vattenkvalitet ska genomföras vid planläggning. Vid provpumpning ska även mätning av den momentana vattentillrinningen genomföras. Redovisning av vattenkvalitet avser
alltid kloridhalt och normalt även fysikalisk-kemisk analys samt i vissa fall bakteriologisk analys.
Enligt Vattenplan Gotland (2005) förbrukar varje person cirka 175 l/dygn, vilket innebär ett vattenuttag per hushåll (3,5 personer) på cirka 600 l/dygn.
Det aktuella området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde. Här är vattenkapaciteten generellt god.
Vattenkapacitet
Under hösten 2017 genomfördes en provpumpning av Gotlandsbrunnar AB
genom Göran Härlin, PM Vatten daterad 2017-11-20. Provpumpningen utgick
från en nyborrad brunn med 30 meters djup. Provpumpningen genomfördes
under tiden 2017-08-25 till 2017-08-28 med cirka 1 200 lit/tim. Totalt pumpades 42 000 liter. Stabil vattennivå uppnåddes vid pumpning 22,4 meter. En
vattenanalys inlämnades efter avslutad provpumpning.
Vattenkvalitet
Efter provpumpningen har kemiska vattenanalyser av vattenkvaliteten genomförts av LaboratorieMedicinskt Centrum, Gotland. Analysen, daterad 2017-0914, visar en kloridhalt på 12 mg/L, vilket understiger Region Gotlands riktvärden för godkänd vattenkvalitet. Se PM Vatten 2017-11-20.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsens Miljö- och vattenenhet har bedömt vattenverksamhetens omgivningspåverkan och om tillstånd (vattendom) behöver sökas hos Mark- och
miljödomstolen. Bedömningen visar att den planerande vattenverksamheten
inte är av sådan art att tillstånd erfordras. Se PM Vatten 2017-11-20.
Lagstiftning
Bortledande av grundvatten, d v s vattenuttag av grundvatten, är enligt 11
kapitlet 2 § miljöbalken (MB) vattenverksamhet. Normalt krävs tillstånd från
Mark- och miljödomstolen för att bedriva vattenverksamhet. Enligt 11 kapitlet
11 § MB krävs inte tillstånd för vattentäkt för en- och tvåfamiljsfastigheters
husbehovsförbrukning. Enligt 11 kap 12 § MB behövs inte heller tillstånd om
det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas genom
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.
När det gäller att bedöma om enskilda eller allmänna intressen kan skadas är
det den som utför vattenverksamheten som har bevisbördan och avgör om
tillstånd behöver sökas. Detta innebär att om någon i efterhand påstår att
vattenverksamheten skadat allmänna eller enskilda intressen är det den som
utfört verksamheten som måste bevisa att så inte är fallet, om man inte har
tillstånd till verksamheten.
Länsstyrelsens överväganden
Fastigheten ligger inom Visbys vattenskyddsområde vars kommande föreskrifter bland annat innebär tillståndsplikt för nyanläggning av dricksvattenbrunn.
Region Gotland ska kontaktas om fler brunnar avses anläggas.
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Är vattenmängderna som förbrukas i brunnen över 10 m3/dygn omfattas anläggningen av vattenförvaltningens krav, samtidigt som det är en livsmedelsanläggning vilken ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region
Gotland.
Sammanfattning vatten
Vattenredovisningens kapacitet och kvalitet överensstämmer med byggnadsnämndens Riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering, 2008-04-09. Vattenkapaciteten indikerar därmed tillräcklig vattenmängd
för de nio hushåll som planeras.
Om vattenmängderna som förbrukas i brunnen överstiger 10 m3/dygn omfattas anläggningen av livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten och ska då
anmälas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
För att begränsa antalet hushåll inom planområdet reglerar en särskild planbestämmelse att gästhus inte får förses med kök.
För vatten- och avloppsanläggningar ska gemensamhetsanläggning bildas.
Denna ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Mindre teknikbyggnad kan placeras inom naturmark.
Avlopp

Ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system.
Det aktuella området ligger inom sekundär skyddszon för Visby vattenskyddsområde. Inom detta område är det förbjudet att släppa ut WC-vatten i mark.
Den genomförda provgropen uppfyller krav enligt vattenskyddsföreskrifterna
och har godkänts av enheten för Miljö- och Hälsa. En gemensam avloppsanläggning med infiltration för BDT-vatten ska genomföras i anslutning till den
godkända provgropen. Denna ska optimera den tekniska utformningen och
omgivningspåverkan. Platsen för avloppsanläggningen har markerats på
plankartan.
Den föreslagna mekaniska reningen av BDT-vatten består av en slamavskiljare,
typ tvåkammarbrunn, med efterföljande efterpolering/infiltration. I BDTvattensystemet skall vattnet ledas med självfall från respektive fastighet fram
till reningsanläggningen. Ledningsnätet placeras till största delen i vägmark.
På grund av det sekundära vattenskyddet ska toalettavlopp lösas i sluten tank.
En sluten tank ska installeras inom respektive fastighet, alternativt kan gemensam tank etableras för flera fastigheter. Husen ska förses med separata ledningar för WC- respektive bad-, disk- och tvättvatten. En administrativ planbestämmelse reglerar att slutna tankar för toalettvatten ska anläggas på respektive tomt.
För att begränsa antalet hushåll inom planområdet reglerar en särskild planbestämmelse att gästhus inte får förses med kök.
För vatten- och avloppsanläggningen ska gemensamhetsanläggning bildas.
Denna ska förvaltas av en samfällighetsförening.
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Mindre teknikbyggnad och infiltrationsbädd kan placeras inom naturmark.
Tillstånd för avloppsinfiltration, slamavskiljare och slutna tankar ska sökas hos
Miljö- och hälsoskyddsnämnden innan anläggningen utförs.
Då hela planområdet ligger inom sekundär skyddszon för Visby vattenskyddsområde ställs krav på särskilda skyddsåtgärder för att minimera risk för markoch grundvatten. Information om detta finns i vattenskyddsföreskrifterna. Det
är bl a tillståndsplikt för nya vattenbrunnar och anmälningsplikt för större
schaktningsarbeten. Tillståndsansökan och anmälan inlämnas till Miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system.
Dagvattenhantering

Dagvatten är regnvatten, smältvatten och spolvatten som via markytan, diken
eller ledningar rinner ut i recipienter som sjöar, vattendrag i motsats till ytvatten som är det vatten som finns i sjöar, vattendrag, hav och våtmarker.
Inom planområdet förordas lokalt omhändertagande av dagvatten, d v s inget
dagvatten kommer att avledas till annan plats varken via diken, brunnar eller
kulvert.
Den naturliga markens beskaffenhet gör det lämpligt att låta allt dagvatten
infiltrera direkt i jorden oavsett om det är takvatten från byggnader eller nederbörd, som faller direkt till mark. Fördelen med att lokalt omhänderta dagvatten är dels att ledningssystem för dagvatten minimeras, dels att dagvattnet
behålls under längre tid på platsen, vilket därmed utgör en resurs under växtsäsongen för flora och fauna.
Inga vägar och stigar inom planområdet hårdgörs med asfalt utan utförs som
traditionella grusvägar, vilket regleras i särskild planbestämmelse. Dessa
kommer per automatik att ha en mindre genomsläpplighet/direktinfiltration
än övrig mark och skall därför utföras endera med klar bombering eller klar
skevning så att dagvatten kan avrinna på ett okomplicerat sätt till naturlig mer
genomsläpplig mark vid sidan av vägområdena.
Om det under detaljprojekteringen framkommer att den naturliga genomsläppliga jordens mäktighet är ringa och underliggande jord består av tät finkornig morän, kan lokalt fördröjningsmagasin utföras. Detta kan lämpligen
placeras i naturområdet i planområdets mitt, endera som ett dolt magasin
alternativt som ett öppet magasin, d v s med minst en tidvis fri vattenyta.
För att minska riskerna för förorening av dagvattnet ska miljövänliga s k inerta
byggnadsmaterial användas, som inte reagerar nämnvärt med sin omgivning.
En särskild planbestämmelse reglerar att takmaterial inte får var zink eller
koppar. Användning av bekämpningsmedel bör undvikas. Biltvätt och båttvätt
ska i första hand ske i anläggningar med föreskriven reningsanläggning. I undantagsfall kan fordon tvättas på grus eller gräsplan där föroreningarna fastläggs i marken.

Förorenad mark

I den nationella databasen över potentiellt förorenade områden finns inga
objekt registrerade inom eller i direkt anslutning till planområdet. Om man vid
markarbeten eller liknande ändå påträffar förorening i mark eller vatten ska
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tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap 11§ miljöbalken.
Uppvärmning

Den nya bebyggelsen ska lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
effektiv energianvändning och nyttjande av förnybar energi, såsom solceller
och solfångare, optimeras.

El

Ny transformatorstation kan placeras inom naturmark. Ledningsdragning ska
samordnas med utbyggnaden av VA-ledningsnätet.

Fiber

Fiber förbereds för anslutning av samtliga fastigheter. Fiberkanalisering samordnas med utbyggnaden av VA-ledningsnätet.
Fiberfördelningsskåp kan placeras inom naturmark.

Avfall

Sophantering och återvinning löses på egen tomtplats. Sopkärl ska placeras
lättåtkomliga på respektive tomtplats.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Detaljplanen handläggs med utökat standardförfarande, varför den förväntas
kunna antas under 2018. Genomförandet igångsätts omgående därefter.

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

Denna detaljplan har utarbetats av en av exploatören utsedd konsult i samarbete med planenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen. För plankostnader till
regionen har särskilt plankostnadsavtal tecknats.
Exploatören ansvarar för detaljplanens genomförande.
Region Gotland är inte huvudman för allmänna platser inom planområdet.

Exploateringsavtal

För att säkerställa genomförandet i relation till områdets kommande fastighetsägare – tredje man – har ett exploateringsavtal upprättats mellan exploatören och Region Gotland. Detta ska reglera utbyggnaden av vatten och avlopp, väg, naturområde, justering och förlängning av befintlig skogsstig m m i
enlighet med denna planbeskrivning.
Ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system.
Exploateringsavtalet reglerar även exploatörens ansvar för bildande av gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.
Region Gotland ställer krav på säkerhet i en bankgaranti motsvarande kostnaderna för anläggande av infrastruktur, fastighetsbildning m m. Denna säkerhet
ska överlämnas innan exploateringsavtalet undertecknas. Säkerheten återlämnas då exploatören fullgjort sina åtaganden.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning m m

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Västerhejde Annex 1:1 (2).
Fastighetsbildning ska genomföras och bekostas av exploatören i enlighet med
framtagen detaljplan.

Nya fastigheter, 9 st, i enlighet med detaljplaneförslaget, ska bildas vid lantmä__________________________________________________________________________________
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teriförrättning. En marksamfällighet bestående av allmän platsmark inom
planområdet föreslås även bildas vid lantmäteriförrättning. I denna ska de nio
nybildade fastigheterna ingå.
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för områdets väg (lokalgata), vattenoch avloppsnät, naturmark och fiberkanalisering. Gemensamhetsanläggningarna ska förvaltas av en samfällighetsförening.
I gemensamhetsanläggning för väg (lokalgata) ska alla tillkommande fastigheter inom planområdet ingå. Denna ska även omfatta fastigheter utanför planområdet som nyttjar vägen. De fastigheter som använder vägen idag är Västerhejde Sigrajvs 1:3, Västerhejde Sigrajvs 1:4, Västerhejde Sigrajvs 1:6, Västerhejde Nunnesiken 1:5 och Västerhejde Annex 1:1. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Gällande vägservitut för Västerhejde Sigrajvs 1:4 och Västerhejde Nunnesiken
1:5 ska ändras så att de inte längre gäller inom planområdet där gemensamhetsanläggningen i stället ska gälla. För Västerhejde Sigrajvs 1:3 och 1:6 ska
vägservituten upphävas, eftersom fastigheterna enbart kommer att använda
väg inom planområdet.
All fastighetsbildning, liksom bildande av gemensamhetsanläggningar m m,
enligt ovan ska bekostas av exploatören.
De fastighetsägare som berörs av bildande av gemensamhetsanläggning för
väg kommer att kallas till lantmäterisammanträde. Vid sammanträdet prövas
sakägarnas yrkande och beslut kan sedan fattas om gemensamhetsanläggningens utförande, markupplåtelse inklusive eventuella ersättningar och andelstal för anläggningens utförande och drift.
I samband med planarbetet har fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken
1:5 (utanför planområdet) rest frågan om möjligheten att överföra mark från
Västerhejde Annex 1:1 till Västerhejde Nunnesiken 1:5. Fastighetsägaren till
Västerhejde Annex 1:1 är beredd att avyttra och genom lantmäteriförrättning
överföra mark i enlighet med ömsesidig överenskommelse från fastigheten
Västerhejde Annex 1:1 till fastigheten Västerhejde Nunnesiken 1:5 då detaljplanen vunnit laga kraft. Kostnader ska belasta fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken 1:5.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Ansvaret, liksom samtliga kostnader för detaljplanens genomförande, åvilar
exploatören till Västerhejde Annex 1:1 (2).
Genomförandet av detaljplanen medför utgifter för byggandet av olika
anläggningar m m. En ekonomisk bedömning ska visa att detaljplanens genomförande är ekonomiskt lönsam och att den därmed är realiserbar.
En grov kostnadskalkyl visar att kostnaderna för områdets genomförande
uppgår till drygt 3,0 mkr, varav planeringskostnader inklusive utredningar
uppgår till 600 tkr och utbyggnad av infrastruktur 1,8 mkr. Övriga kostnader
avser fastighetsbildning m m.

Exploatörens intäkter kommer i huvudsak att hänföras till försäljning av
de föreslagna tomtplatserna, vilka ger en uppskattad intäkt på cirka 5 mkr. Vid
__________________________________________________________________________________
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en jämförelse med den värdeökning och de kostnader som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande exploatering för
bostäder kan detaljplanen förutses vara ekonomiskt lönsam.

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

Tekniska utredningar

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

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Planförslaget möjliggör:
Bostäder: 1 800 m2 BTA

Bostäder: 9 tomter,
9 lgh

Natur: 14 969 m2

Lokalgata: 4 410 m2

Natur- och kulturvärden
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får
inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
I övrigt påverkas inga riksintressen av den föreslagna detaljplanen.

Natur- och kulturmiljö

Den föreslagna utbyggnaden har ringa påverkan på områdets natur- och kulturvärden. Arbetet med grön infrastruktur bedöms ej heller motverkas av ett
plangenomförande.
All exploatering innebär påverkan på naturens förmåga att förse samhället
med nyttotjänster. Planförslaget är därför framtaget med ambitionen att i så
hög mån som möjligt minska den planerade bebyggelsens påverkansgrad.
Exploateringens påverkan bedöms dock som försumbar i ett större sammanhang.
Försörjande ekosystemtjänster så som skogens värde som materialkälla kan i
viss mån påverkas negativt av den föreslagna exploateringen genom att befintligt skogsområde till viss del måste avverkas. Som kompensationsåtgärd har
planförslaget tagit andra försörjande ekosystem i beaktande så som förbud
mot hårdgörande av stigar och vägar. Syftet är att åstadkomma så liten påverkan på markens möjlighet att infiltrera dagvatten, särskilt då området befinner
sig inom sekundärt vattenskyddsområde.
Området ska utgöras av hus i skog och gräsbeläggning av tomterna bör inte
utföras för att bibehålla reglerande tjänster som habitat och ekologiskt samspel, trots den mänskliga närvaron. Detaljplanen möjliggör för multifunktionella materialval - som vegetationstak - och effektiv energianvändning för att
ytterligare minska påverkan.
Åtgärder har också vidtagits för att bevara skogens kulturella ekosystemtjänster genom att befintliga stigar behålls i befintligt skick och utvecklas. Exploateringen kan därför innebära ett tillgängliggörande av planområdets närhet.
Övriga reglerande tjänster som inte påverkas eller gynnas av den föreslagna
exploateringen i skogsmiljö är luftkvalité, bullerreglering och klimat/erosion.

__________________________________________________________________________________
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Inga kända kulturvärden eller fornlämningar finns.
Rörligt friluftsliv

Det rörliga friluftslivets rörelse genom området har beaktats i planförslaget.

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

Kommunfullmäktige har beslutat att en barnchecklista ska användas som underlag vid all planering och beslut i nämnder då ärende berör barn under 18
år.
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som berör barn
och barnens bästa är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är
förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande
säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta bostadsområdet ska utformas tryggt och tillgängligt. Dess närhet
till skog och natur ger goda förutsättningar för fri lek och en bra livsmiljö.
En befintlig gångstig från området och norrut ska justeras och förlängas så att
den kan nyttjas för gång- och cykelförbindelse mot Visborgsområdet och dess
varierade utbud av fritidsaktiviteter.

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Kommunstyrelsen har beslutat att en checklista för jämställdhet ska användas
som underlag vid alla beslut i nämnder.
Det tilltänkta området utgör en komplettering till befintligt bebyggelse. Områdets karaktär och utformning ger goda förutsättningar för ett tryggt och jämställt boende.
Busshållplatsen, Gåshagen, med dagliga anslutningar mot Visby och Klintehamn strax väster om planområdet, bidrar också till en mer jämställd livsmiljö.
Området knyter an till befintlig bebyggelse och aktiviteter i närområdet. Detaljplanen säkerställer fri passage för det rörliga friluftslivet, vilket ger möjligheter till ett aktivt och attraktivt friluftsliv i bostadens närhet för alla.

Fastighetsrättsliga
genomförandefrågor
och konsekvenser

Nya fastigheter, 9 st, i enlighet med detaljplaneförslaget, ska bildas vid lantmäteriförrättning. Även en marksamfällighet för allmän plats föreslås bildas vid
lantmäteriförrättning. I denna ska de nio nybildade fastigheterna ingå.
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för områdets väg (lokalgata), naturområden, vatten- och avloppsnät samt fiberkanalisering. Gemensamhetsanläggningarna ska förvaltas av en samfällighetsförening. Exploatören ska stå för
utförande- liksom fastighetsbildningskostnader.
I gemensamhetsanläggning för väg (lokalgata) ska alla tillkommande fastigheter inom planområdet ingå. Denna ska även omfatta fastigheter utanför planområdet som nyttjar vägen. De fastigheter som använder vägen idag är Västerhejde Sigrajvs 1:3, Västerhejde Sigrajvs 1:4, Västerhejde Sigrajvs 1:6, Västerhejde Nunnesiken 1:5 och Västerhejde Annex 1:1. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.

Gällande vägservitut för Västerhejde Sigrajvs 1:4 och Västerhejde Nunnesiken
1:5 ska ändras så att de inte längre gäller inom planområdet där gemensam__________________________________________________________________________________
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hetsanläggningen i stället ska gälla. För Västerhejde Sigrajvs 1:3 och 1:6 ska
vägservituten upphävas, eftersom fastigheterna enbart kommer att använda
väg inom planområdet.
I samband med planarbetet har fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken
1:5 (utanför planområdet) rest frågan om möjligheten att överföra mark från
Västerhejde Annex 1:1 till Västerhejde Nunnesiken 1:5. Fastighetsägaren till
Västerhejde Annex 1:1 är beredd att avyttra och genom lantmäteriförrättning
överföra mark i enlighet med ömsesidig överenskommelse från fastigheten
Västerhejde Annex 1:1 till fastigheten Västerhejde Nunnesiken 1:5 då detaljplanen vunnit laga kraft. Kostnader ska belasta fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken 1:5.
Fastighetskonsekvenser

Västerhejde Annex 1:1 (del av); nio nya fastigheter bildas i enlighet med detaljplanen. De nybildade fastigheterna ska ges andel i gemensamhetsanläggningar för väg, natur, VA-anläggningar och fiberkanalisering.
En marksamfällighet bildas för naturmark inom planområdet. De nio nybildade
bostadsfastigheterna föreslås bli delägande fastigheter i marksamfälligheten.
Marksamfälligheten kommer att belastas av gemensamhetsanläggningar för
väg, naturområde, VA-anläggningar och fiberkanalisering.
Västerhejde Sigrajvs 1:3; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg. Gällande vägservitut ska upphävas, då detta ersätts med gemensamhetsanläggning för väg.
Västerhejde Sigrajvs 1:4; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg. Gällande vägservitut ska ändras så att de inte längre gäller inom planområde, där gemensamhetsanläggning i stället bildas.
Västerhejde Sigrajvs 1:6; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg. Gällande vägservitut ska upphävas, då detta ersätts med gemensamhetsanläggning för väg.
Västerhejde Nunnesiken 1:5; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning
för väg. Gällande vägservitut ska ändras så att de inte längre gäller inom planområde, där gemensamhetsanläggning i stället bildas.
Västerhejde Annex 1:1; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg.

__________________________________________________________________________________
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Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

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

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Region Gotland bedömer, med utgångspunkt från aktuella förhållanden och
risker samt framtida påverkan, att behovet av klimatanpassningsåtgärder i det
aktuella planområdet inte erfordras. Inga risker för ras, skred, erosion eller
översvämning kan förväntas.
Prognoserna för Gotland förutspår mer nederbörd med en ökad årsnederbörd
på 20-30 %. Landskapets förmåga att ta emot och leda bort vatten vid stora
nederbördsmängder kommer att sättas på prov.
Planområdet är inte lokaliserat så att det är särskilt utsatt för klimatförändringar. Ökad temperatur bör innebära en relativt liten påverkan för de boende
på platsen då tomter i skog föreslås. Den skog som står kvar runt fastigheterna
bidrar till skuggning och har en svalkande effekt.
Området är relativt plant, vilket medför att ras eller skred inte är relevant.
SMHI:s lågpunktskartering, vilken tagits fram som ett planeringsunderlag,
redovisar hur vatten rör sig i ett område och var lågpunkter finns där vatten
kan samlas under skyfall. Antalet isolerade lågpunkter, som skulle kunna få ett
vattendjup på minst 0,2 meter där vatten kan bli stående, finns inte inom
planområdet.
Vid en ökad nederbörd utgör platsens markförutsättningar möjligheter till god
infiltration och bortledning av vatten. Mycket kraftig nederbörd tillsammans
med de sandiga jordarna kan medföra lokal erosion i diken etc om vatten leds
iväg. I planen förordas dock lokalt omhändertagande. Det kan innebära svårigheter att bli av med vatten på de egna tomterna vid mycket kraftiga skyfall, vid
ihållande regn eller snösmältning om den sandiga jorden är mättad. Närområdet kommer fortsatt att vara obebyggt, vilket lämnar utrymme för åtgärder
såsom lagringsdammar eller liknande vid eventuella framtida behov. Risk för
översvämning är därmed ringa.

Biltrafik

Hållbar transportinfrastruktur

Antalet tillkommande trafikrörelser till och från området bedöms inte vara av
sådan omfattning att störningar kommer att uppstå.
Med utgångspunkt från att området kan försörjas med kollektivtrafik och att
gång- och cykelstråk har utkristalliserats norrut mot Visborgsområdet kan ett
ensidigt bilberoende motverkas, vilket bidrar till en mer hållbar transportinfrastruktur till och från området.
Frågan om en överordnad gång- och cykelväg längs väg 562 kommer att lyftas i
samband med uppdatering av den fördjupade översiktsplanen för Visby – Hela
Visby.

Miljökvalitetsnormer

Enligt 2 kap 10§ i plan- och bygglagen (PBL) ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap
miljöbalken (MB) följas vid all planläggning. I denna framgår att gällande normer för luftkvalitet, omgivningsbuller, grundvatten m m ska beaktas.
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Det finns två typer av vattenkvalitetsnormer, dels den årsgenomsnittliga miljökvalitetsnormen (AA-EQS)och dels miljökvalitetsnormen för den högsta acceptabla koncentrationen (MAC-EQS). AA-EQS är gränsen för den koncentration i vatten vid vilken inga skadliga effekter kan förväntas på eko-systemet och
människors hälsa vid en långvarig exponering. MAC-EQS skyddar ekosystemet
mot kortsiktiga koncentrationstoppar.
Den aktuella planläggningens omfattning kommer med största sannolikhet
inte att påverka vattenkvalitetsnormerna och därmed inte heller någon av de
gränser som finns för koncentration av skadliga ämnen i vatten. Planbestämmelser med avsikt att skydda grundvatten och ett långsiktigt hållbart boende
har införts. Tillkommande trafikrörelser medför inte att normer för omgivningsbuller eller luftkvalitet överskrids.
Sammantaget innebär genomförandet av detaljplanen att några miljökvalitetsnormer inte överskrids.
Djurhållning

Ingen djurhållning finns inom eller i områdets närhet.

Administrativa frågor
Genomförandetid

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

Övrigt

Lokalgata samt vatten- och avloppsanläggning ska vara utbyggt till nytillkommen fastighet innan bygglov kan beviljas.
Toalettvatten ska omhändertas i slutna tankar inom kvartersmark.
Region Gotland är inte huvudman för allmän plats.

Medverkande tjänstemän

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2018-06-12

Anders Rahnberg
planchef

Christian Björkman
fysisk planerare
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Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Illustrationskarta

Utlåtande efter utställning

Detaljplan för
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Del av Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2)
Illustrationskarta

Beslutsdatum

GRANSKNINGSHANDLING
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-06-12

Antagande

Laga kraft

(A1-format)

Anders Rahnberg
planchef

Christian Björkman
fysisk planerare

Instans

Västerhejde Annex 1:1, del av
PM Vatten

Sammanställning 2017-11-20

)

Gotlandsbrunnar AB

Provpumpning av befintlig vattenbrunn Västerhejde Annex 1:1

Visby 2017-09-15
Provpumpningsprotokoll
Uppdragsgivare Arkitektur&Film Carin Johanson AB

Brunnens djup 30 meter. Vattennivå vid start 21 meter
under markytan. Pumpning med ca 1 200 lit/tim.
Stabil vattennivå vid pumpning 22,4 meter.

Start

pumpning 2017-08-25 kl 12,00 Mätarställning 1708
11
11
11
kl 16,00
"
1713 = S000lit
Stopp
"
" 26 Kl 10,30
"
1735= 22000lit
11
Start
"
27 Kl 20,00
"
"
Stopp
"
" 28 Kl 08,30
"
1750= 15000Lit
Vattenanalys till Las.Region Gotland 28/8
42 000 Lit
Totalt ca

Gotlandsbrunnar AB
Lyegatan 30

@i~
070 3463209

Sida 1 / 2

-~Region

Rapport utfärdad av
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Vattenlab
621 84 Visby

ffif Gotland

Hälso- och sjukvårdsf&vaNnlngen
LaboratorteMedlelnskt Centrum Gotland

)

Gotlandsbrunnar AB

Provnr:
DE0005430-00
Provplats:
Annex 1 :1 Västerhjde
Provplatskod:
1 :1ANNE1
Provtyp:
Dricksvatten enskild
Provt. datum/tid: 20170828-0800
Provtagare:
Göran Härlin
Mott. datum/tid: 20170828-0922
Debiteras:

Lyegatan 30
621 43 Visby

Mätosäkerhet

Metod
Uppgifter från följesedel och ankomst
Ansättningsdatum
• Information från följesedel
* Temperatur vid provtagning
• Temperatur vid ankomst
Kemiska analyser utförda av Eurofins
c Fosfat
c Fosfatfosfor
cJärn (end. surgjord)
c Mangan (end. surgjort)
c Koppar (end surgjort)
Kemiska analyser
Lukt styrka 20°C
Lukt art 20°C
Turbiditet
Färg (41 0 nm)
pH
Temperatur vid pH-mätning
Alkalinitet
Konduktivitet
CODMn, Kemisk syreförbrukning
Nitrit
Nitritkväve
Ammonium
Ammoniumkväve
Natrium
Kalium
Kalcium
Magnesium
Totalhårdhet
Totalhårdhet(Ca)
Fluorid
Klorid
Nitrat
Nitratkväve
Sulfat
Mikrobiologiska analyser
Koliforma bakterier (Colilert)
E.coli (Colilert)
Odlingsbara Mikroorganismer 3 dygn 22°C

170828
se kom

8.o ·c
7.7 ·c

<0.020
-----0.0026
-----0.0013

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

SS-EN
SS-EN
SS-EN
SS-EN
SS-EN

Ingen
Ingen
0.21 FNU
<5 mg Pt/L

7.4
22 ·c
360 mg HCO3/L
59.2 mS/m
2.2 mg O2/L
<0.05 mg/L
<0.015 mg/L
<0.05 mg/L
<0.039 mg/L
6.4 mg/L
<1.0 mg/L
98 mg/L
17 mg/L
17.6dH
126 mg/L
0.10 mg/L
12 mg/L
0.98 mg/L
0.22 mg/L
24 mg/L
0

<1 cfu/100mL
<1 cfu/100mL
85 cfu/mL

ISO 6878:2005/Kone
ISO 6878:2005/Kone
ISO 17294-2 utg 1 mod
ISO 17294-2 utg 1 mod
ISO 17294-2 utg 1 mod

Fd. SLV 1990-01-01 , metod 1
Fd. SLV 1990-01-01 , metod 1
ISO 7027, 1999
SS-EN ISO 7887 Metod C
SS-EN ISO 10523:2012
SS-EN ISO 10523:2012
SS-EN ISO 9963-2 , utg. 1
SS-EN 27 888-1 (tempkompens)
F.d. SS 028118-1
Dr Lange LCK 341
Beräkning från Nitrit
Dr Lange LCK 304
Beräkning från Ammonium
SS EN ISO 14911
SS EN ISO 14911
SS EN ISO 14911
SS EN ISO 14911
Beräkning från Ca + Mg
Beräkning från Ca + Mg
SS EN ISO 10304-1:2009
SS EN ISO 10304-1 :2009
SS EN ISO 10304-1:2009
Beräkning från Nitrat
SS EN ISO 10304-1 :2009

30%
30%
20 %
30 %
25 %

15 %
15 %
7%
10 %
10 %
14 %
10 %
10 %
8%
8%
6%
9%
6%
6%
10 %
10 %
8%
6%
7%
7%
7%

SS-EN ISO 9308-2:2014
SS-EN ISO 9308-2:2014
SS-EN ISO 6222, utg. 1

* Ingår ej i ackrediteringen

Bedömt enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning

Tjänligt med anmärkning

Ur teknisk synvinkel: Tjänligt med anmärkning avseende
Totalhårdhet (~15°dH)

Teckenför1<1aring:
RSD : Relativ analysosäkerhet
<
: Mindre än

e.p
e.m

:Ej påvisad
:Ej mätbar

Tel: 0498-268054
fax: 0498-248544

>
: Större än
D Analyserna ackrediterade hos underleverantör
Mätosäkerhetsvärden för mikrobiologiska parametrar kan erhållas från laboratoriet vid begäran.
Provresultaten gäller endast för deVde undersökta proveVproverna.
Denna rapport får endast återges i sin helhet. om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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Rapport utfärdad av
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Vattenlab
621 84 Visby

fflr Gotland

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
LaboratolieMediclnskt Centrum Gotland

)

Provnr:
DE0005430-00
Provplats:
Annex 1 :1 Västerhj de
Provplatskod:
1 :1ANNE1
Provtyp:
Dricksvatten enskild
Provt. datum/tid: 20170828-0800
Provtagare:
Göran Härlin
Mott. datum/tid: 20170828-0922
Debiteras:

Gotlandsbrunnar AB
Lyegatan 30
621 43 Visby

Bedömt enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning

Tjänligt med anmärkning

Hårdhet beror av Kalcium och Magnesiumjoner. Risk för
utfällning i ledningar, kärt och andra fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning . Risk för skador på
textilier vid tvätt.
Information från följesedel: Provet taget i provpump i brunn före avhärdare.
Fosfatfosfor: <0,0050 mg/L
Mangan (end. surgjort): <0,00020 mg/L

Visby 2017-09-1 4

Kopia till

Teckenförklaring:
RSD : Relativ analysosäkerhet
<
: Mindre än

e.p
e.m

:Ej påvisad
:Ej mätbar

Tel: 0498-268054
fax: 0498-248544

>
: Större än
tl Analyserna ackrediterade hos underleverantör
Mätosäkerhetsvärden för mikrobiologiska parametrar kan erhållas från laboratoriet vid begäran.
Provresultaten gäller endast för deVde undersökta proveVproverna.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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MEDDELANDE
Datum
2017-06-07

Länsstyrelsen
GOTLANDS LAN

Markus Ekeroth
Miljö- och vattenenheten
010-2239343

1(3)
Dnr
535-1732-2017

Carin Johansson

Angående planerad grundvattenbortledning på fastigheten
Västerhejde Annex 1:1
Bedömning
Länsstyrelsen, i egenskap av tillsynsmyndighet för vattenverksamhet enligt 11
kapitlet miljöbalken, bedömer utifrån de uppgifter som har presenterats att den
planerade verksamheten inte är av en sådan art att tillstånd behöver sökas hos
Mark- och miljödomstolen.
Denna bedömning har ingen rättslig verkan och fråntar inte verksamhetsutövaren
ansvaret att avgöra om tillstånd skall sökas för vattenverksamheten eller inte.

Bakgrund
Länsstyrelsen har fått en förfrågan om det planerade vattenuttaget på fastigheten
Västerhejde Annex 1:1 kan omfattas av tillståndsplikt enligt 11kap. Miljöbalken
(MB) vattenverksamhet.
Planen omfattar 10 fastigheter och sökanden har brunnsprotokoll från en borrad
brunn. Enligt brunnsprotokollet har en blåsning utförts och den momentana
vattentillgången bedömts till cirka 6000l/h. Den föreslagna planen ligger inom ett
område som Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) bedömt ha relativt goda
förutsättningar för grundvattenuttag.
Enligt redovisat kemiskt vattenprov är kloridhalten på 24mg/l.

Lagstiftning
Bortledande av grundvatten, d.v.s. vattenuttag av grundvatten, är enligt 11 kapitlet
2 § miljöbalken (MB) vattenverksamhet. Normalt krävs tillstånd från Mark- och
miljödomstolen för att bedriva vattenverksamhet. Enligt 11 kapitlet 11 § MB
krävs inte tillstånd för vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighets
husbehovsförbrukning. Enligt 11 kap 12 § MB behövs inte heller tillstånd om det
är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas genom
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län

Meddelande

2017-06-07

Dnr 535-1732-2017
2

När det gäller att bedöma om enskilda eller allmänna intressen kan skadas är det
den som utför vattenverksamheten som har bevisbördan och avgör om tillstånd
behöver sökas. Detta innebär att om någon i efterhand påstår att
vattenverksamheten skadat allmänna eller enskilda intressen så är det den som
utfört verksamheten som måste bevisa att så inte är fallet om man inte har tillstånd
till verksamheten.

Länsstyrelsens överväganden
Fastigheten ligger inom Visby vattenskyddsområde vars kommande föreskrifter
bland annat berör tillståndsplikt för nyanläggning av dricksvattenbrunn. Region
Gotland bör kontaktas om fler brunnar avses anläggas.
Är vattenmängderna som förbrukas i brunnen över 10 m3/dygn omfattas
anläggningen av vattenförvaltningens krav, samtidigt som det är en
livsmedelsanläggning som skall anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden
(Region Gotland).

Markus Ekeroth
Miljöhandläggare

Rapport Arendus 2017:24

Utredning inför planerad bebyggelse vid Västerhejde Annex
Arkeologisk utredning
Dnr 431-2448-17

Västerhejde socken
Region Gotland
Gotlands län
2017
Christian Hoffman

Omslagsbild: Sökschakt i skogen på Västerhejde Annex 1:1.

Arendus AB

Färjeleden 5

621 58 VISBY

www.arendus.se

info@arendus.se

Tel: 070-597 96 04

Arkeologisk utredning inför planerat bostadsbyggande vid Västerhejde Annex 1:1,

Region Gotland

Undersökande institution: Arendus AB
Typ av undersökning: Arkeologisk utredning
Socken: Västerhejde
Län: Gotland
Författare: Christian Hoffman

Sammanfattning
På rubricerad fastighet planeras tomter för byggnation samt en vattentäkt och avloppsanläggning. Med
anledning av detta arbetsföretag har Arendus utfört en arkeologisk utredning. Den har inneburit en initial
genomgång av äldre kartor, kopplad till en kartläggning av höjder och nivåer inom området, följt av en
fältinventering och sökschakt inom det område som utifrån fältinventeringen bedömdes kunna hysa ovan
jord osynliga fornlämningar.
Den arkeologiska utredningen visade inte på förekomsten av några fornlämningar inom fastigheten.
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Bakgrund
Denna rapport redovisar resultatet från den arkeologiska utredning som utförts på fastigheten Västerhejde
Annex 1:1 inför planerade tomter för byggnation samt vattentäkt och avloppsanläggning.
Målsättning och metod
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet men väster och söder om finns två fyndplatser och
en delvis rekonstruerad domarring. Utredningens syfte har varit att genom kart- och arkivstudier,
fältinventering samt sökschaktning fastställa om några fornlämningar berörs av det planerade
arbetsföretaget. Resultatet ska utgöra ett fullgott underlag för bedömningen av fornlämningarnas
kunskapspotential inför eventuella fortsatta antikvariska åtgärder.
Eftersom sökschaktningen skett i skogsmark så utfördes den med en mindre maskin men utrustad med
planskopa och rotortilt. Schakten grävdes med ca 1,5 meters bredd och till ca 0,35-0,55 meters djup vilket
betydde ned till steril sand, d v s förbi eventuell kulturlagernivå. Efter grävningen så återställdes samtliga
schakt. Schakt och inmätta objekt har fotograferats, dokumenterats och mätts in med handhållen gps. Kartor
och mätpunkter har analyserats och bearbetats i QGIS.

Fig 1. Utredningsområdet är markerat med orange linje. Registrerade fornlämningar markerade med respektive
nummer. Källa: Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation 2017-10-23 © Lantmäteriet

Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö
Utredningsområdet är en del av den s.k Sandhedsskogen strax söder om Visby med en storlek på ca 1,6
ha och som utgörs av skogsmark beväxt nästan uteslutande med tall. Området är bitvis ganska kuperat och
ligger på mellan 55-60 meters höjd över havet med den högra nivån i den östra delen. Jordarten består av
postglacial sand med inslag av moränlera.

5

Ett större nu övergivet sand/grustag har funnits strax norr om utredningsområdet och dess södra del går in
över gränsen (se fig 4). En tydlig ås går i nord-sydlig riktning i den östra delen av området. På denna ås finns
ett antal registrerade gravar men de närmaste är belägna ca 350 meter längre norrut.
Inom utredningsområdet finns inga registrerade fornlämningar. Ca 80 meter söderut ligger RAÄ
Västerhejde 5:1 som utgörs av en domarring med en diameter på ca 7,5 meter och som enligt Fornsök
delvis ska ha restaurerats med nya stenar. På andra sidan väg 562 finns RAÄ Västerhejde 90:1, en fyndplats för
en silverskatt, de s.k. Gåshagenfynden som gjordes mellan 1869 och 1899. Vid denna tid fanns en
hospitalslägenhet på platsen med namnet Gåshagen. Fynden bestod bland annat av bysantinska och tyska
men i huvudsak av arabiska silvermynt, men också armbyglar, ringar och råmaterial i silver. Intill vägen strax
norrut finns RAÄ Västerhejde 91:1, en milstolpe av sandsten.
Genomförande
Fältinventeringen
De högsta delarna finns i den östra delen norr om skogsvägen, marken sluttar sedan svagt åt väster. Ett par
tydliga horisonter med stenar upptäcktes vid ett par av sluttningarna, men de bedömdes som naturliga. I den
norra delen syns det före detta sandtaget tydligt i form av markerade branter, bitvis ca 2 meter höga.
Sandtagets omkrets mättes in, även om den större delen ligger utanför utredningsområdet. I den norra delen
av sandtaget noterades ett flyttblock och en stensamling, ca 3 meter lång och bestående av ca 0,6-0,8 m
stora gråstenar. Stenarna låg glest och utan tydlig form. Placeringen inom sandtagets gräns och strax intill
vägen gjorde att de avfärdades som en sentida lämning.
Utredningsområdet sträcker sig även strax söder om vägen. Här består vegetationen av planterad tallskog
och denna del är synnerligen överväxt och snårig. Inga kultur- eller fornlämningar påträffades i denna del och
någon sökschaktning bedömdes heller inte motiverad.

Fig 2. Det övergivna sandtaget avtecknar sig tydligt med

Fig 3. Den planterade och snåriga tallskogen söder om

markerade branter.

skogsvägen.

6

Sökschaktningen utfördes med maskin och förlades i huvudsak till det markerade höjdläge som går i nordsydlig riktning i den östra delen av utredningsområdet (se fig 1) samt inom öppna och trädfria ytor för att
minimera påverkan på vegetationen. Totalt kom sökschakten att omfatta ca 170 m2 fördelade på 12 schakt.
Sju av schakten grävdes vid det högsta läget och fem av schakten grävdes på båda sidor om en skogsstig
som leder västerut mot det f.d. sandtaget. Även dessa fem schakt ligger på höjdlägen men inte lika utpräglat
som de förra.
Matjorden utgjordes genomgående av ett ca 0,25-0,40 m tjockt sandlager som vilade på steril ljus sand. Det
finns nästan inga stenar i området över huvudtaget. I tre av schakten påträffades en mindre mörkfärgning, ca
0,2-0,4 meter i diameter. Det rörde sig om tunna fläckar som bestod av tunna kolfragment och växtdelar,
ingen av dem hade en tjocklek på mer än 0,5 centimeter. De bedömdes vara naturliga lämningar, möjligen
härrör de från en tidigare skogsbrand. Sett som helhet påträffades inga spår av kulturlager, i form av sot, kol,
ben, bränd lera eller annat som skulle kunna indikera fornlämningar.

Fig 4. Utredningsområdet markerat med svart linje. På bilden något beskuret, det fortsätter något längre söderut.
Sandtaget syns ovanför utredningsområdet samt inmätta objekt i form av flyttblock och stensamling. Sökschakten 1-12 är
markerade med vita rektanglar. Källa: Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation 2017-10-23 © Lantmäteriet
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Fig 5. Schakt 1 sett från nordväst.

Fig 6. Naturlig mörkfärgning i schakt 7.

Tolkning
Den arkeologiska utredningen har inte påvisat några fornlämningar inom området. Området är märkbart
högre i den östra delen och sluttar sedan i svaga nivåer västerut. Det mest framträdande spåren av tidigare
mänsklig verksamhet är av det övergivna sandtag som är beläget något inom, men framför allt norr om
utredningsområdet. Den arkeologiska utredningen visade inte på förekomsten av några fornlämningar inom
fastigheten.

Schakttabell
Nr

Längd (m)

Orientering

Jordkaraktär

1

11

NV-SÖ

Sand

2

6

NV-SÖ

Sand

3

8

NV-SÖ

Sand

4

8

SV-NÖ

Sand

5

9

N-S

Sand

6

8

SV-NÖ

Sand

Nat. mörkfärgning

7

10

N-S

Sand

Nat. mörkfärgning

8

11

SV-NÖ

Sand

9

6

N-S

Sand

10

9

SV-NÖ

Sand

11

9

SV-NÖ

Sand

12

11

N-S

Sand

8

Notering

Nat. mörkfärgning

Administrativa uppgifter
Undersökare: Arendus AB
Länsstyrelsens diarienummer: Dnr 431-2448-17
Undersökarens projektnummer: 2017:17
Projektledare: Christian Hoffman
Övrig fältpersonal:
Utförandetid fältinsats: 16 oktober 2017
Typ av undersökning: Arkeologisk utredning
Undersökt yta: Ca 170 m2
Koordinatsystem: SWEREF
Mätutrustning: Handhållen GPS
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Västerhejde
Fastighet: Västerhejde Annex 1:1
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Arendus AB

Färjeleden 5, 621 58 VISBY

www.arendus.se

info@arendus.se

070-597 96 04

Gotlands Botaniska Förening
c/o Jörgen Petersson
Humlegårdsvägen 18
621 46 Visby
tel.: 0498 – 21 45 59

Inventering på uppdrag av Arkitektur och film Carin Johansson AB och markägaren
Svenska kyrkan avseende Västerhejde, Annexet 1:1, Region Gotland

Uppdraget avsåg att undersöka ovan nämnd fastighet med avseende på rödlistade kärlväxter
och andra påträffade organismer i övrigt, främst rödlistade dagfjärilar och fåglar. Inventeringsområdet bestod av ett område för 10 planerade tomter och är beläget norr till nordost om
Nunnesiken samt öster om Gåshagen och vägen mot Stenkumla.

Inventeringsmetodik
För att kunna registrera alla arter med olika blomningstid/flygtid spreds inventeringsinsatsen
ut under säsongen. Inventeringar utfördes vid följande datum:
10 maj – kort besök för att leta efter eventuella nipsippor (Jörgen Petersson)
08 juni – hela området inventerades (Jörgen Petersson)
08 augusti – hela området inventerades (Jörgen Petersson, Gun Ingmansson)
Vid de olika inventeringstillfällena genomströvades markerna på ett systematiskt sätt och
funna rödlistade arter noterades med namn, antal och med GPS-koordinater i RT90. Dessa
anteckningar överfördes slutligen till en mindre databas i Microsoft Excel.

Beskrivning av biotoper
Området norr om körvägen (till Sigrajvs 1:4) utgörs till största delen av tallskog på
sandunderlag med närmast marktäckande ljung. Enstaka smala stigar genomkorsar detta
område. Längst i väster finns gamla sandtag, vilka har utnyttjats (och gör så fortfarande) till
trädgårdstippar. Här dominerar lövvegetation: sälg, bok, sötkörsbär, lönn samt några askar.
Närmast körvägen i söder finns gläntor och åtminstone i augusti 2016 var kanterna av
körvägen slagna.
Söder om körvägen finns närmast öster om infarten till Nunnesiken (?; tomt 521 enligt
Eniro kartor) en f.d. hästhage med glest stående tallar. Vid körvägen söderut har tomtägarna
slaget markytan (troligen med gräsklippare). Öster om hästhagen ligger en tät tallplantage.

Noterade rödlistade arter (se excelfil: Västerhejde, Annexet 1,1, 2016)
Huvuddelen av noteringarna gjordes längs körvägarna samt i hästhagen. Ask förekom även i
tallskogen närmast lövområdet i väster.
Ljus solvända (NT) förekommer i gläntor närmast körvägen samt längs densamma österut.

Slåtterfibbla (VU) förekommer i gläntor närmast körvägen samt längs densamma österut.
Dessutom i hästhagens västra och norra delar.
Toppjungfrulin (VU) noterades överraskande mitt i hästhagen på en lite mer öppen glänta.
Ask (EN) fanns med en småplanta nära körvägen; i övrigt sedd mest mot nordväst (OBS! en
notering av ett fertilt träd kan kanske hamna utanför planområdet).
Gråfingerört (EN) hittades med ca 15 plantor i den klippta delen just öster om körvägen
söderut.
Inga rödlistade fåglar eller insekter påträffades. Vissa grova tallar hade dock insektshål, vilket
kan visa på vedlevande insekter eller steklar.

Fridlysta arter
Skogsknipprot (fridlyst orkidé) sågs med ett exemplar i hästhagen. Arten är den enda
påträffade som ingår i Artskyddsförordningen.

Slutsatser och bedömningar
De rödlistade arterna är koncentrerade till gläntor och kanter av de två körvägarna i området
samt till hästhagen. I ett gotländskt perspektiv är toppjungfrulin samt gråfingerört de mest
skyddsvärda arterna.
GBF förslag blir då följande för att bevara så stor del som möjligt av de rödlistade arterna
och deras växtplatser:
1. Tomt 7–10 flyttas österut så att hästhagen blir fri från bebyggelse.
2. Tomt 4–6 flyttas bort en bit (minst 15 m) från körvägens närhet.
3. Helst bör betet i hästhagen återupptas. Kanske kan närliggande tomt säljas tillsammans med betet till en person med häst.
4. Den klippning/slagning av körvägarnas närhet som nu sker bör fortsätta. Om körvägens närhet röjs från träd, buskar och ljung kan man också skapa en miljö med ängsliknande karaktär, där de rödlistade växterna kan fortleva.

För Gotlands Botaniska Förening
Visby den 14 augusti 2016
Jörgen Petersson, ordf.

Gotlands Botaniska Förening
c/o Jörgen Petersson
Humlegårdsvägen 18
621 46 Visby
tel.: 0498 – 21 45 59

Inventering på uppdrag av Arkitektur och film Carin Johansson AB och markägaren
Svenska kyrkan avseende Västerhejde, Annexet 1:1, Region Gotland

Uppdraget avsåg att undersöka ovan nämnd fastighet med avseende på rödlistade svampar,
specifikt sällsynta taggsvampar. Inventeringsområdet bestod av ett område för 9 planerade
tomter och är beläget norr till nordost om Nunnesiken samt öster om Gåshagen och vägen mot
Stenkumla.

Inventeringen
Genomfördes den 4 september 2017 av undertecknad, Gun Ingmansson samt svampexperten
Elsa Bohus Jensen. Ovan beskrivet område genomströvades och eftersöktes på svampar, vilka
främst bestämdes av EBJ. Bland de cirka 30 svamparter som noterades vid inventeringen
fanns inga rödlistade svampar.

För Gotlands Botaniska Förening
Visby den 5 september 2017
Jörgen Petersson, ordf. GBF

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BN 2017/825
12 juni 2018

Stina Wester

Byggnadsnämnden

VISBY ORDBOKEN 11, VISBY ORDBOKEN 5
Planbesked för Visby Ordboken 5 och 11
Förslag till beslut

•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat
2018-06-12, enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen.
Byggnadsnämnden gör bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
inte krävs.

Ärendebeskrivning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggandsförvaltningen 2017-03-22 med
önskan om att ändra detaljplan för att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheterna
Visby Ordboken 5 och 11. Begäran om planbesked avser planändring för att
möjliggöra byggande av flerbostadshus. Byggnadsnämnden lämnade positivt
planbesked 2017-06-21, § 130 och ett plankostnadsavtal tecknades.
Samhällsbyggandsförvaltningen har haft en kontinuerlig dialog med exploatören och
exploatörens arkitekt om byggnadernas volym vilken har studerats i det underlag som
arkitekten tagit fram samt i regionens 3D-modell samt. Planförslaget är daterat 201806-12.
Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025 antagen av KF 2010-06-14 § 79 (aktualitetsförklarad av
RF 2014-06-16 §97) anger: område med detaljplaner och befintlig fördjupad
översiktsplan.
Fördjupad översiktsplan Hela Visby 2025, antagen av KF 2009-12-14, anger att området i
huvudsak ska användas för bostäder. Förslag till detaljplan bedöms överensstämma
med fördjupad översiktsplan.
Detaljplan. Området är detaljplanelagt för handelsändamål. För fastigheten Ordboken
11 gäller detaljplan, aktnr 09-VIS-633, antagen 1994-04-27 och för Ordboken 5 gäller
aktnr 09-P-25 antagen 1996-08-14. (Genomförandetiderna för båda detaljplanerna
har gått ut).
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/825

Riksintressen. Fastigheterna omfattas av Riksintresse Rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2 §)
Stoppområde för höga objekt, hindersfritt kring Visby flygplats, Försvarsmakten.
Miljökonsekvensbeskrivning

De nu kända förhållandena om området och planansökan innebär, enligt Region
Gotlands bedömning, inte risk för påverkan på miljö, hälsa, m.fl. faktorer av sådan
omfattning att en miljöbedömning ska krävas.
Länsstyrelsen instämmer (2017-10-04) i den bedömning som Region Gotland gjort
att planen inte kan anses föranleda betydande miljöpåverkan varför en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte krävs. Länsstyrelsen instämmer i regionens
bedömning att det är av vikt att detaljplanen hanterar frågor kring områdets betydelse
för kulturvård, buller från trafik och verksamheter samt områdets betydelse för grön
infrastruktur, ekosystemtjänster och klimatreglering.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2017-06-21, § 130, med beslut om
planuppdrag.

Bedömning

Syftet med planen är att omvandla nuvarande handelsändamål till ett område för
bostadsändamål i form av flerbostadshus. Förslag till detaljplan bedöms
överensstämma med fördjupad översiktsplan.
Förslaget möjliggör byggande av ca 60 bostadsenheter. Byggnaderna ska ha en
välgestaltad arkitektur och dess placering utmed Stenkumlaväg bidrar till att
gaturummet förstärks. Kvarteret ansluter närmast gaturummet till den mer
storskaliga bebyggelsen längs Stenkumlavägs västra sida. Bebyggelsens placering
fungerar även som ett bullerskydd mot Stenkumlavägs trafik för den bakomliggande
bostadsgården och bostäder. Bebyggelse i östra delen av kvarteret har en lägre höjd
för att fungera som en övergång till den omgivande lägre villabebyggelsen.
Bebyggelsen i kvarteret placeras kring en gemensam bilfri gård, som ska planteras.
Gården får underbyggas med parkering. För att stärka stadsmässigheten utmed
Stenkumlaväg och ge ytterligare stadsliv åt gatan ska inslag av publika
lokaler/verksamheter finnas i bottenvåning mot Stenkumlaväg samt träd planteras.
Planen hanteras enligt PBL 2010:900. Förvaltningen bedömer att detaljplanen är av
en sådan art att den ska hanteras med standardförfarande. Byggnadsnämnden antar
detaljplanen enligt reglemente för byggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201806-12 och rekommenderar byggnadsnämnden att besluta om samråd.

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2018-06-12
Plankarta (2018-06-12)
Planbeskrivning (2018-06-12)
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/825

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stina Wester
Fysisk planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Fastighets Ordboken AB, Peter Nilsson, Box 1296, 62123 VISBY

Sökande
Fastighets Ordboken AB, Peter Nilsson, Box 1296, 62123 VISBY

3 (3)

VISBY ORDBOKEN 5 och 11
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Blomweb viewer

Förslag till detaljplan för

Visby Ordboken 5 och 11
Region Gotland

Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta
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En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den
reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen
styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader,
storlek på byggnader, placering av byggnader, gång‐ och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan‐ och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra
förslaget.
Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan bl a standardförfarande eller utökat
förfarande.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498‐269000vxl
e‐post: registrator‐bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
__________________________________________________________________________________
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Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med standardförfarande då
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:
 Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande
 Förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av
stor betydelse
 Förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den
21 juni 2017 § 130.

Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med planen är att omvandla nuvarande handelsändamål till ett område
för bostadsändamål i form av flerbostadshus. Området ska vara väl anpassat
till omgivningen vad gäller bebyggelsestruktur, skala och utformning.
Byggnaderna ska ha en välgestaltad arkitektur och dess placering utmed
Stenkumlaväg bidrar till att gaturummet förstärks.
Kvarteret ansluter närmast gaturummet till den mer storskaliga bebyggelsen
längs Stenkumlavägs västra sida samtidigt som skalan i bebyggelsen tas ned
mot villabebyggelsen.
För att stärka stadsmässigheten utmed Stenkumlaväg och ge ytterligare
stadsliv åt gatan ska verksamheter integreras i bottenvåning mot
Stenkumlaväg samt träd planteras. Bebyggelsen i kvarteret placeras kring en
gemensam bilfri gård, som ska planteras. Gården får underbyggas med
parkering.
Förslaget möjliggör byggande av bostäder, ca 5700 kvm BTA (bruttoarea) för
flerbostadshus.

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan
antas innebära betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning ska därför
göras enligt 6 kap 11 § miljöbalken. Denna så kallade behovsbedömning
ska göras med hjälp av kriterier som anges i bilaga 4 till MKB‐förordningen.
Kriterierna i bilaga 4 till MKB‐förordningen handlar bland annat om riskerna
för människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på
grund av till exempel överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller
påverkan på skyddad natur.
De nu kända förhållandena om området och planansökan innebär, enligt
Region Gotlands bedömning (2017‐08‐03), inte risk för påverkan på miljö,
hälsa, m.fl. faktorer av sådan omfattning att en miljöbedömning ska krävas.
Länsstyrelsen instämmer (2017‐10‐04) i den bedömning som Region Gotland
gjort att planen inte kan anses föranleda betydande miljöpåverkan varför en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte krävs. Länsstyrelsen instämmer även i
vikten av att detaljplanen hanterar frågor kring områdets betydelse för
kulturvård, buller från trafik och verksamheter samt områdets betydelse för
grön infrastruktur, ekosystemtjänster och klimatreglering

__________________________________________________________________________________
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PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet ligger i Visbys södra del i området Värnhem, öster om
Stenkumlaväg och angränsar i norr till Värnhemsgatan, i väster till
villabebyggelse och i söder till Gråboväg. Planområdet ligger ca 2 km söder om
Östercentrum och Visby innerstad.
På fastigheten finns idag en större byggnad där det tidigare varit
livsmedelsbutik och som idag används för handel (secondhandverksamhet)
samt ett träningscenter. Resterande ytor utgörs av hårdgjord parkering.

Visbyleden
Stenkumlaväg
Översiktskarta

Areal

Planområdet omfattar 6300 kvm.
Planförslagets arealer/ändamål kvartersmark
Ändamål

Yta

Bruttoarea/antal
lgh/tomter

Kvartersmark
Bostäder

Ca 2500 kvm

5700 kvm, ca 60
lägenheter

Handel

Markägoförhållanden

Min 120 kvm
Max ca 1100 kvm

Marken är i privat ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen av KF 2010‐06‐14 §79, anger:
område med detaljplaner och befintlig fördjupad översiktsplan.
Fördjupad översiktsplan Hela Visby 2025, antagen av KF 2009‐12‐14, anger att
området i huvudsak ska användas för bostäder. Ett upprättande av ny
detaljplan är därmed förenligt med gällande fördjupad översiktsplan. Området
ingår i stadsdelen Värnhem där det står angivet att varsamhetsbestämmelser
ska tas fram för äldre villaområde. Förslag till detaljplan bedöms vara förenlig
med fördjupad översiktsplan för Visby.

__________________________________________________________________________________
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Detaljplaner

Området omfattas av två äldre detaljplaner, 09‐P‐25 (antagen 1996‐08‐14),
vilken reglerar markanvändningen på Ordboken 5. Den anger användningen;
handel, men är utan byggrätt. Detaljplan 09‐VIS‐663 (antagen 1994‐04‐27)
reglerar markanvändningen på Ordboken 11 och anger användningen; handel.
Genomförandetiderna för båda detaljplanerna har gått ut.

Riksintressen

Hela Gotland omfattas av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken jämlikt 4 kap
1 § miljöbalken. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet.
Åtgärder får inte innebära att Gotlands samlade natur‐ och kulturvärden
påtagligt skadas. Fastigheterna omfattas även av Riksintresse Rörligt friluftsliv
(4 kap 2 § miljöbalken). Stoppområde för höga objekt, hindersfritt kring Visby
flygplats, Försvarsmakten.
Planläggningen bedöms inte medföra påtaglig skada på riksintressena.

Kommunala beslut
i övrigt

Det äldre villaområdet runt om planområdet är enligt underlaget utpekat som
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt och ska enligt beslut i BN 1997‐02‐19 §19
skyddas genom varsamhetsbestämmelser.
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland 2017‐
06‐21 § 130.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Markförutsättningar
Mark och vegetation

Förutsättningar
Inom det föreslagna planområdet finns inga, kända, naturvärden. Området
utgörs idag av hårdgjorda ytor som används till parkering. Från
Stenkumlaväg lutar marken nedåt mot öster. Marken har en nivåskillnad på
drygt en meter. Två björkar växer i områdets södra kant.
Förändringar
Planförslaget möjliggör för att anordna parkering under mark. Bostädernas
gemensamma gård placeras i mitten av fastigheten (får underbyggas med
garage) och ska utformas med planterbart bjälklag. Gården ska planteras.
Träd ska planteras utefter Stenkumlaväg.

Klimatanpassning

Förutsättningar
I det aktuella planområdet är det framförallt aktuellt att beakta
konsekvenser av intensivare nederbörd, höjda medeltemperaturer och
värmeböljor. Området idag utgörs helt av hårdgjorda ytor varför det saknas
funktioner för
friluftslivet, ekosystemtjänster, buffert för klimatförändringar eller grön
infrastruktur.
Förändringar
Planförslaget medför att nya grönytor tillskapas inom området.
Den gemensamma gården i mitten av fastigheten ska planteras. Den får
underbyggas med garage och ska utformas med planterbart bjälklag. Träd
ska planteras utefter Stenkumlaväg. Tillskapandet av grönytor kan bidra till
reglerande ekosystemtjänster genom skuggning och vindskydd samt
dämpning av dagvatten vid kraftig nederbörd. Grönytor fyller även en
funktion när det gäller klimatförändringar i form av kraftigare nederbörd och
ökad medeltemperatur.

__________________________________________________________________________________
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Region Gotland ställer som krav att 20 mm dagvatten ska fördröjas innan
dagvatten kopplas på det kommunala dagvattennätet. Det kan ske på olika
sätt och val av åtgärder ska ske i dialog med ansvariga på Region Gotlands
VA‐ avdelning. Exempel på sätt att minska mängden dagvatten som släpps ut
i dagvattennätet är att markbehandlingen utgöras av genomsläppliga
material och att arbeta med gröna tak.
Dagvatten

Förutsättningar
Området är idag hårdgjort och dagvatten avleds via kommunala
dagvattenledningar. Området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde.
I vattenskyddsområdet gäller särskilda föreskrifter som begränsar
verksamheter eller åtgärder som kan riskera att förorena grundvattnet.
Markens sårbarhet är låg (klass 4 sårbarhetskartan). Berggrunden är
överlagrad av tjockare jordtäcke med liten genomsläpplighet som i sin tur
överlagras av jordtäcke med stor genomsläpplighet.
Länsstyrelsens lågpunktskartering visar var vatten kan ansamlas vid kraftigt
regn utifrån marknivå i relation till markens nivå intill. Lågpunktskarteringen
tar inte hänsyn till markens förmåga att leda vatten ner i marken eller vilka
åtgärder som gjorts i landskapet, exempelvis kulvertar eller vägtrummor.
Inga sådana lågpunkter redovisas inom planområdet enligt
lågpunktskarteringen.

Den normala årsnederbörden och årsmedeltemperaturen i Visby för
perioden 1961‐90 uppges till 513 millimeter respektive 6,6 grader (SMHI
2008). Nederbörden förväntas öka med 10‐20% det närmsta seklet. Det
häftigaste skyfall som drabbat Gotland i modern skedde år 1913 och gav 141
liter per kvadratmeter. Ett rimligt antagande för framtida skyfall är 155‐170
liter per kvadratmeter. För att klara de ökade flödena får dagvattennätet inte
belastas ytterligare vid ny exploatering.
Förändringar
Ett genomförande av detaljplanen medför att graden av hårdgjorda ytor
minskar. Möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten förbättras
eftersom asfalterade parkeringsytor bland annat ersätts av gårdar med
__________________________________________________________________________________
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planteringar. Det innebär också att flödena till dagvattennätet minskar
något.
Dagvattnet ska fördröjas (20 mm) inom den egna fastigheten innan det leds
vidare till det kommunala systemet. (Dialog ska föras med ansvarig för
dagvatten/vatten och avlopp på Teknikförvaltningens VA‐avdelning vid
utformning av dagvattenanordning.)
Geotekniska
förhållanden

Enligt sårbarhetskartan är berggrunden överlagrad av tjockare jordtäcke
(mer än 1 meter) med liten genomsläpplighet (morän, moränlera, lera) som i
sin tur överlagras av jordtäcke med stor genomsläpplighet (sand eller grus).
Inför planläggning av fastigheten har en översiktlig geoteknisk undersökning
gjorts och viss provtagning av mark utförts, (rapport 2017‐12‐20), utförd av
Nybergs Entreprenad AB).
Provtagningar har gjorts i tre provgropar på fastigheten Visby Ordboken 11.
Analys har skett av petroleumämnen, PAH:er och tungmetaller.
Analysresultat visar halter av PAH:er över Naturvårdsverkets riktvärden för
KM (känslig markanvändning i provgrop nr 2 (samlingsprov vägg). I övrigt är
föroreningshalterna låga. I provgrop 3 hittades asfaltbitar som efter
sprayning bedömts innehålla PAH:er (även påtaglig doft av tjärasfalt), ca 0,3
m under befintlig asfalt. I samtliga provgropar har lagerföljden varit: 40 mm
asfalt, 100 mm bärlager makadam, ca 300 mm förstärkningslager makadam
samt där under morän och jord (0,4 meter till 1,1 meter).
Enhet miljö‐ och hälsoskydd har tagit del av utförd provtagning. Förorening
inom fastigheten tycks bestå av rester av tjärasfalt samt av bärlager eller jord
dit lakning av PAH:er skett från tjärasfalten. Utförd undersökning indikerar
att förorening finns men inte i vilken omfattning.
Eftersom planläggning sker för bostäder behöver kompletterande
provtagning utföras för att kartlägga förororeningens omfattning.

Radon

Området är utpekat som lågriskområde för radon. Byggnation (av bostäder
och allmänna lokaler) ska ske med radonskyddad konstruktion om inte
särskilda mätningar görs

Fornlämningar

Cirka 30 meter öster om planområdet finns en registrering i FMIS (RÅA Visby
78:1). Här har skelettgravar undersökts och borttagits under 1930‐ och 1940‐
talet. Enligt uppgift har gravar påträffats på ett flertal fastighetstomter och
sannolikt finns här ytterligare gravar.
Länsstyrelsen bedömer att det inte kan uteslutas att eventuella
fornlämningar kan komma att påverkas av planerad exploatering varför en
ansökan om tillstånd till markingrepp ska skickas till Länsstyrelsen i god tid
innan planerad exploatering är tänkt att inledas.

Bebyggelseområden
Stadsbild/Bostäder

Förutsättningar
Fastigheterna Visby Ordboken 5 och 11 ligger inom stadsdelen Värnhem.
Stadsdelen karaktäriseras av äldre villabebyggelse och kan uppvisa flera olika
villatyper och planeringsideal från 1900‐talet. Villaområdet är särskilt
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värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt. Även inom planområdet har det tidigare varit villatomter. Från
andra hälften av 1900‐talet har villatomter efterhand köpts in och
fastigheterna sammanslagits och omvandlats till att bli en del av den
livsmedelsbutik som startade i fastighetens nordvästra hörn.
Planområdet är bebyggt med en stor byggnad för matvaruhandel. Idag
används byggnaden för secondhandverksamhet, danslokaler träningslokal
etc. Övrig mark är hårdgjord och används för parkering till verksamheterna.
Under befintlig byggnad finns källare.

Foto, Blomweb viewer

Väster om fastigheten (västra sidan av Stenkumlaväg) ligger området
Visborgsstaden med storskalig bostadsbebyggelse från 1960‐talet.
Byggnaderna är placerade kring ett bilfritt centrum med ytor för bollspel och
lekytor – Signalparken.

Bebyggelse i Visborgsstaden utefter Stenkumlaväg, väster om planområdet

__________________________________________________________________________________
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Bebyggelse i Visborgsstaden utefter Signalgatan, väster om planområdet

Villabebyggelse i området Värnhem utmed Gråboväg, söder om planområdet

Korsning Stenkumlaväg/Värnhemsgatan.

Förändringar
För att kunna tillskapa fler bostäder i denna del av Visby har man valt att öka
exploateringsgraden och frångå den bebyggelsestruktur som råder väster om
Stenkumlaväg (villabebyggelsen). Planförslaget möjliggör att området
__________________________________________________________________________________
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bebyggs med bostadsbebyggelse (B) i form av flerfamiljshus. Mot
Stenkumlaväg placeras en lamellbyggnad som relaterar till byggnaderna på
motstående sida av Stenkumlaväg (Visborgsstaden) utifrån volym och skala. I
byggnadsvolymen mot Stenkumlaväg finns förutom bostadslägenheter även
plats för lokaler som kan användas för centrumändamål (C). Det kan bidra till
liv åt gatan och att byggnaden även vänder sig till allmänheten. Träd ska
planteras utefter Stenkumlaväg. Minst en genomgående entré (mellan
Stenkumlaväg och bostadsgård) ska finnas. Byggnadens placering bidrar till
att gaturummet förstärks men även att gården och bakomliggande
bebyggelse blir mindre utsatt för buller från vägtrafik.

Illustration av föreslagen bebyggelse, korsning Stenkumlaväg/Värnhemsgatan. Tyréns

Byggnaden mot Stenkumlaväg får uppföras i fyra våningar samt med en
indragen femte våning. Den indragna våningen ska ligga minst tre meter från
fasadliv sett från Stenkumlaväg samt minst sex meter från Gråboväg och
Värnhemsgatan. Detta för att den femte våningen inte ska dominera i
upplevelsen av byggnaden för en person som befinner sig i gatuplan. Högsta
byggnadshöjd är 12 meter och högsta nockhöjd för byggnadskroppen är +66
meter över angivet nollplan. (vilket innebär att den når upp ca 16 meter från
befintlig marknivå)
Bebyggelsen i områdets östra del tas ned i skala mot omgivande
villabebyggelse och föreslås att bebyggas med bostadshus i tre våningar med
en indragen fjärde våning. Den indragna våningen ska ligga minst två meter
från fasadliv. Högsta byggnadshöjd är 9 meter och högsta nockhöjd för
byggnadskroppen är +63 meter över angivet nollplan.
(vilket innebär att den når upp ca 13 ‐14 meter från marknivå)
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Området ska utformas så att alla boende har tillgång till en gemensam
bostadsgård med plantering, plats för utevistelse och lek för småbarn i nära
anslutning till bostaden. Gården ska vara bilfri, men de får byggas under med
parkering. Om kvarteret byggs under med parkeringsgarage ska gården
ovanpå ha ett planteringsbart bjälklag. Cykelparkering ska finnas på
bostadsgård. Om parkeringsgarage inte byggs får parkering till bostäder
tillkomma i områdets östra del. Angöring till parkering för boende sker dels
från Värnhemsgatan samt från Gråbogatan. Ett eventuellt parkeringsgarage
under bostadsgård angörs från Värnhemsgatan.

Illustration av föreslagen bostadsgård, Tyréns

Illustration av föreslagen bostadsgård, Tyréns
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Illustration entréplan. Alternativ med parkering i markplan. Tyréns.

Illustration entréplan. Alternativ med parkering under mark. Tyréns

Solstudie
En solstudie har tagits fram som visar solförhållanden och skuggade ytor
utifrån aktuellt projekt. Bilder nedan visar hur föreslagen bebyggelse och
utemiljöer samt omkringliggande befintlig bebyggelse kan komma att
påverkas vid ett antal tillfällen under året. Solstudien visar bland annat att
småhusbebyggelsen öster om planområdet kan komma att få minskad
kvällssol, och lägenheterna väster om området minskad morgonsol.
__________________________________________________________________________________
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Bostadsgården i föreslaget projekt kommer att skuggas eftermiddag/kväll
och delvis att skuggas under morgonen.

3D‐modell, solstudie, 25 mars kl 08.00

3D‐modell, solstudie, 25 mars kl 17.00

3D‐modell, solstudie, 18 juni kl 20.00
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3D‐modell, solstudie, 15 dec kl 14.00

Arbetsplatser, övrig
bebyggelse

Förutsättningar
Området inhyser idag verksamheter i form av träningscenter, dansskola och
secondhandverksamhet. I områdets närhet finns flera arbetsplatser av
varierande storlek.
Förändringar
Kvarteret förändras från ett område med handel och parkering till förmån för
bostadsbebyggelse och i viss mån verksamheter. Inom planarbetet planeras
inga stora arbetsplatser. För att öka kvaliteterna i planområdets stadsnära
läge ska delar av bottenvåningen i byggnaden som ligger längsmed
Stenkumlaväg ha lokaler för handel, kontor etc (C) verksamhet som inte är
störande för boende. Att delar av markvåningen används för
centrumändamål är dels för att det är en utsatt boendemiljö och dels för att
det är stadslivsberikande.

Offentlig och
kommersiell service

I närområde finns förskola och skola F‐6, högstadieskola, gymnasieskola,
mataffär, restaurang mm. Avståndet till annan service, och det kommersiella
utbudet i Visby innerstad och Östercentrum är cirka 2 km.

Tillgänglighet

Tillgängligheten till och inom området är god. Från Stenkumlaväg lutar
marken nedåt mot öster. Marken har en nivåskillnad på drygt en meter.
Området ligger i Visby med service på nära håll. Stenkumlaväg trafikeras av
kollektivtrafik, stadstrafiken; linje 1 och linje 5 ringlinjen. Gång‐ och
cykelbana finns utefter Stenkumlaväg.

Kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse

Området ingår i stadsdelen Värnhem där det står angivet att
varsamhetsbestämmelser ska tas fram för äldre villaområde. Aktuellt
område (Visby Ordboken 5 och 11) utgörs inte längre av villabebyggelse och
är inte ämnad att få särskilda varsamhetsbestämmelser, varför sådana inte
tagits fram i samband med planarbetet. Föreslagen bebyggelse relaterar till
den högre bebyggelsen i området Visborgsstaden (kring Signalgatan).
Bebyggelsen i områdets västra del trappar ner i höjd mot omgivande
villabebyggelse.
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Friytor
Lek och rekreation

Förutsättningar
Planområdet ligger ca 500 meter från stadsdelsparken Tallunden och
lekmöjligheter finns i anslutning till bostadsområdet, Visborgsstaden, på
motstående sida av Stenkumlaväg. Naturreservatet Södra hällarna ligger ca
700 meter från planområdet.
Förändringar
Planområdet ska utformas så att alla boende har tillgång till en gemensam
bostadsgård med plantering, plats för utevistelse och lek för småbarn i nära
anslutning till bostaden. Gården ska vara bilfri, men får byggas under med
parkering. Om gården byggs under med parkeringsgarage ska gård finnas
ovanpå ett planteringsbart bjälklag.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Förutsättningar
Planområdet angränsar till Stenkumlaväg i väster, till Gråboväg i söder och
till Värnhemsgatan i norr. Stenkumlaväg är en trafikerad väg in mot Visby
centrum. Trafiken är idag reglerad genom farthinder och trafiksignaler vid
planområdet och tillåten hastighet är 50 km/h. Utefter Stenkumlaväg finns
gång‐ och cykelväg på båda sidor. I oktober 2017 gjordes en trafikmätning på
aktuell sträcka av Stenkumlaväg. Den visar att motorfordon rör sig med
genomsnittshastighet 42 km/h på Stenkumlaväg.
Värnhemsgatan och Gråboväg är lokalgator med tillåten hastighet 30 km/h
och används av boende i området samt av de som ska hämta och lämna vid
Lyckåkerskolan.
Förändringar
Angöring till parkering för boende sker dels från Värnhemsgatan samt från
Gråbogatan. Ett eventuellt parkeringsgarage under bostadsgård angörs från
Värnhemsgatan. En ny parkeringsnorm är under framtagande, vilken ställer
krav på antal cykelparkeringar. Förslaget till parkeringsnorm är 35 p‐
platser/1000 BTA (bruttoarea) för flerbostadshus, vilket innebär ca 200 p‐
platser för cykel inom planområdet. Cykelparkering för besökande till
verksamheten ska finnas (samma parkeringsnorm som för
cykelparkeringsplatser för flerbostadshus).

Kollektivtrafik

Planområdet har god tillgång till kollektivtrafik. Stenkumlaväg trafikeras av
stadstrafiken; linje 1 och linje 5, ringlinjen.

Parkering, angöring
och utfart

Förutsättningar
Parkering ska ske på kvartersmark. Den gällande parkeringsnormen antogs
1990 och en ny parkeringsnorm och strategi är under framtagande. Förslag
till ny parkeringsstrategi och parkeringsnorm är inte antagna än, men
förväntas börja gälla under framtagandet av denna detaljplan, varför dess
parkeringstal redovisas nedan som en förutsättning för detaljplanen.
Nuvarande parkeringsnorm redovisar ett högre krav på antalet
parkeringsplatser och om den fortsättningsvis kommer att gälla påverkar den
hur antal byggrätter inom planen kan utnyttjas.
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Förändringar
Angöring till parkering för boende sker dels från Värnhemsgatan samt från
Gråbogatan. Markparkering får finnas i områdets östra del. Bostadsgården
ska vara bilfri, men får underbyggas med parkeringsgarage. Ett eventuellt
parkeringsgarage under bostadsgård angörs från Värnhemsgatan.
Cykelparkering ska finnas.
Parkeringstalet för boendeparkering är, enligt förslag till parkeringsstrategi, 8
bilparkeringsplatser/1000 BTA för flerbostadshus. Det innebär i detta förslag
ca 46 parkeringsplatser (baserat på 5700kvm BTA bostadsbebyggelse)
De boende ska ha tillgång till laddningsstolpar för elbilar.
Parkeringsplatser för ändamålet C‐centrum i planförslaget varierar beroende
vilken verksamhet som etableras. Ett exempel kan vara 10 bilplatser/1000
BTA kontorsyta vilket innebär 1,5 parkeringsplats enligt planförslaget och för
handel 20 parkeringsplatser/1000 BTA vilket ger ca 2,5 parkeringsplatser
enligt planförslaget (baserad kravet om minst 120 kvm för C‐
centrumändamål). Cykelparkering för besökande till verksamheten ska finnas
(samma omfattning som för cykelparkeringsplatser för flerbostadshus).
Vid tydliga åtgärder som gynnar ett hållbart resande kan parkeringstalet för
bil ”rabatteras” enligt parkeringsstrategin. Det kan till exempel handla om att
exploatören tecknar avtal om bilpool.

Störningar

Buller från flygtrafik
Trafikbullerförordningen anger följande riktvärden för buller från flygtrafik
vid en bostadsfasad: Flygbullernivå (FBN) 55 dBA. 70 dBA maximal ljudnivå (
kl 06‐22, högst 16 överskridanden per dag). 70 dBA maximal ljudnivå (kl 22‐
06, högst 3 överskridanden per natt).
Planområdet ligger utanför gränsen för utbredningskurvan max 70 dBA och
55 dBA som gäller för Visby flygplats tillstånd, samt gränsen för
totalförsvarets influensområde.
Buller från vägtrafik
Förutsättningar
Stenkumlaväg är den mest trafikerade vägen intill planområdet. Trafiken
reglerats genom farthinder och trafiksignaler precis vid fastigheten. Trafiken
kan dock medföra visst buller vilket måste hanteras i planen. Enligt
trafikmätning gjord oktober 2017 rör sig motorfordon med
genomsnittshastighet 42 km/h på Stenkumlaväg anslutning till aktuell
fastighet. Antal fordon per dygn uppmättes till 4587 st.
Enligt förordningen om trafikbuller(2015:216) bör buller från spårtrafik och
vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads
fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Förordningen
anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida
uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70
dBA maximal ljudnivå vid fasad. Samma värden gäller för bostadsbyggnader
om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA.
Värnhemsgatan och Gråbogatan är lokalgator där trafikrörelserna är markant
lägre än vid Stenkumlaväg.
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Förändringar
Den beräknade bullernivån vid bostadsbyggnadens fasad som är placerad
utefter Stenkumlaväg är 58 dBA ekvivalent nivå och 74 dBA maxnivå. Den
beräknade bullernivån år 2040 (beräknad utifrån 2% ökning av antalet
fordon per år) är 60 dBA ekvivalent nivå och 76 dBA maxnivå.
(Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG 11 version 1.2.6. Trivector
AB).
Byggnaden som placeras utmed Stenkumlaväg klarar riktvärdena om
ekvivalent ljudnivå vid fasad. Byggnaden kommer att fungera som en
bullerskärm till bakomliggande gård där uteplatser för de boende finns.
Bostadsbebyggelsen i öster bedöms ligga på så långt avstånd och med
lamellhuset som en bullerdämpande skärm att riktvärdens klaras även här.

Det bedöms finnas goda förutsättningar att ordna en uteplats på
gårdssidan som klarar riktvärdet 50 dBA ekvivalentnivå samt 70 dBA
maximalnivå. (Beräknad ljudnivå på lamellhusets gårdssida, där byggnaden
fungerar som skärm, är 18 dBA ekvivalent nivå samt 31 dBA maximal nivå.
Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG 11 version 1.2.6. Trivector
AB.)
Sammanfattningsvis visar bullerberäkningen att riktvärden som föreskrivs i
förordningen om trafikbuller (2015:216) klaras.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp finns tillgängligt och fastigheten Visby
Ordboken 11 är ansluten idag.
Området ligger inom Visby sekundära vattenskyddsområde. Sårbarheten är
låg (klass 4 sårbarhetskartan). Berggrunden är överlagrad av tjockare
jordtäcke med liten genomsläpplighet som i sin tur överlagras av jordtäcke
med stor genomsläpplighet. Planområdet är idag hårdgjort. Kommunalt
vatten och avlopp finns tillgängligt.
Ett genomförande av detaljplanen medför att graden av hårdgjorda ytor
minskar. Möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten förbättras
eftersom hårdgjorda parkeringsytor ersätts av gårdar med planteringar.
Dagvattnet ska i möjligaste mån omhändertas inom den egna fastigheten.
Särskild omsorg ska ägnas åt omhändertagande av vatten från tak och
hårdgjorda ytor. Vid regn ska 20 mm dag‐ och dränvatten fördröjas innan det
leds vidare till det kommunala systemet. Dagvattenlösningen ska godkännas
av Regionen.

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna
för miljövänliga lösningar optimeras. Fastigheten ska anslutas till
fjärrvärmenätet.

El

Området ansluts till GEAB:s ledningsnät.

Tele

Planområdet ska anslutas till befintligt tele och fibernät.
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Avfall

Sophämtning sker genom regionens försorg. Hämtställen vara tillgängliga
och nås utan backningsrörelser. Sopbilar ska kunna stanna nära sopkärlen,
med en hårdgjord dragväg på högst cirka 10 meter

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska frågor

Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och
ansvarig för genomförandet samt beskriva övergripande hur det ska ske.
Tidplan

Samråd sommaren 2018
Granskning hösten/vintern 2018
Antagande våren 2019

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

Exploatören ansvarar för genomförande av planen vilket bland annat omfattar
iordningställande av byggnader, anordning för fördröjning av dagvatten,
plantering av träd utmed Stenkumlaväg, gård med plantering och
småbarnslek, angöring till gata, parkeringsplatser, fastighetsbildning, bildande
av eventuella gemensamhetsanläggningar m.m. Eventuella undersökningar
och utredningar bekostas av exploatören. Exploatören står för alla kostnader
förenade med exploateringen.
Ingen allmän plats planeras inom planområdet. Region Gotland är huvudman
för intilliggande allmän platsmark, d v s ansvarig för gatumark och samt
huvudman för VA.

Exploateringsavtal

För att reglera och tydliggöra ansvarsfördelningen vid plangenomförandet kan
eventuellt exploateringsavtal behöva upprättas.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning m m

Planförslaget medger avstyckning av fastigheten. Om fler fastigheter bildas
kan det vara lämpligt med gemensamhetsanläggning för bostadsgård,
parkering, dagvatten etc.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

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

Exploatörens
Exploatörens kommer att ha kostnader för uppförande av byggnader,
kostnader och intäkter parkeringsanläggning, fördröjning av dagvatten, plantering, bostadsgård,
angöring till gata, undersökningar och utredningar, anslutningsavgifter,
fastighetsbildning och andra lantmäteriförättningskostnader m m.
Intäkterna kommer att hänföras till uthyrning och/eller försäljning av
lägenheter och lokaler.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar

Under planläggningen, inför granskningsskedet, ska kompletterande utredning
avseende markföroreningar göras.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget möjliggör: Bostäder ca 5 700 kvm BTA, ca 60 lägenheter Centrumändamål minst 120 kvm

Natur- och
kulturvärden

Området ingår i stadsdelen Värnhem där det står angivet att
varsamhetsbestämmelser ska tas fram för äldre villaområde. Aktuellt område
utgörs inte längre av villabebyggelse och är inte ämnad att få särskilda
varsamhetsbestämmelser. Området innefattas inte av någon skyddsvärd
natur.

Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap
1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder
får inte medföra att Gotlands samlade natur‐ och kulturvärden påtagligt
skadas. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga
tätorter. Planområdet omfattas av ”Stoppområde för höga objekt, hindersfritt
kring Visby flygplats”, Försvarsmakten.
Fastigheterna omfattas även av Riksintresse Rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 §
miljöbalken (MB). Området utgörs idag av hårdgjorda ytor som används till
parkering. Område fyller ingen funktion för det rörliga friluftslivet.
Planförslaget innebär ingen påtaglig skada på något riksintresse.

Kulturmiljö

Området ingår i stadsdelen Värnhem där det står angivet att
varsamhetsbestämmelser ska tas fram för äldre villaområde. Aktuellt område
utgörs inte längre av villabebyggelse och är inte ämnad att få särskilda
varsamhetsbestämmelser och innehar inte de värden som avses skyddas
genom varsamhetsbestämmelser.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)
Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009

Förenta Nationernas Barnkonvention är ständigt närvarande under ett
planeringsarbete, då de är en förutsättning för en god samhällsbyggnad.
Barnkonventionens beaktande säkerställs även genom remissförfarandet
under planprocessen.
Planområdet har brist på större ytor för lek och utevistelse i direkt anslutning
till de nya bostäderna men i närheten finns stadsdelsparken Tallunden (ca 500
meter) och lekmöjligheter finns i anslutning till bostadsområdet,
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Visborgsstaden, på motstående sida av Stenkumlaväg. Naturreservatet Södra
hällarna ligger inom ca 700 meter från planområdet.
Planområdet ska utformas så att alla boende har tillgång till en gemensam
bostadsgård med plantering, plats för utevistelse och lek för småbarn i nära
anslutning till bostaden. De planerade bostäderna kommer att ha god närhet
till förskolor och skolor ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö.
Tillgängligheten till kollektivtrafik, gång‐ och cykelbanor är god vilket
underlättar för barn att ta sig till olika mål och innebär goda möjligheter för ett
jämställt boende. Bostäderna kommer även att ha med närhet till kommersiell
och allmän service.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla med resurser. En
utbyggnad av området innebär en förtätning av Visby med bostadsbebyggelse.
Planen medger bebyggelse av bostäder och med inslag av
verksamheter/handel med positiv påverkan på miljö och människor och med
liten total påverkan på miljö och kulturvärden.
Att bebygga parkeringen bidrar inte negativt till varken grönstruktur eller
ekosystemtjänster i området.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Markföroreningar
Under förutsättning att marken undersöks och saneras om behov av sanering
påvisas, bedöms planen inte medföra risk på människors hälsa och säkerhet.
Biltrafik
En genomförande av detaljplanen bedöms medföra en begränsad ökning av
biltrafiken.
Byggnader ska utföras och grupperas så att buller från omgivande gator
begränsas. Det finns förutsättningar att klara gällande riktlinjer med god
marginal.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnorm (MKN) för luft
MKN för luft överskrids periodvis i Visby. Höga halter av små partiklar har
uppmätts i centrala Visby (PM10). Ett åtgärdsprogram är under framtagande
som syftar till att sänka partikelhalterna i Visby. Åtgärder har genomförts i
väghållningen 2017. Inom ramen för åtgärdsprogrammet kommer en
kartläggning att göras för att ta reda på hur partikelhalten är på flera ställen i
Visby. Analyser ska göras för att ta reda på källan till partiklarna.
Stängda, trånga gaturum kan leda till lokalt förhöjda partikelhalter.
Bebyggelsen mot Stenkumlaväg bildar ett stort gaturum och föreslagen
bebyggelse öster om ska uppföras i öppen kvartersform som ger god
luftcirkulation. Ett genomförande av planen bedöms inte påverka
miljökvalitetsnormer för luft.
Miljökvalitetsnorm (MKN) för vatten
Planen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer för vatten.
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Vatten från området utmynnar i Östersjön, Gotlands nordvästra kustvatten.
Kemisk status för Gotlands nordvästra kustvatten uppnår ej god kemisk status
och är otillfredsställande (på grund av höga halter miljögifter).
Den ekologiska statusen för Gotlands nordvästra kustvatten har bedömts som
måttlig (på grund av övergödningsproblem).
Målet är att nå god ekologisk status 2027 (God ekologisk status med avseende
på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar
näringsämnespåverkan) kan inte uppnås till 2021 på grund av att över 60
procent av den totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön.
Åtgärderna för denna vattenförekomst behöver emellertid genomföras till
2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027 (viss.lansstyrelsen.se).

En exploatering enlig planförslaget kommer inte att innebära ökad risk för
negativ påverkan på grundvattnet jämfört med nuläget. Relativt rent
regnvatten kommer att ledas via dagvattennätet precis som det gör idag. Inga
miljöfarliga verksamheter planeras i planförslaget och inget förorenat
dagvatten uppkommer idag eller kommer att uppkomma från fastigheten vid
ett plangenomförande. Planförslaget kommer därmed inte heller att påverka
någon utpekad vattenförekomst negativt. Idag är hela området hårdgjort och
dagvattnet leds till Östersjön. Dagvattenmängden från planområdet till den
utpekade vattenförekomsten Gotlands Nordvästra kustvatten kommer i stort
sett vara detsamma vid föreslagen exploatering som vid ett alternativ där
ingen ytterligare exploatering sker. Eventuellt kommer dagvatten som belastar
det kommunala dagvattennätet att kunna minska på grund av möjlighet att
tillskapa gröna ytor på gård, så som gröna tak. Ökar nederbördsmängderna p g
a klimatförändringarna är detta likvärdigt både med och utan ett
plangenomförande. Någon risk för att planen ska bidra till försämrad ekologisk
eller kemisk status av yt‐ eller grundvatten finns därmed inte.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bakgrund
av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt och att
genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid eventuella nödvändiga
förändringar i en nära framtid.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns
ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings‐ eller marklov. Regionen kan
efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att
fastighetsägaren får någon ersättning.

Stina Wester, planarkitekt – planförslag
Lennart Klintbom, trafikplanerare – trafik
Per Seigerlund, markingenjör – genomförande
Christian Hegardt, stadsarkitekt – gestaltning
Mikael Westberg, bygglovarkitekt – bygglov
Claudia Castillo, miljöskyddsinspektör – markföroreningar
Evelina Lindgren, regionekolog – mkb
Tomas Looström, kartingenjör – 3D‐modell
Kerstin Jakobsson, kartingenjör – grundkarta & fastighetsförteckning
M fl
__________________________________________________________________________________

Medverkande
tjänstemän
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Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby (2018-06-12)

Anders Rahnberg
Enhetschef, enhet Plan

Stina Wester
Fysisk planerare

__________________________________________________________________________________
23 (23)

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
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hela planområdet.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BN 2016/8963
12 juni 2018

Charlott Stjernholm

Byggnadsnämnden

FÅRÖ SIMUNDS 1:16
Ändrad användning, från kontor/verkstad, bostad mm till
cykelvandrarhem, tidsbegränsat i 10 år
Förslag till beslut

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

Avgift

Avgift för avslag

24 835 kronor

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

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av den gamla
radiostationen på fastigheten Fårö Simunds 1:16 belägen ute på Holmudden på Fårö.
Sökande anger att anledningen till att de söker ett tidsbegränsat bygglov är att de vill
pröva hur en sådan användning påverkar belastningen på området genom ökad
turism och trafik i området samt den ekonomiska bärigheten för en permanent
användning. Prövotiden ger således en grund för att genomföra intentionerna i
planprogrammet som gäller för området. Sökande har ansökt om tidsbegränsat
bygglov i 10 år.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen inte är lämplig
för en tidsbegränsad användning som cykelvandrarhem samt café- och matservering
då den föreslagna åtgärden inte utgör ett sånt tillfälligt behov som avses i PBL och att
åtgärden inte har något stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av
byggnad eller mark. Förvaltningens bedömning är därmed att tidsbegränsat bygglov
inte kan beviljas.
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Förvaltningens bedömning är även att det saknas förutsättningar att ge permanent
bygglov för den föreslagna åtgärden på den aktuella platsen. Förvaltningens
bedömning är att en detaljplan erfordras innan ett permanent bygglov kan beviljas.
Ärendebeskrivning

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor, bostad
m.m. till cykelvandrarhem samt café- och matservering utanför planlagt område på
fastigheten Fårö Simunds 1:16, den gamla militära FRA-stationen vid Norsta Auren.
Sökande ansöker om tidsbegränsat bygglov i tio år.
Med cykelvandrarhem avses ett vandrarhem som riktar sig till gäster som färdas med
cykel, eller som tar sig fram under andra friluftsmässiga former. I bilaga till ansökan
framgår att vandrarhemmet avses bli ett lågbudgetalternativ och åretruntverksamhet
med inriktning på cykelturister på sommaren och föreningar samt
specialarrangemang under övrig tid. Avsikten är att inhysa verksamheten i befintliga
lokaler. Fastigheten omringas av ett staket som ramar in den, enligt Länsstyrelsen i
beslut 2012 med diarienummer 521-1166-13, befintlig tomtplatsen.
Sökande anger också att fastigheten varit föremål för prövning genom detaljplan,
men som har avbrutits av sökande på grund av ekonomiska överväganden. Sökande
tar upp den kända parkeringsproblematiken som förekommer runt Holmudden och
anger att denne anser att problematiken troligen kommer att kvarstå och eventuellt
förvärras om detaljplanen genomförs.
Anledningen till att ansökan gäller ett tidsbegränsat bygglov, anger sökande är att
testa verksamhetens påverkan på området som helhet likväl som den ekonomiska
bärigheten i projektet. Därefter anger sökande att intentionerna i planprogrammet
skulle kunna genomföras, med stöd av de lärdomar som man insamlat genom denna
testperiod. Sökande anger sålunda att denne anser att åtgärden är ett tillfälligt behov
och att en permanent åtgärd behöver föregås av att komma till rätta med vad en ökad
turism innebär för området.
Ansökan avsåg till en början ändrad användning utan några större ombyggnationer
och ett tidsbegränsat bygglov på tio år. På grund av det detaljplanekrav som framgår i
planprogrammet för området, Planprogram för Norsta Auren på Fårö, bedömde
förvaltningen att den ansökta tidsperioden är för lång utan att en detaljplan antas.
Förvaltningen skickade därför ett granskningsyttrande där det framgår att en period
på två år är mer lämplig med hänsyn till de många värden som platsen besitter, den
trafiksituation som råder samt att den fördjupade översiktsplanen med tillhörande
planprogram anger att platsens användning bör regleras genom en detaljplan.
I sökandens svarsskrivelse på granskningsyttrandet framgår att sökanden anser att två
år är för kort tid för att de nödvändiga investeringarna ska kunna göras.
Förvaltningen skickade därefter ett nytt granskningsyttrande, som ett svar på
sökandens svarsyttrande, där förvaltningen förklarar att utan en detaljplan så saknas
lagstöd för att ge tidsbegränsat eller permanent bygglov.
I sökandens svarsskrivelse på det andra granskningsyttrandet framgår att sökanden
anser att förvaltningens bedömning är felaktig, att den föreslagna åtgärden är av
tillfällig karaktär och att tidsbegränsat bygglov bör kunna ges.
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Bakgrund och tidigare ärenden

Fastigheten köptes av nuvarande ägare i slutet av 2011. Tidigare ägare var
Fortifikationsverket. 2005 avslog byggnadsnämnden Fortifikationsverkets ansökan
om ändrad användning av enbostadshus till två lägenheter samt radiostationen till 9
lägenheter.
2008 inkom en ansökan om upprättande av detaljplan. 2009-10-28, fattades ett beslut
om planuppdrag, se BN§182.09. Planprocessen satte igång våren 2010 då
plankostnadsavtal upprättades och fortsatt till och med våren 2014. Därefter stod
ärendet still och i september 2016 begärde sökande att lägga ärendet vilande då de
inte såg en ekonomisk bärighet i projektet. Sökande angav då att de avsåg söka
tidsbegränsat bygglov i avvaktan på att förutsättningarna möjligen ändras.
Planärendet avskrevs månaden därefter.
2012 beviljades ett tidsbegränsat bygglov för caféverksamhet på fastigheten under
maj till och med september samma år, med stöd av planprogrammets intention för
radiostationen.
2013 skickades en bygglovsansökan in under pågående detaljplaneprocess nämnd
ovan. Bland annat angavs ett stort behov av att renovera byggnaderna som en
anledning till att sökande ville ha bygglov direkt, för att rationellt och ekonomiskt
kunna genomföra renoveringar och anpassning av anläggningen samtidigt. Sökande
fick besked att bygglov inte kunde beviljas förrän planen var antagen, varav sökande
fick valet att återkalla ansökan alternativt begära anstånd med beslut tills detaljplanen
blev klar. Sökande valde att återkalla ansökan.
Förutsättningar

Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av regionfullmäktige
den 14 juni 2010, § 79.
Fördjupad översiktsplan för Fårö, antagen av regionfullmäktige 2014-02-20. På den
aktuella platsen hänvisar den fördjupade översiktsplanen till ett planprogram om
inarbetats i översiktsplanen.
För området gäller Planprogram för Norsta Auren på Fårö, antagen 2011-09-07. Området
Norsta Auren som platsen ligger inom utpekas som särskilt värdefull. Radiostationen
och tillhörande byggnader föreslås i planprogrammet och den fördjupade
översiktsplanen få en ändrad användning till enklare kafé/servering och
korttidsuthyrning. Verksamheten anges ska inrymmas i befintliga byggnader.
Parkering skall inrymmas inom fastigheten. Under rubriken Genomförande står att ett
detaljplanearbete har påbörjats för den aktuella fastigheten och att i vilken
utsträckning som exploatering kan ske på fastigheten ska fastställas i
detaljplaneprocessen.
Fastigheten är belägen inom ett område med naturreservat Gotlandskusten.
Fastigheten är belägen inom flygsandsområde där exploateringsmöjligheten är
begränsad av hänsyn till den unika miljö som flygsandsområden utgör och de många
hotade arter som är knutna till denna miljö bör exploatering ej ske i dessa områden.
Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse, Avanäsets
sanddynområde, enligt beslut av Naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07,
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(miljöbalken 3 kap 6 §). Områdets värden kan reduceras om turismen/friluftslivet
inte kan utvecklas inom den befintliga strukturen. Regions Gotlands riktlinjer är att
bebyggelse i flygsanddyner eller våtmarksområden inte skall ske. Förutsättningar för
bevarande är att landskapet karaktär bibehålls och att turismen lokaliseras enligt
kommunens områdesplan. De områden som idag är i stort sett fria från bebyggelse
undantas ny bebyggelse. Vidare anges att områdets värden kan reduceras om inte
turismen/friluftslivet även framdeles kan utvecklas inom den struktur som används
idag.
Fastigheten är belägen inom område ”skogens sociala värden” och har ett särskilt
högt rekreationsvärde för allmänheten.
Fastigheten är belägen inom område Natura 2000 Habitat, Kustnära trädklädda
sanddyner. Naturtypen bör undantas från exploatering som är viktig komponent för
den biologiska mångfalden.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för friluftsliv enligt beslut av
Naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv
(miljöbalken 4 kap 2 §), där de natur- och kulturvärden som området besitter och
som ligger till grund för det rörliga friluftslivet ska bevakas.
Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får utmed Gotlands kust, på Östergarn och Storsudret
på Gotland samt på Fårö fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av
kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Fastigheten är belägen inom övrigt influensområde av riksintresse för totalförsvaret,
(miljöbalken 3 kap 9 §).
Fastigheten är belägen inom strandskyddat område (miljöbalken 3 kap 9 §).
Yttranden

Enhet plan har tillfrågats och tillstyrker med villkor. I bedömningen framgår att de
anser att den avsedda åtgärden i stort följer intentionerna i den fördjupade
översiktsplanen och tillhörande planprogram. I och med att verksamheten avser rikta
sig till cykelturism bör den inte medföra en markant ökning av trafik till området och
skulle istället kunna möjliggöra en mer med naturen harmoniserad utveckling av
turism på Fårö. Men för planprogramsområdet som helhet anges att utmaningen
med trafik och parkeringar kvarstår och i längden bör en detaljplaneprocess utreda
vad området tål i sin helhet och då inbegripa även Fårö Simunds 1:16 och dess
permanenta användning. Se separat yttrande för mer information.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit.
Försvaret har inget att erinra.
Enhet Miljö- och hälsoskydd tillstyrker VA-lösning med villkor. Bland annat anger de
att om den befintliga avloppsanläggningen, som anlades av Försvarsmakten, ska
används krävs en ansökan om tillstånd då den saknar tillstånd. Se separat yttrande för
mer information.
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Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen inte är lämplig
för en tidsbegränsad användning som cykelvandrarhem samt café- och matservering.
Ansökan avsåg till en början ändrad användning utan några större ombyggnationer
och ett tidsbegränsat bygglov på tio år. På grund av det detaljplanekrav som framgår i
planprogrammet för området, Planprogram för Norsta Auren på Fårö, bedömer
förvaltningen att den ansökta tidsperioden är för lång utan att en detaljplan antas.
Förvaltningen har därför skickat ett granskningsyttrande där det framgår att en
period på två år är mer lämplig med hänsyn till de många värden som platsen
besitter, den trafiksituation som råder samt att den fördjupade översiktsplanen med
tillhörande planprogram anger att platsens användning bör regleras genom en
detaljplan.
I sökandens svarsskrivelse på granskningsyttrandet framgår att sökanden anser att två
år är för kort tid för att de nödvändiga investeringarna ska kunna göras.
Förvaltningen har därefter skickat ett nytt granskningsyttrande, som ett svar på
sökandens svarsyttrande, där förvaltningen förklarar att utan en detaljplan så saknas
lagstöd för att ge tidsbegränsat eller permanent bygglov.
I sökandens svarsskrivelse på det andra granskningsyttrandet framgår att sökanden
anser att förvaltningens bedömning är felaktig, att den föreslagna åtgärden är av
tillfällig karaktär och att tidsbegränsat bygglov bör kunna ges.
Ett tidsbegränsat bygglov kan endast ges för tillfälliga åtgärder och för användning
som utgör ett tillfälligt behov enligt 9 kap 33§ plan- och bygglagen:
9 kap 33 § PBL
För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett
tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad
tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig
användning av byggnad eller mark.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med
högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas
för ett ändamål som avses i 9 §.
Förvaltningens bedömning är att den föreslagna åtgärden inte utgör ett sånt tillfälligt
behov som avses och att åtgärden inte har något stöd i en detaljplanebestämmelse
om tillfällig användning av byggnad eller mark. Förvaltningens bedömning är därmed
att tidsbegränsat bygglov inte kan beviljas.
Förvaltningens bedömning är även att det saknas förutsättningar att ge permanent
bygglov för den föreslagna åtgärden på den aktuella platsen.
Vidare utveckling av området Norsta Auren inklusive den aktuella fastigheten bör, i
enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Fårö och tillhörande planprogram
för området, regleras genom en detaljplan. Med en detaljplan regleras
förutsättningarna för ökad turism och dess följder på de höga och betydande värden
som området besitter. Förvaltningens bedömning är därmed att en detaljplan
erfordras innan ett permanent bygglov kan beviljas.
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Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintressena,
naturreservat Gotlandskusten, flygsandsområde, Skogens sociala värden, Natura 2000
Habitat-område samt strandskyddet omfattar då den föreslagna åtgärden är på redan
ianspråktagen plats.
Då den föreslagna åtgärden inte är fritidsbebyggelse behöver inte hänsyn tas till
Miljöbalken 4 kap 4§.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheten Fårö S:12, Fårö
S:27, Fårö Butleks 1:3 och Fårö Simunds 1:52 har bedömts vara berörda. Tillfrågan
har också genomförts via annonsering i dagstidningar med föranledning av att Fårö
S:12 och S:27 saknar registrerade fastighetsägare.
Inga negativa synpunkter från grannar har inkommit.
Inkomna yttranden har kommunicerats.
Sökanden har inkommit med svarsskrivelse.
Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Anmälan kontrollansvarig
Projektbeskrivning
Situationsplan
Plan, sektion, fasadritningar hus A
Planritning hus B
Redovisning, tillgänglighet
Bilder från platsbesök
Remissyttrande MHN VA
Remissyttrande SBF Plan
Remissyttrande Försvarsmakten
Granskningsyttrande 1
Sökandes svar på granskningsyttrande 1
Granskningsyttrande 2
Sökandes svar på granskningsyttrande 2

2018-06-12
2016-09-06
2018-04-13
2016-09-06
2018-04-13
2018-04-13
2018-04-13
2018-04-13
2017-10-02
2018-02-26
2017-08-22
2017-07-07
2018-04-23
2018-05-02
2018-05-24
2018-06-01

2
62
3
63
65
64
61
35
47
32
24
67
68
70
72

Lagstöd

9 kap 31 § plan och bygglagen (2010:900)
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 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
9 kap 33 § plan och bygglagen (2010:900)
För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 3032 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses
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att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en
detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran
förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år
endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
Överklagandehänvisning

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

Enhet bygg

Charlott Stjernholm
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande
Kända sakägare enligt sändlista
Sökande
Fastighetsaktiebolaget Holmudden, Södra Kvarngatan 8, 52143 FALKÖPING
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Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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Bilaga nr 1

Ansökan tidsbegränsat bygglov; övriga upplysningar
Fastighetens senaste faktiska användning var för en civil verksamhet bestående av och inrättad med
kontor, konferensrum, arkiv, datorhall, verkstad, bostadsrum, kök, hygienutrymmen, stängsel runt
huvudbyggnaderna, samt, utanför stängslet, parkeringsplatser under tak.
Fastighetens byggnader och stängsel uppfördes mellan år 1940 och 1970.
Sökanden avser att bedriva verksamhet bestående av ett s k cykelvandrarhem.
Med detta avses en verksamhet som riktar sig till gäster som färdas med cykel, eller som tar sig fram
under andra friluftsmässiga former, och som söker lågbudgetalternativ avseende möjlighet till
övernattning.
Verksamheten skall bedrivas året runt, med inriktning på cykelturister under sommarsäsongen, samt,
under övrig tid, inriktning på små idrottsföreningar och specialarrangemang. Det kan dock antas att
verksamheten kommer att vara som mest intensiv under perioden juni till augusti och att verksamheten under resten av året blir relativt lågintensiv.
Verksamheten skall bestå av:
 sovplatser av enklare standard med möjlighet till självhushåll och tillgång till samlingsrum;
 uthyrning, service och reparation av cyklar;
 café- och matservering av enklare standard.
Verksamheten kräver ej:
 uppförande av nya byggnader eller rivning av gamla;
 ändring av fasader;
 invändiga ombyggnadsåtgärder av väsentlig art som kan kräva avvecklingsplan;
 ökad framkomlighet för motorfordonstrafik eller ytterligare parkeringsplatser.
Verksamheten skall anordnas inom ett redan tydligt avgränsat område av fastigheten som har ett
befintligt staket nära och runt huvuddelen av fastighetens redan befintliga byggnader, till vilken
allmänheten sedan 1940-talet ej haft tillträde. Enligt beslut av Länsstyrelsen i Gotlands län, 2012-0530, dnr 521-1166-13, utgör nämnda staketavgränsade område en tomtplats.
På resterande område, utanför det befintliga staketet, är sedan omkring år 1970 två stycken
ekonomibyggnader uppförda. Nämnda område, runt ekonomibyggnaderna, samt den väg som sedan
tidigare allmänheten sedan kunnat nyttja för att ta sig fram, mellan Fårö fyr och Norsta Auren skall
förbli helt öppen för allmänheten och berörs ej av verksamheten.
F n ger fastigheten och dess byggnader ett tämligen apart och ödsligt intryck, utan något samband
med omgivningen. En relativt lågintensiv kommersiell verksamhet, såsom den föreslagna, som inte
innebär en ”privatisering” av fastigheten, kan innebära en förändring så till vida att fastigheten
framgent inger ett mindre apart och ödsligt intryck.
Av allt ovan redovisade följer, att om den sökta åtgärden beviljas, så kan det enligt Sökandens uppfattning, ej anses föreligga risk att allmänheten kan komma att hindras eller avhållas från beträdande
av ett område där de annars skulle ha fått färdas fritt.

Fastigheten är f n föremål för en detaljplaneprocess med Sökanden som exploatör. Emellertid har
Sökanden låtit meddela Regionens samhällsbyggnadsförvaltning att man föreslår att den pågående
processen avbryts. Skälet till detta har sin grund i huvudsakligen ekonomiska överväganden; men
Sökanden är även av den uppfattningen att den kända parkeringsproblematiken runt Holmudden
kommer att kvarstå - kanske t o m förvärras, om den aktuella planen genomförs.
Detta till trots, så finns det ett permanent behov för att åtgärder företas för området runt Holmudden.
Oundvikligen torde det vara så att turismen till Fårö, och därmed även till området runt Holmudden,
kommer att öka; samtidigt så finns det en klar vision om att ytterligare exploatering av området runt
Holmudden och dess stränder ej skall ske.
Sökanden anser att en enklare verksamhet på fastigheten, i form av tidsbegränsat bygglov för ett s k
cykelvandrarhem, utgör en verksamhet som är lågintensiv till sin natur och dämpande vad gäller att
skapa oönskad ytterligare motortrafik i området. Verksamheten skulle även utgöra en sorts första
test av vad området tål att utsättas för utifrån ett hållbarhetsperspektiv och vad som är praktiskt
genomförbart. Vidare, under den aktuella tidsperioden för bygglovet, så skulle mindre avpassningar
av verksamheten kunna göras för att ändamålsenligt kunna svara upp mot konstaterade behov.
Därmed skulle den föreslagna verksamheten kunna bidra med nyttiga erfarenheter och kunskaper, för
att vid senare tidpunkt, när ekonomiska och andra förutsättningar förändrats, återuppta planprogrammet, möjligen då innefattade ytterligare fastigheter som är belägna närmare allmän väg än
vad Fastigheten är belägen.
Enligt Sökandens uppfattning utgör det sökta tidsbegränsade bygglovet en åtgärd som avser ett
tillfälligt behov. En permanent, relativt omfattande åtgärd, behöver förr eller senare företas för att
komma till rätta med de problem som ökad turism i området innebär.

____________________________________________

ÅRÖ SIMUNDS 1:16 BN 2016/8963

Från: Falcopia Operator AB <e-mail@falcopia.com>
Skickat: den 13 april 2018 15:33
Till: Annie Lovén; Registrator-BN
Ämne: BN 2016/8963; komplettering i anledning av BN:s svar daterat 2018-04-05 (ang
Gotland Fårö Simunds 1:16)
Kontrollansvarig
Anmälan om kontrollansvarig inges härmed; se bilaga nr 1.
Tillgänglighet
Ansökan avser tio år; detta är en relativt kort period, ställt mot företagsekonomiska
överväganden avseende avkastningskrav över tid, som dessutom måste väga in fastighetens
faktiska fysiska belägenhet mm som i praktiken innebär att den planerade verksamheten,
inte kan komma att genera intäkter under mer än cirka femtio dagar per år (under tio års
tid).
Vidare gäller ett antal bestämmelser som äger tillämpning på det aktuella området, som
starkt begränsar möjligheten för nybyggnad, tillbyggnad, och väsentlig ändring.
Sökande har valt att planera för den ändrade verksamheten utifrån byggnadernas befintliga
beskaffenhet, innefattande bärande konstruktioner, yttre och inre väggar, dörröppningar,
fönster, och VVS-installationer mm.
Fastighetens belägenhet är intill en strand, som är avstängd från att nås med bil och som
är starkt begränsande vad det gäller att ta sig fram med exempelvis rullstol. Som tidigare
framförts är verksamhetens målgrupp primärt gäster som kommer till fots eller med cykel.
Sökande anser mot ovan angivna bakgrund att det finns skäl att göra avsteg från de krav
som ställs på en fastighet som anordnas och inrättas i enlighet med ett bygglov obegränsat
i tid varmed vanligen nya byggnader och anläggningar uppförs.
Sökande har efter kommunikation med BN reviderat ansökan utifrån krav på tillgänglighet,
detta efter BN:s synpunkter och påpekanden samt i enlighet med Boverkets anvisningar. I
det följande och i bilagda ritningar har utrymmen och plats för att tillgodose
tillgänglighetskrav angivits med begreppet "rörelsehindrad".
Byggnad A: Rum tre från vänster på ritningen anpassas för att i möjligaste mån tillgodose
Boverkets anvisningar vad det avser tillgänglighet till WC och dusch (avser gäst till
vandrahemmet); se bilaga nr 2.
Byggnad B: Det större av de två WC-utrymmena kan tjäna som WC avsedd främst för
rörelsehindrad person. Area mm uppgår ej fullt ut till det som anges enligt Boverkets
anvisningar, men torde, givet förutsättningarna, kunna vara godtagbart. Att flytta
varmvattenberedaren (som BN föreslagit) gör inte någon större praktisk skillnad vad det
avser den area som eftersträvas enligt Boverkets anvisningar. Dessutom skulle en flytt
intill det planerade diskrummet avsevärt fördyra och komplicera den planerade ändrade
användningen; se bilaga nr 2.
Parkeringsplats: Det finns nu 19 platser varav en plats för rörelsehindrad. Att bygga fasta
ramper för rullstol skulle hindra flöde vid parkering samt hindra transport av varor. Ett
system med flyttbar ramp kan vid behov monteras. En lyft/hiss skulle innebära en
väsentlig merkostnad som verksamheten inte torde kunna bära; se bilaga nr 3.

Ärende BN 2016/8963
Datum

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden
Gotland Kommun

VA-yttrande
Byggnadsnämndens bedömning om möjlighet att utföra enskild
vatten och avloppsanläggning.
FÅRÖ SIMUNDS 1:16
Ändrad användning, från kontor/verkstad, bostad mm till
cykelvandrarhem, tidsbegränsat tom 2026-10-01

Avlopp

Provgropar har redovisats vid plats för efterföljande rening i fastighetens norra
del. Groparna bestod av sand till 2,5 m djup. Skyddsavstånd uppgår enligt
sökanden till mer än 50 m.
Någon form av avloppsanläggning finns sedan tiden då anläggningen användas
i militär regi. Om den avses användas så måste den prövas enligt miljöbalken
utifrån dagens krav på utförande och rening.
Vatten

Av sökandens redovisning framgår att: ”I pumpbrunn Simunds 1:16 har ett varaktigt
uttagsflöde hållits på 2,5 m3/h under hela perioden. Under denna period har grundvattennivån i
pumpbrunnen varit stabil med endast mindre variationer. I observationsbrunnarna vid Butleks 1:35
och 1:67 har även grundvattennivåerna där varit mycket stabila under perioden för provpumpningen.
Den periodiska variationen av grundvattennivån vid Karlbjärga 1:49 jämfört med Butleks 1:35 och
1:67 kan troligen förklaras med att det är ett året runt boende på Karlbjärga 1:49 medan
byggnaderna på Butleks 1:35 och 1:67 endast är fritidsboende.”
Vattenprov anger kloridhalten till 56 mg / l.
Bedömning

VA-förutsättningar bedöms uppfylla kraven i Regionens riktlinjer. Ärendet
tillstyrks ur VA-synpunkt.
Övrigt

Innan avloppsanläggningen tas i bruk igen ska tillstånd enligt
miljöbalken inhämtas från miljö och hälsoskyddsnämnden.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post registrator-bn@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Byggnadsnämnden
Region Gotland

BN 2016/8963

Byggnadsnämnden

Magnus Pettersson
VA-handläggare
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Handlingstyp Remissyttrande

Enhet plan, detaljplan
Datum 22 augusti 2017

Svar på remiss angående ansökan om tidsbegränsat bygglov
t.o.m. 2026-10-01 för ändrad användning från
kontor/verkstad, bostad m.m. till cykelvandrarhem, Fårö
Simunds 1:16, Region Gotland
Enhet bygg har uttryckt önskemål om att ta del av Enhet plans synpunkter
angående ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2026-10-01 för ändrad
användning från kontor/verkstad, bostad m.m. till cykelvandrarhem för
fastigheten Fårö Simunds 1:16, Region Gotland
Aktuella planer

•

Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025,
antagen av KF 2010-06-14 § 79. Aktualitetsförklarad av RF 2014-06-16
§ 97.

•

Fördjupad översiktsplan Fårö 2025, antagen av RF 2014-03-26 § 1.

•

Planprogram för Norsta Auren på Fårö, antagen av BN 2011-09-07.

Aktuella planärenden
•

Förslag till detaljplan, Fårö Simunds 1:16 m.fl. – SAMRÅD, beslutad
RS § 55 2014-03-04, dnr 82005 – avbrutet på sökandes begäran 201609-05.

Sammanfattning

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2026-10-01 för ändrad användning
från kontor/verkstad, bostad m.m. till cykelvandrarhem på fastigheten Fårö
Simunds 1:16, Region Gotland. Fastigheten är inte detaljplanelagd.
Fastigheten omfattas av den fördjupade översiktsplanen för Fårö 2025 som
anger planprogram för Norsta Auren. Planprogrammet antaget i september
2011 har inarbetats i den fördjupade översiktsplanen för Fårö 2025.
Planprogrammet anger att inga åtgärder bör vidtas för att kanalisera
ytterligare turism till stranden men att det är angeläget att ordna
förhållandena vid det två tillfarterna genom parkeringsplatser, toaletter och

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post registrator-bn@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

soptunnor. Planområdet omfattar kuststräckan mellan Skärsände till
Skogsbo och är till största delen skogbeväxt med inslag av kraftiga
sanddyner och även sankmark. Området har mycket höga naturvärden
varför problemet med bilar som parkeras i naturen och bristen på
soptunnor och toaletter är stort. Bebyggelsemässigt finns två större
etableringar i området. Fårö fyrplats som är statligt byggnadsminne
tillsammans med det förfrågade området, f.d. hemliga militära
radiostationen. Planprogrammet föreslår ändrad användning för
radiostationen till enklare kafé/servering och korttidsuthyrning. I samband
med detta föreslås anordnas toaletter och parkering.
Regionstyrelsen beslutade 2014-03-04 att tillstyrka
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till detaljplan som var ute på
samråd. Detaljplanens syfte var att ändra användningen från f.d.
radarstation till enklare hotell med standard motsvarande vandrarhem och
matservering med huvudsaklig verksamhet sommartid. Avsikten var att i
stort bibehålla den exteriöra historiska känslan av militäranläggningen
samtidigt som en viss uppgradering av lokalbeståndet skulle möjliggöras.
Planförslaget föreslog ett avsteg från planprogrammet genom att man in
detaljplanen motiverade ett bevarande av vissa byggnader och anläggningar
som i planprogrammet förordades rivas. Till planförslaget hör en
miljökonsekvensbeskrivning. Ledningskontoret bedömde inte avsteget från
planprogrammet vara av sådan karaktär att det inte kunde tillåtas.
Avgörande för plangenomförande bedömdes VA-frågan vara.
Länsstyrelsens samrådsyttrande noterar avvikelsen mot FÖP Fårö och menade
att det var olyckligt att detaljplaneförslaget inte innehöll en lösning på
trafik- och parkeringsproblematiken kring vägen ned till fastigheten men
att givet löst VA- och dagvattenproblematik såg man inga hinder för ett
planantagande.
Sökande, fastighetsbolaget Holmudden lät 2016-09-05 meddela att man hade
för avsikt att låta ärendet tillsvidare vilandeförklaras då man inte såg någon
praktisk möjlighet att genomföra planprogrammets intentioner. Man avsåg
istället att söka tidsbegränsade åtgärder för delar av fastigheten.
Detaljplaneärendet avskrevs av byggnadsnämnden 2016-11-17 (BNau §
202).
Bedömning

Enhet plan har granskat bygglovshandlingarna bedömer att åtgärden i stort
följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen och tillhörande
planprogram och har därför inget att erinra. Åtgärden – om villkorad och
därefter i enlighet utförd i bygglovet – bör inte innebära en markant ökning av
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trafik till området då den enligt ansökan skall vara i det närmaste helt
cykelbaserad. Åtgärden skulle istället kunna möjliggöra för en mer, med
naturen harmoniserande, utveckling av Fårös turistnäring. För
planprogramsområdet som helhet kvarstår dock utmaningen att lösa trafik- och
parkeringsproblematiken som sommarturismen medför. För detta förordas en
detaljplaneprocess för ett större område där sökta åtgärder för fastigheten Fårö
Simunds 1:16 bör permanenteras i enlighet med FÖP Fårö 2025.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Med vänliga hälsningar

Christian Björkman
Fysisk planerare
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Hej!
Vi har nu granskat er ansökan och förutsättningarna att bevilja bygglov för BN 2016/8963 gällande
FÅRÖ SIMUNDS 1:16 – Ändrad användning, från kontor/verkstad, bostad mm till cykelvandrarhem,
tidsbegränsat i 10 år.
Vår sammantagna bedömning är att den ansökta tidsperioden är för lång. Vår bedömning är att en
period på två år är mer lämplig med hänsyn till de många värden som platsen besitter, den
trafiksituation som råder samt att den fördjupade översiktsplanen med tillhörande planprogram på
grund av detta, angett att platsens användning bör regleras genom en detaljplan.
Efter de två åren kan du söka om en förlängning av det tidsbegränsade bygglovet och genom den
ansökan prövas förutsättningarna igen på nytt.
Ni har nu möjlighet att antingen återkalla er ansökan eller ändra den. Ni har även rätt att få ansökan
prövad i befintligt skick. Byggnadsnämnden kommer att fatta beslut i frågan.
Byggnadsnämnden behöver ditt svar senast 2018-05-02. Om du inte skickar något svar kommer
ärendet avvisas eller avgöras i befintligt skick enligt plan- och bygglagen 9 kap 22§.
Alla handlingar ska märkas med ärendenummer BN 2016/8963.
Skicka dina synpunkter till: Byggnadsnämnden, 621 81 VISBY eller på e-post:
registrator-bn@gotland.se.
För mer information besök www.gotland.se/bygglov eller kontakta kundtjänst för bygglov på telefon:
0498-26 90 00 (vxl) vard kl 9-11 eller e-post: kundtjanst.bygglov@gotland.se.
Med vänliga hälsningar
Annie Lovén
Enhet bygg
..................................................
E-post: registrator-bn@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-26 90 00
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................
Avgift för beslut debiteras enligt gällande taxa. Avgift debiteras även vid beslut om avskrivning,
återkallande eller avslag. Taxan finns på Region Gotlands hemsida.

BN 2016/8963; svar mm i anledning av BN:s granskningsyttrande daterat 2018-04-23

Ansökan
Fastighetsaktiebolaget Holmudden (”Sökande”) äger fastigheten Fårö Simunds 1:16 (”Fastigheten”).
2016-09-07 ingav Sökande till Region Gotland en ansökan avseende ett tidsbegränsat bygglov t o m 2026-10-01
för ändrad användning av Fastigheten (”Ansökan”); ärendenummer BN2016/8963. Tidsperioden har, p g a den
tid som förflutit under handläggningstiden, kommit att revideras av Sökande till att gälla fr o m beslutsdatum.
Ansökan har efter ingivandet varit föremål för remiss, samt, föranlett av kommunikation från Byggnadsnämnden,
ett antal svar och kompletteringar från Sökande.
Vidare, en särskild ansökan avseende enskild avloppsanläggning har ingivits till Miljö- och hälsoskyddsnämnden
(2018/2505), samt, en ansökan om dispens från strandskydd till Länsstyrelsen (521-1057-2018). Båda dessa
nämnda ansökningar är f n under handläggning.
2018-04-23 meddelade byggenheten till Sökande i ett granskningsyttrande att man vid en sammantagen
bedömning anser att den sökta tidsperioden är för lång och därför förordar man att Sökande ändrar den sökta
tidsperioden till två år, med möjlighet att förlänga efter två år.
Som Sökande har uppfattat saken, så har under Ansökans handläggning fram till byggenhetens granskningsyttrande per 2018-04-23, vare sig byggenheten för egen del, remissinstanser, eller enskilda, meddelat, eller på
annat sätt gjort gällande, några invändningar mot det sökta bygglovet eller den sökta tidsperioden. Bland
remissinstanserna ingår bl a Samhällsbyggnadsförvaltningens detaljplaneenhet. Som Sökande har förstått
detaljplaneenhetens yttrande så är man från nämnda enhets sida, i princip positiv till den sökta ändrade
användning, samt, vad det avser den sökta tidsperioden, har man i vart fall, inte gett uttryck för någon negativ
uppfattning avseende denna.
Såsom det utförligt redovisats i Ansökan och i kompletterande handlingar, så avser Sökande att investera för att
utföra en invändig anpassning och uppgradering av byggnader och anläggningar, så att en relativt långsiktig och
hållbar verksamhet kan bedrivas inom ramen för gällande regelverk (exempelvis vad det gäller uppfyllande av
krav för brandteknisk verksamhetsklass 4). Givetvis måste även sunda och vedertagna företagsekonomiska
principer råda för den planerade verksamheten; i detta ingår en rimlig förutsägbarhet vad det avser tidshorisont.
Även om det för den sökta ändrade användningen för den planerade verksamheten inte erfordrar några
bygglovspliktiga eller väsentliga om- och nybyggnationer, så kommer budgeterade investeringskostnader att
uppgå till miljontals kronor. Sökande anser det för egen del vara helt uteslutet att investera betydande belopp
och starta verksamhet under sådana osäkra förutsättningar som om att bygglovet endast skulle gälla i två år, och
- i bästa fall - kunna förlängas med två år åt gången. Förutom osäkerheten med vad som gäller när två år har
förflutit, så torde, f ö, med beaktande på nuvarande handläggningstider för bygglov - i praktiken - en
förlängningsansökan behöva inges samtidigt som ett tvåårigt bygglov eventuellt meddelas.
Sökande utvecklar skälen för att förutsättningarna för att bevilja ett tidsbegränsat bygglov föreligger, samt,
vidhåller den sökta tidsperioden om tio år fr o m beslutsdatum, enligt följande.
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Fårö
Fårö som turistmål har under åren vuxit och kan som turistmål antas växa ytterligare i framtiden. Detta innebär,
med automatik, att biltrafik och behov av olika servicefunktioner på Fårö har ökat och kommer att öka i
framtiden. Vissa områden och besöksnäringar på Fårö är mer lämpade och anpassade, än andra, för att på ett
hållbart sätt hantera en situation som, från en dag till en annan, går från mycket låg intensitet till mycket hög
intensitet, för att sedan gå tillbaka till låg intensitet, allt under en tidsperiod på cirka tjugo till fyrtio dagar och
helt styrt av svenska semestertider och vädrets makter.
Norsta Auren
Fastigheten är belägen i området Norsta Auren. Området är känt och uppskattat för sin vidsträckta, orörda och
badbara sandstrand som avgränsas mot tillfartsvägar av sanddyner och tallskog. Det kan beskrivas som att
Fastigheten utgör en ”sista utpost” mot stranden, vars attraktiva och mest besökta del börjar cirka 200 till 300
meter norr om Fastigheten. Terrängen för att nå stranden är tämligen svår att ta sig fram över; motortrafik är
inte möjlig eller tillåten och det är svårt att rulla barnvagnar eller olika hjälpmedel för rörelsehindrade personer,
genom och över terrängens kuperade skogs- och sandmark. Gång eller cykel är i princip det enda möjliga sättet
att ta sig fram till själva sandstranden. När sommarsäsongen är över - och oavsett väder - så är området mycket
populärt för olika friluftsaktiviteter, såsom bl a cykling, löpning, vandring, windsurfing och fågelskådning.
Områdets basala infrastruktur såsom vägar, parkeringsplatser och sanitära faciliteter kan betecknas vara lågt
utvecklad och har periodvis noll eller mycket låg kapacitet jämfört med exempelvis området runt Sudersand;
belastningen på Norsta Aurens infrastruktur ökar, år från år, och dess bristande kapacitet att möta ökande
besöksvolymer under ”toppdagar” utgör ökande problem av olika art och grad.
Fastigheten
Fastigheten ägdes fram till år 2011 av staten genom Fortifikationsverket.
Bortsett från ett tidsbegränsad bygglov 2012, så utgjordes Fastighetens senaste faktiska användning av en civil
verksamhet bedriven av Försvarets radioanstalt, med uppdrag från militära myndigheter. Försvarets radioanstalt
avvecklade sin verksamhet år 2004.
Fastighetens byggnader och anläggningar uppfördes och var föremål för underhåll mellan år 1940 och 2004.
Fastigheten och dess byggnader och anläggningar har ursprungligen inrättats för att utgöra en i det närmaste
självförsörjande enhet, med en egen mycket hög kapacitet vad det avser väg, parkering, el, tele, värme, vatten
och avfalls- och avloppshantering.
F n ger Fastigheten och dess byggnader ett tämligen apart och ödsligt intryck, utan något samband med omgivningen. Under period då Fastigheten har varit utan verksamhet och uppfattats som öde har det under
sommartid, på Fastigheten och omedelbart runt Fastigheten, etablerats en tämligen ”oreglerad” parkeringskultur; vidare har det uppstått en tilltagande nedskräpning.
Tidigare detaljplaneärende
Fastigheten är belägen i området Norsta Auren och omfattas därmed av (i) Bygg Gotland – översiktsplan för
Gotlands kommun 2010–2015, (ii) fördjupad översiktsplan för Fårö 2025, samt, (iii) planprogram för
Norsta Auren på Fårö (”Planprogrammet”).
Planprogrammet anger att inga åtgärder bör vidtas för att kanalisera ytterligare turism till områdets strand, men
att det är angeläget att ordna parkering, toaletter och soptunnor vid tillfartsplatserna. Sökande initierade år
2012 ett detaljplaneärende i enlighet med Planprogrammets intentioner. Dock, under Sökandes arbete med det
då påbörjade detaljplaneärendet så visade en närmare analys av kostnader- och intäkter för den planerade
verksamheten samt analys av Fastighetens reella möjligheter att hantera områdets parkerings- och övriga
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facilitetsproblematik, så kom Sökande fram till slutsatsen att det för Sökandes vidkommande inte skulle vara
möjligt att fullfölja detaljplaneärendet under de förutsättningar som var att beakta.
Detaljplaneförslaget var avsett att innehålla lösningar på den problematik runt Norsta Auren som uppkommit;
primärt parkeringssituationen, samt, sekundärt sanitets- och avfallshantering. Området närmast i anslutning till
stranden har de senaste åren, under varma sommardagar, haft, säg, 300 fordon parkerade runt om i terrängen,
varav majoriteten ”oreglerat” parkerade. Om Sökande hade fullföljt detaljplaneärendet så hade det kunnat
tillskapas, säg, cirka 30 ”reglerade” parkeringsplatser för allmänheten (utöver de parkeringsplatser som skulle
reserverats för verksamhetens egna gäster). En bråkdel av det erforderliga parkeringsplatsbehovet hade således
kunnat tillgodoses. Lägg därtill att turismen till Fårö ökar, år från år, och därmed - sannolikt - även turism till
områden där man försökt dämpa turism, såsom till Norsta Auren.
Vidare, om en ”miniparkeringsplats” för cirka 30 fordon skulle ha blivit verklighet, så torde en effekt ha kunnat
bli, att fler bilister skulle ha sökt sig till området i tron att det funnits tillräckligt med parkeringsplatser nära
utflyktsmålet, d v s stranden; men när dessa då inte på långt när skulle ha visat sig räcka till, så kan antas att det
skulle ha uppstått trafikkaos med diverse medföljande risker. Att betänka, inom en snar framtid och en varm
sommardag i juli, så kanske 600 fordon skulle ha konkurrerat om 30 parkeringsplatser!
Nytt detaljplaneärende
Effekterna av de ökande turistvolymerna till Fårö utgör men för människor, miljö och trafiksäkerhet i området
Norsta Auaren.
Enligt Sökandens uppfattning så torde det utgöra en utmaning, näst intill en omöjlighet, att skapa erforderligt
antal parkeringsplatser i närområdet runt det aktuella området; därför torde det vara en oundviklighet att en
nystart sker, med viss revidering av detaljplaneförslag som grund för en ny detaljplaneprocess, som denna gång
tar ett större grepp om känd problematik och där nya tankegångar prövas för att på ett hållbart sätt kunna
hantera - oundvikligen - ökade turistvolymer som söker sig till Norsta Auren och andra attraktiva stränder på
Fårö.
En möjlighet kan vara att anlägga ett antal större parkeringsplatser centralt på mindre känsliga områden på Fårö
och ha matarbussar som relativt frekvent kör en slinga nära de stränder som inte redan har en fungerade
infrastruktur såsom exempelvis Sudersand redan har.
En annan möjlighet att kanalisera om turismen på Fårö, för att om möjligt ske per cykel eller till fots, istället för
som nu, där den sker till övervägande del med motorfordon. Med tanke på att fler och fler verksamhetsutövare
runt Fårösund och på Fårö numera tillhandahåller cyklar av olika beskaffenhet, för dagsutflykter eller längre,
landsväg eller ”off-road”, så kan en del av turismen kanaliseras för att i ökad omfattning komma att ske via stigar
och leder till enklare rast- och övernattningsplatser.
Ändrad användning; tillfälligt behov och framtida permanent lösning
Den sökta ändrade användningen kommer att utgöras av relativt lågintensiv verksamhet som skall tillhandahålla: sovplatser av enklare standard med möjlighet till självhushåll och tillgång till samlingsrum; uthyrning,
service och reparation av cyklar; samt café- och matservering av enklare standard. Med detta följer incitament
för verksamhetsutövaren att bringa ordning och reda på och runt den plats där verksamhet bedrivs; detta till
båtnad för trafiksituation och närmiljön.
Den planerade verksamheten medför eller innebär: inte menlig inverkan på trafiksäkerhet; inte fara eller
olägenhet (exempelvis buller) för omgivning; inte åtgärder som negativt kan begränsa allmänhetens tillgång till
strandområde; inte åtgärder som negativt kan påverka goda livsvillkor för djur- och växtliv; inte åtgärder för ökad
framkomlighet för motorfordonstrafik eller behov av ytterligare parkeringsplatser; inte uppförande av nya
byggnader eller rivning av gamla byggnader; inte invändiga ombyggnadsåtgärder av väsentlig art som kan kräva
avvecklingsplan; eller, inte ändring av fasader.
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Således kommer den planerade verksamheten inte att innebära att området utsätts för mer påverkan eller högre
belastning jämfört med tidigare - snarast det omvända.
Det sökta tidsbegränsat bygglovet för ändrad verksamhet skulle fylla ett tillfälligt behov för en verksamhet som
kan dämpa fordonstrafiken i området vars volymer redan idag är för höga för området att hantera; den
planerade verksamheten inriktad på cykelturism kan därmed komma ingå i ett långsiktigt och hållbart, samt, i
övrigt önskvärt och nödvändigt alternativ till bilturism.
Avseende fordonstrafiken i området så är en framtida permanent lösning oundviklig och därmed erforderlig.
Samhällsbyggnadsförvaltningens detaljplaneenhet har avseende Ansökan i sitt remissyttrande per 2017-08-17
förordat en ny detaljplaneprocess där sökta åtgärder för Fastigheten enligt Ansökan permanenteras.
I en förnyad detaljplaneprocess skulle den planerade verksamheten kunna utgöra ett lämpligt ”testobjekt” som
för att om möjligt se om ett ”eko-baserat” system kan utvecklas runt hela Fårös stränder som dämpar
framförandet av motorfordon i närheten av de stränder som inte har lämpliga möjligheter att ta emot större
trafikvolymer.
Enligt Sökandens uppfattning är det med beaktande på PBL:s regelverk och övrig lag och praxis i alla avseenden
ändamålsenligt, rimligt och skäligt, att Ansökan beviljas såsom den utformats och för den begärda tidsperioden.
_____________________________________

.
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Hej!
Du har inkommit med en svarsskrivelse på vårt granskningsyttrande där ni har utvecklat er syn på
ärendet. Det här är ett svar på denna skrivelse och detta ska ses som ett granskningsyttrande.
I din skrivelse står att:
”…såsom det utförligt redovisats i Ansökan och i kompletterande handlingar, så avser Sökande att
investera för att utföra en invändig anpassning och uppgradering av byggnader och anläggningar, så att
en relativt långsiktig och hållbar verksamhet kan bedrivas inom ramen för gällande regelverk.”
Det står också:
”Även om det för den sökta ändrade användningen för den planerade verksamheten inte erfordrar några
bygglovspliktiga eller väsentligt om- och nybyggnationer, så kommer budgeterade
investeringskostnader att uppgå till miljontals kronor. Sökande anser det för egen del vara helt uteslutet
att investera betydande belopp och starta verksamhet under sådana osäkra förutsättningar som om att
bygglovet endast skulle gälla i två år, och i bästa fall kunna förlängas med två år åt gången.
Sökande utvecklar skälen för att förutsättningarna för att bevilja ett tidsbegränsat bygglov föreligger,
samt vidhåller den sökta tidsperioden om 10 år fr o m beslutsdatum”.
Ett tidsbegränsat bygglov kan endast ges för tillfälliga åtgärder och för användning som utgör ett
tillfälligt behov. När tiden för ett tidsbegränsat bygglov upphör att gälla, ska marken/byggnaden
återställas efter den användningen som bygglovet omfattade, det ska alltså inte synas att marken har
varit i anspråkstagen.
I er skrivelse framgår det att verksamheten är planerad för en relativt långsiktig användning och att ni
avser att investera miljontals kronor i detta projekt; varav ni anser det vara för kort med ett
tidsbegränsat bygglov i två år. Utifrån beskrivningen av de planerade investeringarna är vår bedömning
att projektet är av en permanent karaktär och att det inte finns ett sådant tillfälligt behov som är en
förutsättning för att tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas. Bedömningen är därför att tidsbegränsat
bygglov inte kan beviljas.
Alternativet för er är då att ansöka om ett permanent bygglov, men vår bedömning är, som meddelat
tidigare, att ett permanent bygglov inte kan ges. Ett sådant permanent bygglov måste föregås av
reglering genom detaljplan med hänvisning till platsens många riksintressen och värden samt den
problematik som förekommer bland annat på grund av den ökade turism och trafiksituationen i
området.
Ni har nu möjlighet att antingen återkalla er ansökan eller ändra den. Ni har även rätt att få ansökan
prövad i befintligt skick. Byggnadsnämnden kommer att fatta beslut i frågan.
Byggnadsnämnden behöver ditt svar senast 2018-06-25. Om ni inte skickar något svar kommer ärendet
avvisas eller avgöras i befintligt skick enligt plan- och bygglagen 9 kap 22§.
Alla handlingar ska märkas med ärendenummer BN 2016/8963.
Skicka dina synpunkter till: Byggnadsnämnden, 621 81 VISBY eller på e-post:
registrator-bn@gotland.se.
För mer information besök www.gotland.se/bygglov eller kontakta kundtjänst för bygglov på telefon:
0498-26 90 00 (vxl) vard kl 9-11 eller e-post: kundtjanst.bygglov@gotland.se.
Med vänliga hälsningar
Charlott Stjernholm
Enhet bygg
..................................................
E-post: registrator-bn@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-26 90 00
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................
Avgift för beslut debiteras enligt gällande taxa. Avgift debiteras även vid beslut om avskrivning,

återkallande eller avslag. Taxan finns på Region Gotlands hemsida.
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BN 2016/8963; svar mm i anledning av BN:s granskningsyttrande daterat 2018-05-24
Såsom Sökande förstått granskningsyttrandet, så är BN:s bedömning att ett tidsbegränsat bygglov inte
kan beviljas på grund av (i) ”…att projektet är av en permanent karaktär…” samt (ii) ”… att det inte
finns ett sådant tillfälligt behov som är en förutsättning för att tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas.”
Sökande kommenterar och bemöter de båda av BN åberopade grunderna samt anför ytterligare enligt
följande.
Permanent karaktär (d v s inte tillfällig karaktär)
Fastigheten tillträdes 2011.
Vid tillträdet var Fastighetens samtliga byggnader eftersatta av betydande grad vad det gällde yttre och
inre löpande underhåll. Flertalet av byggnadernas kontorsrum, som var av standard från 1970-talet, var
i undermåligt skick. De rum som var avsedda för boende var i princip att anse som otjänliga för fortsatt
användning för boende.
Huvuddelen av ventilation- och kylanläggning var avpassad för 1970-talets krav avseende datahall med
anslutande kontorsmiljö. Dessutom var driftsenheter bortplockade eller trasiga och nämnda anläggning
var därmed alla avseenden oanvändbar; mycket skrymmande obsolet maskinutrustning hade lämnats
kvar; hundratals meter med överflödiga kanalsystem och elledningar hängde fritt i taket.
Rummen inredda för kök hade gammal och trasig inredning och utrustning; toaletter och duschrum
likaså. Uppvärmningen bestod - i alla byggnader och rum - av element för direktverkande el av sådan
typ som numer knappast används p g a brandfara och hög energiåtgång.
Även vid en fortsatt användning av Fastigheten på så sätt som den användes före tillträdet så krävs
omfattande investeringar i underhåll och reparationer mm för att nå en godtagbar miniminivå. Om
Fastighetens skall ställas om för användning inom besöksnäring, d v s för användning på så sätt som
avses i ansökan, så krävs ytterligare investeringar.
För att kunna ställa om användning till den verksamhet som avses i ansökan så erfordras bl a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparation och underhåll yttertak och fasader, c. 1 000 kvm;
Nya invändiga ytskikt för golv, väggar och innertak, c. 700 kvm;
Reparation och underhåll av ventilation;
Reparation och underhåll av elsystem
Nedmontering och bortforsling av obsolet kylanläggning;
Nya radiatorer;
Väggar till rum för boende kompletteras för att uppfylla brandteknisk verksamhetsklass 4;
Viss avpassning avseende tillgänglighet om möjligt i enlighet med boverkets normer;
Kök (A) för självhushushåll tillförs utrustning som kan nyttjas av ett tiotal personer samtidigt;
Kök (B) för servering för allmänheten tillförs utrustning som uppfyller tillämpliga regelverk;
Byggnad inrättas med reparationsutrustning, cyklar och reservdelar.
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För att kunna vidtaga de åtgärder som erfordras för att kunna ställa om användning till den verksamhet
som avses i ansökan så erfordras:
•
•
•
•
•
•
•

Ej
Ej
Ej
Ej
Ej
Ej
Ej

utförande av markarbeten;
uppförande av nya byggnader eller rivning av gamla byggnader;
ändring av fasader;
invändiga ombyggnadsåtgärder av väsentlig art som kan kräva avvecklingsplan;
åtgärder för ökad framkomlighet för motorfordonstrafik eller ytterligare parkeringsplatser;
åtgärder som negativt kan begränsa allmänhetens tillgång till strandområde:
åtgärder som negativt kan påverka goda livsvillkor för djur- och växtliv;

Budgeterade investeringskostnader för projektet som syftar till den i ansökan beskrivna verksamheten,
d v s ändrade användningen, uppgår till miljontals kronor.
Med en period på 10 år kan man möjligen uppnå en rimlig avkastning på projektets investeringskostnader, även om verksamheten måste gå i träda efter det att 10 år har förflutit.
Med en period på 2 år - och allt annat lika - så kan man omöjligen uppnå en rimlig avkastning på
projektet investeringskostnader.
En annan faktor som Sökande har att beakta, utifrån tidsaspekten, är att, eftersom Fastigheten skall
användas för besöksnäring så finns behov av viss kontinuitet för att kunna planera inför kommande
säsonger, boka besökare och anställa personal mm.
Emellertid, som Sökande förstått saken, så har investeringskostnaden i o f s ingen, eller i vart fall
begränsad relevans för bedömning och beviljande av ett tidsbegränsat bygglov samt för vilken tidsperiod
ett bygglov skall beviljas. Sökande har tillfört kostnadsfaktorn som ytterligare information i ärendet,
endast för att förklara varför den möjlighet som BN pekat på, nämligen att söka bygglov för 2 år i taget,
inte var realistiskt alternativ för Sökande, särskilt med tanke på nuvarande faktiska handläggningstider
hos BN.
Det avgörande avseende tidsaspekten torde vara det som BN skriver i yttrandet, nämligen: ”När tiden
för ett tidsbegränsat bygglov upphör att gälla, ska marken/byggnaden återställas efter den
användningen som bygglovet omfattade, det ska alltså inte synas att marken har varit i anspråkstagen.”
Det finns ingenting i ansökan, eller i det som redovisas ovan, som indikerar att återställning av marken
och byggnaderna inte kommer att kunna ske om användningen i ett första skeende ändras såsom
ansökan avser för i ett senare skeende upphöra och återgå till den användning som gällde tidigare.
Vidare skriver BN i sitt yttrande ”…vår bedömning att projektet är av en permanent karaktär…”. Sökande
anser att BN:s bedömningen är felaktig. Projektet, d v s den verksamhet som utgör ändrad användning,
drivs så länge bygglov är giltigt; därefter upphör projektet och det kan därmed inte vara av en
permanent karaktär. Enligt Sökandens uppfattning står det sagda i god överenstämmelse med
avgörandet RÅ 1994 ref. 13 där Regeringsrätten uttalar ”Omständigheterna måste också vara sådana,
att åtgärdens provisoriska karaktär med hänsyn till dess syfte och de tekniska och ekonomiska
möjligheterna att återgå till ett planenligt användningssätt framstår som reell.”
Givet att inga andra bygglovspliktiga åtgärder vidtagits förutom ändrad verksamhet, så torde
omständigheter såsom att byggnadernas skick och standard mm har kommit att höjas under den
tidsperiod som ändrad verksamhet bedrivits, vara irrelevant för bedömningen. Det avgörande är att
återgången - i det här fallet - till tidigare användning är en reell möjlighet, vilket det är.
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Tillfälligt behov
Planprogrammet anger att inga åtgärder bör vidtagas för att kanalisera ytterligare turism till områden
förrän parkeringar mm ordnats. Enligt Sökandens uppfattning kommer sannolikt turistrycket att öka
trots att ingen kanalisering sker - d v s den nu rådande problematiken kommer att accentuera oavsett
om området marknadsförs eller inte. Detta p g a det enkla faktum att turismen ökar från år till år och
då även turism till de stränder som, p g a att de saknar lämplig infrastruktur, inte aktivt marknadsförs.
Enda reella sättet att dämpa ”oönskad” turistvolym till det aktuella området torde vara att dra ned på
hela turistvolymen till Fårö sommartid genom att ta bort några färjeavgångar.
Sökande har i tidigare kommunikation i ärendet tämligen utförligt om den faktiska situationen vad det
avser antalet besökare sommartid, främst per bil, till området där Fastigheten är belägen, nämligen
Norsta Auren, och de problem som uppstår i samband med detta. Det främsta problemet är att antalet
parkerade bilar under en kort period går från noll, till över 300, per dag.
Region Gotland, Länsstyrelsen Gotlands län, samt berörda enskilda, har i ett antal olika studier och
rapporter mm gjort liknande konstaterande avseende problemen som uppstår med bilturism i området.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, detaljplaneheten, skriver i sitt remissyttrande i ärendet, daterat
2017-08-22 följande:
”Enhet plan har granskat bygglovshandlingarna [och] bedömer att åtgärden [den ändrade
användningen] i stort följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen och tillhörande planprogram
och har därför inget att erinra […]. Åtgärden skulle istället kunna möjliggöra för en mer, med naturen
harmoniserande, utveckling av Fårös turistnäring. För planprogramsområdet som helhet kvarstår dock
utmaningen att lösa trafik- och parkeringsproblematiken som sommarturismen medför. För detta
förordas en detaljplaneprocess för ett område där sökta åtgärder för fastigheten Fårö Simunds 1:16 bör
permanenteras i enlighet med FÖP Fårö 2025”
Den tänkta verksamheten avser ett tillfälligt behov, nämligen att omgående minska besökstrycket per
bil i området och styra över besök till att ske med cykel eller till fots; detta fram tills det att en detaljplan
genomförts, som löser områdets trafik- och parkeringsproblematik. En detaljplan, avsedd att lösa
nämnda problem, där Fastigheten möjligen ingår, synes med hänvisning till detaljplaneenhetens
yttrande, vara en konkret möjlighet med hög sannolikhet. Utfallet kan naturligtvis bli att en detaljplan
inte antas i närtid, alternativt, att en detaljplan antas som inte medger att den sökta ändrade
användningen permanenteras för Fastigheten, eller, ”återupptas” (i det fall det tidsbegränsade
bygglovet i mellantid upphört att gälla).
Övriga synpunkter
Byggnaderna finns redan sedan mycket lång tid uppförda och dessa har blivit en del av områdets miljö.
Byggnaderna är sedan 1970-talet inrättade för användning som kontor, verkstad och bostadsrum mm
och torde även fortsättningsvis kunna användas för verksamhet som ryms inom nämnda användningen.
I förhållande till existerande planer så utgör den sökta ändrade användning en ringa avvikelse som inte
kan utgöra någon ytterligare belastning för området till nackdel för det allmänna eller enskild - snarare
det motsatta.
Det är möjligt att stadganden i PBL eller avgöranden från MÖD inte direkt träffar den situation som
ansökan avser, d v s ändrad användning som inte erfordrar fysiska ingrepp eller ändringar av en
fastighet, i ett område som inte är detaljplanerat. PBL torde dock tillförsäkra BN handlingsutrymme att
i vissa delar pröva ansökan enligt proportionalitetsprincipen och därvid beakta departementschefens
uttalande under tillkomsten av PBL, avseende ”tillfällig markanvändning”, nämligen, att eftersom
planläggning kan ta 10–20 år i anspråk ”…så måste marken [under mellantiden] kunna användas på
något meningsfullt sätt.”
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Byggnadsnämnden

HEJDEBY SUDERBYS 1:8
Nybyggnad av industribyggnad samt anläggande av parkering
Förslag till beslut

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

Avgift

Bygglovsavgift
Startbeskedsavgift
Totalt

31 740 kronor
12 880 kronor
44 620 kronor

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

-

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag: Thomas Olsson, När Husarve 425, 623 48 Stånga

-

Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.

-

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se kallelse.

-

Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).

-

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovbeslutet upphör att gälla.

-

Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked
(10 kap 4 § PBL).
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-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

-

På den aktuella fastigheten finns en fornlämning registrerad. En ansökan om
tillstånd till markingrepp i eller invid fornlämning ska skickas till Länsstyrelsen i
Gotlands län.

-

På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är
markerade på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas på telefon 010-223 90 00.

-

Fastigheten ligger inom primär skyddszon för vattenskyddsområde. Större
schaktningsarbeten i samband med byggnation, markarbeten, uppställning av
maskiner, miljöfarlig verksamhet med mera kan kräva tillstånd om de utförs inom
vattenskyddsområde. Läs mer och ansök om tillstånd på
https://www.gotland.se/vattenskydd

-

I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd
från en väg m.m.

-

Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.

Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av industribyggnad samt anläggande av parkering på
fastigheten Hejdeby Suderbys 1:8 i stadsdelen Österby, ett område som är
ianspråktaget för framförallt industri- och handelsändamål. Parkeringen kommer
anläggas i direkt anslutning till den föreslagna byggnaden. Industribyggnaden
kommer att hyras ut i sin helhet eller i flera delar till olika verksamheter.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte motverka översiktsplanen för Gotland eller
den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet. Den föreslagna åtgärden bedöms
inte påtagligt skada de värden som riksintressena på platsen omfattar.
Två grannar har inkommit med synpunkter där det framförallt är en utökning av
trafiken och buller som grannarna oroar sig för, men även störningar i form av lukt
och nedskräpning. Dessa grannar är bostadshus där en av dem även bedriver en
verksamhet på sin fastighet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig i ärendet
med villkor och försiktighetsmått som gäller för verksamheter på aktuell fastighet
och i närheten av bostäder. Förvaltningens bedömning är att det finns verksamheter
som kan uppfylla villkoren i Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande och att
platsen därmed är lämplig att bebygga med den föreslagna byggnaden.
Samhällbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att den föreslagna
åtgärden uppfyller gällande lagkrav och att bygglov kan ges med stöd av 9 kap. 31§
PBL.
Ärendebeskrivning

Ansökan inkom 2017-04-11 och avser nybyggnad av industribyggnad samt
anläggande av parkering på fastigheten Hejdeby Suderbys 1:8. Fastigheten ligger
utanför planlagt område men inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i
sydvästra delen av Österby, ett område som är ianspråktaget för framförallt industrioch handelsändamål och som delvis är detaljplanelagt.
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Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintressena på
platsen omfattar.
På fastigheten finns tre befintliga byggnader med volymer som liknar den
industribyggnad som avses i ärendet. I dessa befintliga byggnader ryms idag olika
verksamheter såsom hjälpmedelscentral, bilverkstad, byggföretag och gym. På den
sydöstra delen av fastigheten finns, enligt kartbilder, ett inhägnat område med mindre
befintliga byggnader samt asfalterade ytor för parkering och diverse upplag.
Sökanden anger att befintliga byggnader på fastigheten har en total byggnadsarea på
4600 kvadratmeter och total bruttoarea på 5900 kvadratmeter.
Industribyggnaden kommer att ha fasader och tak i plåt. Fasaderna blir vita och
ljusgrå/ljusblå, taket blir ljusgrått. Byggnadens yttermått blir 20,8 x 72,8 meter och
byggnadshöjden blir 6,5 meter.
Den föreslagna byggnaden har
 1514 kvadratmeter byggnadsarea och
 1514 kvadratmeter bruttoarea.
Direkt öster om industribyggnaden kommer en asfalterad yta på 25 x 72,8 meter
anläggas. På denna yta kommer 25-30 parkeringsplatser samt körbana till och från
industribyggnadens 6 portar att anläggas.
Industribyggnaden kommer att hyras ut i sin helhet eller i flera delar till olika
verksamheter. Det är i dagsläget inte känt vilka verksamheter detta är. Sökanden
anger att erforderliga bygglov och tillstånd kommer att sökas vid eventuell
anpassning av byggnaden till framtida hyresgäster. Sökanden anger vidare att
respektive hyresgäst tecknat eget abonnemang för avfallshantering, att anslutning till
VA förbereds och att oljeavskiljare kommer att installeras för hela fastigheten för att
möjliggöra för verkstad och fordonsuppställning.
Förutsättningar

Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av regionfullmäktige
den 14 juni 2010, § 79. Den aktuella platsen omnämns inte specifikt i
översiktsplanen.
Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet, Hela Visby, antagen av regionfullmäktige
den 14 december 2009, § 172. I den fördjupade översiktsplanen skrivs följande om
industri;
Tillgången på ny mark som är lämplig för industrier med miljöstörande verksamheter är starkt
begränsad i Visby p g a vattenskyddet.
De mest lämpade områdena ur vattenskyddshänseende är kustområdena men i dessa attraktiva
lägen måste bostäder och mer publik användning få ges företräde. Delar av Österby industriområde
bör, med hänsyn till vattenskyddet, övergå till kontor/verksamheter. Ett mindre område med ytor
för industri längs Broväg ut mot brandstationen kan eventuellt tillskapas. Planförslaget redovisar
därför en begränsad tillgång på industrimark för miljöstörande verksamheter. I den kommande
översiktsplanen för hela Gotland – ”Bygg Gotland” kommer behovet av lämplig mark för
miljöstörande verksamheter att belysas ytterligare.
I bilaga till fördjupad översiktsplan för Visbyområdet, Hela Visby – Bebyggelsens och
utemiljöns karaktärsdrag i Visby ytterstad 1900-2000, skrivs följande om Österby:
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Österby är ett industriområde i stadens utkant. Det västra partiet nås via Lundbygatan, som
fungerar som matarväg till de modernaste anläggningarna. Dessa domineras av speditionsfirmor och
lager med stora plåtkomplex (Arla, Swedish meat). Åt öster övergår området i ett stadsdelsmässigt
ingenmansland utan översiktlig visuell struktur i en blandning av industrifastigheter, otuktad natur
och skräptomter.
I områdets norra del finns soptipp samt en motorbana. På södra sidan Dalhemsvägen håller
området på att omvandlas från industri- till handelsverksamhet. Området saknar nästan helt
bostäder och interagerar med staden i första hand som arbetsplats och som område för handel för
bilburna. Den begränsade bostadsbebyggelsen utgör ett planeringsproblem i förhållande till
industriverksamheterna, eftersom dessa två verksamheter är svåra att kombinera.
Fastigheten är belägen inom Försvarsmaktens riksintressen Stoppområde för höga objekt,
Influensområde luftrum samt Influensområde för buller eller annan risk.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt
miljöbalken 4 kap 2 §.
Den föreslagna åtgärden ligger inom område för fornminne.
Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från två
grannar, se bilagor.
GEAB har inget att erinra.
Försvarsmakten har inget att erinra.
Räddningstjänsten tillstyrker med villkor, se bilaga.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker med villkor, se bilaga.
Teknikförvaltningens vatten- och avfallsenhet tillstyrker med villkor, se bilaga.
Länsstyrelsen har inkommit med yttrande. På den aktuella fastigheten finns en
lämning registrerad i FMIS, RAÄ Hejdeby 102:1, ett boplatsområde. För byggnation
krävs tillståndsprövning i enlighet med kulturmiljölagen. En ansökan om tillstånd till
markingrepp i eller invid fornlämning ska skickas till Länsstyrelsen i Gotlands län. Se
bilaga för mer information.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig att
bebygga med industribyggnad samt parkering.
Den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet anger i avsnittet om industrimark
att delar av Österby industriområde, med hänsyn till vattenskyddet, bör övergå till
kontor/verksamheter. I och med att fastigheten ligger inom vattenskyddsområdets
primära skyddszon krävs tillstånd för bland annat större schaktningsarbeten och
miljöfarlig verksamhet, vilket kommer leda till att eventuellt opassande verksamhet
inte kommer att tillåtas på fastigheten. Den föreslagna åtgärden bedöms därmed inte
motverka den fördjupade översiktsplanen.
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Utifrån beskrivningen av stadsdelen Österby i bilaga till fördjupad översiktsplan för
Visbyområdet, Hela Visby – Bebyggelsens och utemiljöns karaktärsdrag i Visby ytterstad
1900-2000, är Österby ett industriområde i Visbys utkant. Områdets något blandade
karaktär med framförallt industri- och handelsverksamhet men även viss
kontorsverksamhet och enskilda bostäder, är Samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning att den föreslagna åtgärden passar in i området och på den föreslagna
platsen.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintressena på
platsen omfattar, av följande anledningar:
-

Försvarets riksintressen Stoppområde för höga objekt och Influensområde luftrum
bedöms ej påverkas då åtgärden inte är ett högt objekt.

-

Försvarets riksintresse Influensområde för buller eller annan risk bedöms ej påverkas.

-

Riksintresset för rörligt friluftsliv bedöms ej påverkas då platsen redan är
ianspråktagen.

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägarna av fastigheterna Endre Allkvie
1:1, Endre Bäcks 1:36, Hejdeby Suderbys 1:26, Hejdeby Suderbys 1:37, Hejdeby
Suderbys 1:43, Hejdeby Suderbys 1:44, Visby Skarphäll 1:1, Visby Takplåten 4, Visby
Växthuset 10, Visby Växthuset 11, Visby Växthuset 12 och Visby Österby 1:4 har
bedömts vara berörda.
Synpunkter har inkommit från fastighetsägare till Hejdeby Suderbys 1:26. På
fastigheten finns ett bostadshus. Fastighetsägaren anger att det är svårt att bemöta
uppgifterna då det inte framgår vilken sorts verksamhet som ska bedrivas på
fastigheten. Vidare anges synpunkter på att det redan är störande trafik på vägen och
att fastighetsägaren motsätter sig den föreslagna byggnationen om inte
bullerskyddande åtgärder som plank eller bullervall ingår i bygglovet.
Synpunkter har inkommit från fastighetsägare till Visby Takplåten 4. På fastigheten
finns ett bostadshus samt en verksamhet, Kjelles Truckservice. Fastighetsägaren
anger att de inte vill ha mer störande ljud då de redan har störande verksamheter runt
omkring fastigheten. Fastighetsägaren framför en oro för mer störande arbete
klockan 21:00-06:00 samt nedskräpning, skadedjur och dålig lukt. En utökning av
störande trafik på Österbyväg önskas ej. För verksamhet som inte är störande har
fastighetsägaren inga synpunkter.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inkommit med yttrande och anger att de
tillstyrker bygglov under förutsättning att ett antal försiktighetsmått vidtas, såsom att
anpassning av byggnaden krävs för att vara lämplig inom vattenskyddsområde och att
oljeavskiljare ska installeras. Vidare anges att miljöfarlig verksamhet som kan medföra
förorening av yt- eller grundvatten är förbjuden, att transporter till och från
verksamheter bör ske så att störningar för närboende minimeras och att buller från
verksamheter vid närmaste bostads fasad inte får överstiga angivna nivåer.
Sökanden har inkommit med svarsyttrande och anger att byggnaden kommer att
nyttjas som industrihotell och att framtida hyresgäster själva får se till att ha tillstånd
5 (8)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1031

för sina respektive verksamheter. Vidare anger sökanden att nödvändiga tillstånd
gällande byggnaden kommer att sökas.
Förvaltningens bedömning gällande inkomna yttranden
Sökanden anger att erforderliga lov och tillstånd kommer att sökas för framtida
hyresgäster och framtida anpassning av byggnaden. Förvaltningens bedömning är att
det finns verksamheter inom det sökta ändamålet som kan uppfylla villkoren i Miljöoch hälsoskyddsnämndens yttrande och att platsen därmed är lämplig att bebygga
med den föreslagna byggnaden.
Samhällbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att den föreslagna
åtgärden uppfyller gällande lagkrav och att bygglov kan ges med stöd av 9 kap. 31§
PBL.
Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Tjänsteskrivelse
2018-06-27
Ansökan
2017-04-11
Anmälan kontrollansvarig
2017-11-02
Situationsplan
2017-04-11
Situationsplan på NBK
2017-09-26
Fasad-, plan- och sektionsritning
2017-04-11
Projektbeskrivning
2017-11-02
Yttrande GEAB
2018-05-30
Yttrande Försvarsmakten
2018-06-04
Yttrande Räddningstjänsten
2018-06-05
Yttrande TN VA
2018-06-08
Yttrande Länsstyrelsen
2018-06-11
Yttrande Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-06-15
Granneyttrande Hejdeby Suderbys 1:26 2018-06-07
Granneyttrande Visby Takplåten 4
2018-06-15
Svar från sökanden
2018-06-19

Handlingsnr

1
12
4
8
5
11
23
32
33
45
50
52
41
54
58

Lagstöd

9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900)
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 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
Överklagandehänvisning

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

Sofia Norrback
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande
Personer som lämnat synpunkter
Kända sakägare enligt sändlista
Sökande
Pylonen Property AB, Kaj Pettersson, Söderväg 2 C, 62158 VISBY
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2017/1031

Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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2018-05-30
Kartunderlag

Hejdeby Suderbys 1:8
BN 2017/1031

© Lantmäteriet
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2018-05-30
Kartunderlag

Hejdeby Suderbys 1:8
BN 2017/1031

© Lantmäteriet
© Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Enhet Geografisk Information

Från: Kaj Pettersson [mailto:kaj.pettersson@visbyenergi.se]
Skickat: den 2 november 2017 16:18
Till: Registrator-BN <registrator-bn@gotland.se>
Ämne: BN 2017/1031
BN 2017/1031.
Projektbeskrivning: Jag har tidigare meddelat att vi kommer att bedriva INDUSTRI hotell
(Har inga hyresgäster för stunden)
Vi kommer naturligtvis anpassa delarna av fastigheten så att det kommer uppfylla
hyresgästernas önskan och lagakrav.
När önskemålen är kända kommer ny ansökan om önskemålen så kräver.
VA: kommer att förberedas så att hyresgästernas kommande önskemål kommer att
uppfyllas. VA, svar ja.
Oljeavskiljare: Det kommer att installeras oljeavskiljare för hela fastigheten. (för att
möjliggöra verkstad och fordonsuppställning.)
Avfallshantering: Respektive hyresgäst skall har eget abonnemang.
Bifogar signerad ”Anmälan KA”

Med Vänlig Hälsning
Pylonen Property AB
Kaj Pettersson
Söderväg 2C
621 58 Visby
+4670-244 70 77
kaj@pegu.nu
kaj@visbyenergi.se

YTTRANDE
Datum
2018-06-11

Therese Lindström
Enheten för samhälle och kulturmiljö
010-2239388

1(1)
Dnr
431-1957-2018

Region Gotland

registrator-bn@gotland.se

Yttrande om fornlämning berörs vid uppförande av
lagerbyggnad samt parkering på fastighet Hejdeby
Suderbys 1:8, Region Gotland
Ert ärendenr: BN 2018/1031
Enheten för samhälle och kulturmiljö har tagit del av era handlingar i ärendet och
er önskan om kort svarstid.
På den aktuella fastigheten finns en lämning registrerad i FMIS, RAÄ Hejdeby
102:1, ett boplatsområde. Arkeologiska undersökningar har genomförts inom
fastigheten och de registrerade lämningarna har tagits bort. Undersökningarna
visade på att det finns spår av boplatslämning.
Undersökningens omfattning i området är oklart då länsstyrelsen inte kunnat ta
del av den arkeologiska rapporten beställd från ATA. Detta gör det svårt att
bedöma om det kvarligger risk att okända lämningar av boplatsen kan skadas av
den planerade nybyggnationen på platsen.
För byggnation krävs tillståndsprövning i enlighet med kulturmiljölagen
(1988:950). En ansökan om tillstånd till markingrepp i eller invid fornlämning ska
skickas till länsstyrelsen i Gotlands län.
Med vänlig hälsning,
Therese Lindström

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Remissvar
MHN-2018-3106
2018-06-13

Byggnadsnämnden

2018 M/06- 1 5
Remissvar gällande nybyggnad av industribyggnad och
anläggande av parkering

REGION GOTLAND

HejdebySuderbysl:8

BN 2017/1031

Yttrande
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker ansökan om bygglov under förutsättning
att sökanden vidtar följande försiktighetsmått:
•

Fastigheten ligger inom Visbys nya vattenskyddsområde primära skyddszon.
Det innebär att byggnaden ska utformas så att eventuellt spill eller läckage
stannar i byggnaden och inte riskerar att läcka ut i omgivande
vattenskyddsområde.

•

Oljeavskiljare ska installeras. Det bör vara två olika system, en oljeavskiljare
för lokalen och en oljeavskiljare för hårdgjorda ytor utomhus.

•

Större schaktningsarbeten kräver tillstånd. Hantering av mer än 250 liter
petroleumprodukter kräver tillstånd. Ansökningsblanketter finns på Region
Gotlands hemsida https://www.gotland.se/70862

•

Sökanden bör gå igenom vattenföreskrifterna för Visby vattenskyddsområde
innan byggnation för att säkerställa att alla föreskrifter följs då föreskrifterna
rör flera områden. Föreskrifterna finns på https://www.gotland.se/85395

•

Ny miljöfarlig verksamhet som kan medföra förorening av yt- eller
grundvatten är förbjuden. Utökning av befintlig miljöfarlig verksamhet kräver
tillstånd.

•

Buller från verksamhet får inte vid närmaste bostads fasad överstiga:
50 dBA dagtid 06-18
45 dBA kväll, natt och helg

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-62181 Visby

E-postregistrator-mhn@gotland.se

Webbplatswww.gotland.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Remissvar
MHN-2018-3106

Transporter till och från framtida verksamhet bör ske på sådant sätt att
störningar för närboende rninirneras.

För Miljö- och hälsoskyddsnämnden, enligt delegation

Anna Fagerberg
J
Miljöskyddsinspektör
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Från: Kaj Pettersson [mailto:kaj.pettersson@visbyenergi.se]
Skickat: den 19 juni 2018 09:30
Till: Registrator-BN <registrator-bn@gotland.se>
Ämne: BN 2017/1031
Hej
Jag kommer att nyttja fastigheten som industrihotell där för dagen inga ytor är uthyrda.
(Ingen vill skriva kontrakt utan att veta när bygget kan starta/färdigt.)
Vad avser mina framtida hyresgäster få dom själva se till att ha tillstånd för egen
verksamhet.
Även om det var fulluthyrt vet man inte vem som blir nästa hyresgäst.
Vad avser bygget får jag komplettera med dom tillstånd som krävs.
Men har för avsikt att vänta med detta då jag redan väntat i över 15 månader.
Med Vänlig Hälsning
Pylonen Property AB
Kaj Pettersson
Söderväg 2C
621 58 Visby
+4670-244 70 77
kaj@pegu.nu
kaj@visbyenergi.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BN 2017/102
12 juni 2018

Sofia Norrback

Byggnadsnämnden

LUMMELUNDA TJAULS 1:18
Nybyggnad av omklädningsrum/ Rivning av befintlig byggnad
Förslag till beslut

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

Avgift

Bygglovsavgift
Startbeskedsavgift
Totalt

17 020 kronor
11 500 kronor
28 520 kronor

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

-

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag: Bengt Mattsson, Väte Binge 155, 623 78

Klintehamn
-

Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.

-

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se kallelse.

-

Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).

-

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovbeslutet upphör att gälla.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/102

-

Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked
(10 kap 4 § PBL).

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

-

På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är
markerade på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas på telefon 010-223 90 00.

-

Normal radonrisk föreligger och byggnadens grund ska radonskyddas.

-

I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd
från en väg m.m.

-

Avloppsanläggningen är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Tillstånd söks hos
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (tel 0498-26 90 00).

Sammanfattning

Ansökan avser rivning av befintlig byggnad med omklädningsrum samt nybyggnation
av omklädningsrum på fastigheten Lummelunda Tjauls 1:18. Den befintliga
byggnaden rivs då den anges vara ej fungerande för dagens verksamhet.
Det nya omklädningsrummet byggs av Gotlands Bro Orienteringsklubb och är avsett
att användas av klubbens medlemmar samt allmänheten som nyttjar
motionsanläggningen Kinnerstugan.
De riksintressen som finns på platsen bedöms ej påverkas alternativt ej påverkas
negativt av den föreslagna åtgärden. Förvaltningens bedömning är att tillgången till
omklädningsrum bibehåller och eventuellt förbättrar möjligheterna att använda
närliggande område för friluftsliv.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig för
rivning av befintlig byggnad samt nybyggnation av omklädningsrum.
Ärendebeskrivning

Ansökan inkom 2017-01-13 och avser rivning av befintlig byggnad med
omklädningsrum samt nybyggnation av omklädningsrum med dusch och bastu på
fastigheten Lummelunda Tjauls 1:18. Det nya omklädningsrummet byggs av
Gotlands Bro Orienteringsklubb och är avsett att användas av klubbens medlemmar
samt allmänheten som nyttjar motionsanläggningen Kinnerstugan.
Den befintliga byggnaden anges vara ej fungerande för dagens verksamhet.
Den nya byggnaden har


148,2 kvm byggnadsarea och



239,4 kvm bruttoarea.

Fasadmaterialet på den nya byggnaden kommer vara puts i en ljus kulör, lika
intilliggande byggnad, och takmaterial blir rött betongtegel.
Förutsättningar
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Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av regionfullmäktige
den 14 juni 2010, § 79. I översiktsplanen benämns kuststräckan LummelundaStenkyrka som Lustkusten. Bland annat nämns följande:
”Viss ny bebyggelse kan vara möjlig som komplement till befintlig bebyggelse. Inom området finns
platser för att utveckla turistnäring.”
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för naturvård enligt
Miljöbalken 3 kap. 6 §.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för natur och kultur enligt
Miljöbalken 4 kap. 1 §.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för friluftsliv enligt beslut av
Naturvårdsverket 1987-12-21 (Miljöbalken 3 kap. 6 § 2 stycket).
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt
Miljöbalken 4 kap. 3 §.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för Försvaret – Influensområde
luftrum samt Försvaret – Stopp för höga objekt.
Fastigheten är belägen inom ett område där naturvärdet Skogens sociala värde finns.
Området är utpekat med följande motivering:
”Stor variation på besökarna, skolklasser, motionärer, idrottsutövare m.m. Behöver säkerställas för
allmänhetens rekreation. Det är inte heller god hushållning att ianspråkta oexploaterade områden
för bebyggelse i de fall det inte är nödvändigt.”
Den föreslagna åtgärden ligger inom område för fornminne.
Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig.
Länsstyrelsen informerar om att rivning och nybyggnation är tillståndspliktig och att
ansökan om tillstånd inlämnas till Länsstyrelsen. I övrigt har Länsstyrelsen inget att
erinra, se separat yttrande för mer information.
GEAB har inget att erinra.
Enhet Miljö- och hälsoskydd tillstyrker VA-lösning med villkor, se bilaga.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig för
rivning av befintlig byggnad samt nybyggnation av omklädningsrum.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte strida mot översiktsplanen Bygg Gotland.
Riksintressena för naturvård, natur och kultur, friluftsliv samt rörligt friluftsliv
bedöms inte påverkas negativt av åtgärden då platsen redan är ianspråktagen.
Förvaltningens bedömning är att tillgången till omklädningsrum bibehåller och
eventuellt förbättrar möjligheterna att använda närliggande område för friluftsliv.
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Försvarets riksintressen på platsen bedöms inte påverkas då åtgärden inte är ett högt
objekt.
Förvaltningens bedömning är att naturvärdet Skogens sociala värde inte påverkas
negativt åtgärden då platsen redan är ianspråktagen.
Den föreslagna åtgärden ligger inom område för fornminne och Länsstyrelsen har
informerat om att rivning och nybyggnation är tillståndspliktig och att ansökan om
tillstånd inlämnas till Länsstyrelsen. Förvaltningens bedömning är därmed att den
föreslagna platsen är lämplig för den föreslagna åtgärden förutsatt att erforderliga
tillstånd finns.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheten Lummelunda Tjauls
1:3, Lummelunda Tjauls 1:18, Lummelunda Tjauls 1:19, Lummelunda Tjauls 1:24,
Lummelunda Tjauls 1:25, Lummelunda Tjauls 1:26, Lummelunda Tjauls 1:27,
Lummelunda Tjauls 1:28 och Lummelunda Tjauls 1:63 har bedömts vara berörda.
Inga negativa synpunkter har inkommit från grannar.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden.
Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Anmälan kontrollansvarig
Situationsplan
Fasadritning sydöst + nordöst
Fasadritning nordväst+ sydväst
Planritning suterrängvåning
Planritning entréplan och sektionsritning
Teknisk beskrivning
Yttrande GEAB
Yttrande Länsstyrelsen
Yttrande enskilt VA

2018-06-12
2017-01-13
2017-06-14
2018-05-09
2018-02-20
2018-02-20
2018-02-20
2018-02-20
2017-01-13
2017-09-12
2017-09-18
2018-05-23

1
11
36
23
24
21
22
7
16
17
45

Lagstöd

9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900)
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 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
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Överklagandehänvisning

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

Enhet bygg

Sofia Norrback
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande
Annan part: Region Gotland, Teknikförvaltningen enhet Mark- och stadsmiljö
Kända sakägare enligt sändlista
Sökande
Bro OK, Box 1145, 62122 VISBY
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Bilaga till beslut
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Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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Lummelunda Tjauls 1:18
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BN 2017/3178
18 juni 2018

Agnes Ekbom Aldrin

Byggnadsnämnden

HANGVAR BÄCKS 2:1
Nybyggnad av restaurang, förråd, mur och parkeringsplats
(efter nerbrunnen byggnad)
Förslag till beslut

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

Avgift

Bygglovsavgift
Startbeskedsavgift
Totalt

17 020 kronor
11 500 kronor
28 520 kronor

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

-

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag: Ann-Louise Mårtensson Mellangatan 2 D, 621 57
Visby

-

Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.

-

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se kallelse.

-

Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).
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-

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovbeslutet upphör att gälla.

-

Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked
(10 kap 4 § PBL).

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

-

På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är
markerade på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas på telefon 010-223 90 00.

-

I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd
från en väg m.m.

-

Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenheten,
detta gäller även då fettavskiljare skall installeras med anledning av
verksamhetens art.

-

Avloppsanläggningen är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Tillstånd söks hos
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (tel 0498-26 90 00).

Sammanfattning

Åtgärden avser uppförande av restaurangbyggnad, förråd, mur och parkering.
Ansökan avser uppförande av restaurangbyggnad efter brand förra året. Åtgärden
ligger utanför detaljplanelagt område.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintressena
omfattar.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte ha en negativ påverkan på de värden som
anges i kulturmiljöprogrammet gällande landskapsbild på platsen.
Området omfattas av planprogrammet Hangvar Irevikenområdet. Åtgärden är inom
område för förslag till utveckling av bebyggelse på strandåker enligt planprogrammet.
Förvaltningens bedömning är att den föreslagna åtgärden inte kommer påverka den
befintliga natur-eller bebyggelsemiljön som beskrivs i planprogrammet negativt.
Med de goda förutsättningar som Ireviken har bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att den föreslagna platsen är lämplig att bebygga med en nybyggnad
avsedd för restaurangverksamhet och att åtgärden inte strider mot bestämmelserna
enligt Naturreservatet Gotlandskusten.
Uppförande av en ersättningsbyggnad på samma plats som den tidigare restaurangen
förändrar inte allmänhetens tillträde till strandområdet eller väsentligt förändrar
levnadsvillkoren för växter och djur, enligt Länsstyrelsens beslut om strandskydd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den förslagna åtgärden återspeglar
naturens karaktär med noggrant utvalda material och arkitektonisk struktur. Åtgärden
bedöms ha goda arkitektoniska egenskaper som förstärker den kringliggande
växtligheten. Byggnadens arkitektur återspeglar platsens naturliga material och
förstärker de vertikala riktningarna i landskapet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att den föreslagna
platsen är lämplig för uppförande av restaurangbyggnad, förråd, mur och parkering.
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Åtgärden är inom område för förslag till utveckling av bebyggelse på strandåker
enligt planprogrammet och bygglov kan därmed lämnas.
Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av restaurang, förråd, mur och parkering efter
nedbrunnen restaurang.
Nybyggnaden ersätter den restaurang som byggts upp successivt från 1932 fram till
sommaren 2017, då hela anläggningen brann ner.
Den nya byggnadens utformning integreras väl i landskapet då byggnaden är i ett
plan och husets exteriör består av naturmaterial såsom ramsågad furu målad med
brun tjära, mellanliggande glaspartier och vissa partier i kallmurad kalksten.
Husets konstruktion tillåter en viss genomsiktlighet som förstärker det omgivande
landskapet.
Förutsättningar

Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av regionfullmäktige
den 14 juni 2010, § 79.
Planprogram för Hangvar Ireviksområdet anger:
”Med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns är hela Gotland enligt miljöbalkens 4
kapitel av riksintresse. Exploatering och andra ingrepp i miljön kan endast ske om det inte
påtagligt skadar natur- och kulturvärden, och framförallt ska det rörliga friluftslivets intressen
beaktas.
En bred zon längs klintkusten omfattas av riksintresse för naturvård, där Ireviken intar en
särställning som unik bildning i Gotlands kustnatur. Högt naturskyddsvärde i detta sammanhang
har Ireå som bedöms som skyddsvärd i ett nationellt perspektiv med avseende på rödlistade arter,
strukturer, representation och bibehållen naturlighet.
En 5oo meter bred zon från strandlinjen omfattas av riksintresseområde för friluftsliv, där besökare
och det rörliga friluftslivet kan nu, liksom tidigare genomkorsa fastigheten.”
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 med kulturvärden av riksintresse enligt
beslut av Riksantikvarieämbetet 1987-11-05 och 1997-08-18.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för friluftsliv enligt beslut av
Naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).
Fastigheten är belägen inom ett område av Riksintresse enligt 4 kap. 2 § MB (rörligt
friluftsliv).
Platsen/byggnaden ligger inom ett område som omfattas av Kulturvärdeskartan, som
är en del av Kulturmiljöprogram för Gotland antaget av byggnadsnämnden 2014-1001, 231 §. Kulturmiljöprogrammet och kartan med byggnader, bebyggelsemiljöer och
landskap ska gälla som underlag vid regionens bedömning av åtgärder som prövas
enligt plan- och bygglagen (2010:900).
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I landskapsbildsbeskrivningen för kulturmiljöprogrammet beskrivs området utgöras
av en öppen grusstrand med frodig barrskog, där det finns en välbesökt badplats med
intilliggande fritidsbebyggelse. Gällande störningskänslighet bör stranden och klinten
hållas fri från exploatering.
Fastigheten ligger inom område för strandskydd för Gotlands kust.
Strandskyddsdispens för uppförande av restaurangbyggnad är beviljat av
länsstyrelsen.
Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Inga negativa synpunkter har
inkommit.
Teknikförvaltningens vatten- och avfallsenhet tillstyrker med villkor, se bilaga.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig för
uppförande av restaurangbyggnad, förråd, mur och parkering.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintressena på
platsen omfattar.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte ha en negativ påverkan på de värden som
anges i kulturmiljöprogrammet gällande landskapsbild på platsen.
Området omfattas av planprogrammet Hangvar Irevikenområdet. Åtgärden är inom
område för förslag till utveckling av bebyggelse på strandåker enligt planprogrammet.
Planprogrammet anger att områdets olika delar uppvisar speciell karaktär vad gäller
bebyggelse, marktyp, tidigare markanvändning och olika landskapselement. Denna
del ligger i Irevikens absoluta nordvästra hörn och omfattar en yta av ungefär tre
hektar. Bebyggelsen består av en blandning av strandbodar, torp, fritidshus med en
enda stor samlad friyta.
Vidare anger planprogrammet:
”Ett fältskikt med gräs och mattbildande örter bildar underlag till partier med olika buskbestånd.
Glest spridda lövträd tar upp det vertikala uttryck som hustaken förmedlar, men fungerar också
som skalmässig övergång till den mäktiga klintrygg som löper i bakgrunden. Den nära miljön kring
restaurangen skiljer sig till viss del från resterande område då den präglas av större öppenhet.”
Förvaltningens bedömning är att den föreslagna åtgärden inte kommer påverka den
befintliga naturmiljön eller landskapsbilden negativt.
Förslag till utveckling av bebyggelse på strandåker, enligt planprogrammet:
”Med de goda förutsättningar som Ireviken har bör möjligheten till utveckling av Irebadens
restaurang och vandrarhem utredas vidare. En komplettering av befintlig bebyggelse på denna öppna
yta ställer emellertid stora krav på den arkitektoniska utformningen av såväl byggnad som
omgivning. Utöver detta föreslås ingen ytterligare ny bebyggelse inom denna del. Förslaget motiveras
av att större delen av området ligger inom strandskydd. Hänsyn tas även till att marken under lång
tid har varit öppen och brukad som strandåker.”
Restaurangen har ingen tomtplats, dvs vilken del av fastigheten som är hemfridszon
och där allemansrätten upphör. Uppförande av en ersättningsbyggnad på samma
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plats som den tidigare restaurangen förändrar inte allmänhetens tillträde till
strandområdet eller väsentligt förändrar levnadsvillkoren för växter och djur, enligt
Länsstyrelsens beslut om strandskydd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den förslagna åtgärden återspeglar
naturens karaktär med noggrant utvalda material och arkitektonisk struktur. Åtgärden
bedöms ha goda arkitektoniska egenskaper och förstärker den kringliggande
växtligheten. Byggnadens arkitektur återspeglar platsens naturliga material och
förstärker de vertikala riktningarna i landskapet.
Med de goda förutsättningar som Ireviken har bedömer
samhällsbyggnadsförvaltningen att den föreslagna platsen är lämplig att bebygga med
en nybyggnad avsedd för restaurangverksamhet och att åtgärden inte strider mot
bestämmelserna enligt Naturreservatet Gotlandskusten. Åtgärden är inom område
för förslag till utveckling av bebyggelse på strandåker enligt planprogrammet och
bygglov kan därmed lämnas.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägarna av fastigheterna Hangvar S:12,
Hangvar Ire 1:31, Hangvar Ire 1:195 och Hangvar Ire 1:206 har bedömts vara
berörda.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande.
Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Tjänsteskrivelse
2018-06-18
Ansökan
2018-06-01
Anmälan kontrollansvarig 2018-05-16
Situationsplan
2018-06-01
Markplanering 1:400
2018-06-01
Markplanering 1:200
2018-06-01
Fasadritning Väst & Öst 2018-03-25
Fasadritning Nord & Söder 2018-03-25
Planritning
2018-06-01
Sektionsritning E-E, F-F 2018-03-25
Sektionsritning C-C, D-D 2018-03-25
Sektionsritning A-A, B-B 2018-03-25
Tvärsnitt
2018-03-25
Illustrerade perspektiv
2018-03-25
Perspektiv 1
2017-12-21
Perspektiv 2
2017-12-21
Perspektiv 3
2017-12-21
Perspektiv 4
2018-03-25
Förråd ritningar
2018-03-24
Projektbeskrivning
2018-06-01
Utlåtande tillgänglighet
2018-06-01
Strandskyddsdispens
2018-01-17
Brandskyddsbeskrivning 2017-12-21
Remissyttranden TN VA 2018-05-29

Handlingsnr

63
43
66
64
65
29
28
67
33
32
31
30
38
11
12
13
36
65
68
69
20
14
56
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Lagstöd

9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900)
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 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
Överklagandehänvisning

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

Enhet bygg

Agnes Ekbom Aldrin
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande
Annan part
Personer som lämnat synpunkter
Kända sakägare enligt sändlista
Sökande
HB Ihrebaden, Claes-Göran Appelquist, Ireviken, Ireviksvägen 16, 62454 LÄRBRO
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Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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BN 2017/3178

KORTFATTAD PROJEKTBESKRIVNING
BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG
(EFTER NERBRUNNEN BYGGNAD)

HANGVAR BÄCKS 2:1

Bygglovsansökan omfattar följande åtgärder:
• Nybyggnad av restaurang
• Nybyggnad av förråd/sopbod
Dessutom ingår
• Markplanering med uteplatser, terrass och parkeringsplatser

1

Bakgrund
Nybyggnaden ersätter den restaurang, som byggts upp successivt från 1932 fram till sommaren 2017,
då hela anläggningen brann ner.

Åtgärder efter branden
Markområdet röjdes omgående efter branden och är därmed förberedd för ett genomförande.
Vatten och avloppsansläggningarna visade sig vara intakta och betjänar i dag vandrarhemmet. Detta
betyder att de befintliga anläggningarna kan anslutas och kopplas den nya restaurangbyggnaden.
Elanslutning är uppdaterad och förberedd för ny restaurangbyggnad.

Den nerbrunna restaurangbyggnadens förutsättningar
Utvecklingen från ett strandcafé 1932 till en ambitiös restaurang under 2000-talet möjliggjordes genom tillbyggnader i minst fem olika etapper. Detta innebar kompakta lösningar för alla funktioner för
att kunna ta emot gäster under de hektiska sommarmånaderna, d v s max 60 dagars verksamhet.
Antalet serveringsplatser inomhus har hela tiden varit ca 50 platser med expansionsmöjligheter till
max 200 gäster genom servering på veranda och uteplatser.

Den nya restaurangbyggnadens förutsättningar
Den nya byggnadens omfattning har tagit hänsyn dels till nya krav som ställs på en restaurangbyggnad med samma kapacitet och dels att målsättningen nu är att förlänga säsongen från 2 månader till
minst 6 månaders verksamhet. För att kunna utvidga säsongen krävs större flexibla ytor inomhus.
Höjden över havet och omgivande mark är densamma som för den gamla byggnaden. Expansionen
av den nödvändiga ytan sker mot öster på en tidigare outnyttjad yta av fastigheten. Detta ökar avståndet till grannbebyggelsen och vandrarhemmet i väster med cirka 10 meter. Därmed begränsas
omgivningspåverkan.
Besökare och det rörliga friluftslivet kan, liksom tidigare genomkorsa fastigheten.

Den nya byggnadens utformning
Byggnaden har gestaltats i en modern och lätt arkitektur, som med sin volym och materialval associerar till den gotländska byggnadstraditionen. För att integreras väl i landskapet är byggnaden i ett plan
och husets exteriör består av naturmaterial i ramsågad furu, målad med brun tjära, med mellanliggande glaspartier och vissa partier i kallmurad kalksten.
Huset ges ett lätt uttryck för att harmoniera med den strandnära platsens karaktär.

2

Exteriöra materialval
Tak:
Kopparplåt belagd med kalkstenssingel. Plåtdetaljer i koppar.
Fasader:
Ramsågad furu, ljusbrun tjära, med mellanliggande glaspartier och partier av kallmurad kalksten.
Fönster- och fönsterpartier:
Fönster i ramar av gotlandsfur, grålaserad.
Glasning ska ske personsäkert enligt BBR och MTK.
Fönsterbleck utförs i koppar
Dörrar:
Trä, ljusbrun tjära
Terrass:
Ram av kalkstensflis med mellanliggande trädäck
Förråd/sopbod:
Furu, svart och järnvitriol
Parkeringsytor och stigar:
Packad grus, anläggs enligt krav på tillgänglighet

3

Interiör
Interören består av två integrerade byggnadsvolymer - den i kalksten som innehåller kök och support
och den andra i trä och glas, vilken innehåller publika delar av restaurang, deli och bar. Förutom planlösningens funktionssamband har genomsikter förstärkts mot det omgivande landskapet.
De exteriöra materialutrycket ska fortsätta i interiören, så att kontakten mellan ute och inne förstärks.
Tillgängligeten uppfyller kraven i BBR 2011:6 och Bygg ikapp, 2008
Konstraster, markeringar, belysning och orienterande skyltar ska finnas där så föreskrivs.

Parkering
Arrendeavtal har tecknats för det markområde, som sedan tidigare nyttjats parkering. Handlingar för
en motsvarande fastighetsreglering för detta har inlämnats till Lantmäteriet. Totalt finns 42 parkeringsplatser redovisade.

Strandskyddsdispens
Strandskyddsdispens är given för ny restaurangbyggnad (motsvarande den i aktuell ansökan) den 17
januari 2018, Länsstyrelsen i Gotlands län, dnr 521-3346-2017.

Visby den 31 maj 2018
Carin Johanson, Arkitekt SA/MSA
Arkitektur & Film C J AB
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-----Ursprungligt meddelande----Från: Christian Hegardt
Skickat: den 26 mars 2018 08:10
Till: Registrator-BN <registrator-bn@gotland.se>; Charlott Stjernholm
<charlott.stjernholm@gotland.se>; carin.johanson@telia.com
Kopia: claes@appelquist-architects.com; claesgappel@gmail.com
Ämne: SV: Hangvar Bäcks 2:1, Kompletterade bygglovshandlingar BN 2017/3178
Hej och tack!
Charlott återkommer, hon är för närvarande på semester.
mvh
..................................................
Christian Hegardt
Stadsarkitekt, chef Stadsarkitektenheten
Telefon: 0498-26 98 55
E-post: mailto:christian.hegardt@gotland.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland Visborgsallén 19, 621 81 Visby www.gotland.se
facebook.com/regiongotland ..................................................
________________________________________
Från: carin.johanson@telia.com <carin.johanson@telia.com>
Skickat: den 25 mars 2018 20:14
Till: Registrator-BN; Charlott Stjernholm; Christian Hegardt
Kopia: claes@appelquist-architects.com; claesgappel@gmail.com
Ämne: Hangvar Bäcks 2:1, Kompletterade bygglovshandlingar BN 2017/3178
Hej!
Jag har alldeles just översänt kompletterade bygglovshandlingar enligt er begäran för nybyggnad efter
nedbrunnen restaurang, Hangvar Bäcks 2:1, BN 2017/3178 via Sprend till er. Jag ber er bekräfta att ni
mottagit desamma.
Här följer övriga handlingar; en ren nybyggnadskarta och tecknat arrendeavtal med bilaga.
Ber er återkoppla om ytterligare åtgärder erfordras.
Med vänliga hälsningar,
Carin Johanson
Arkitektur & Film C J AB
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Charlott Stjernholm

Byggnadsnämnden

VISBY TOPPMURKLAN 1
Tillbyggnad av 4 st garage-/förrådsbyggnader
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 30 och 31 c §§ plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Avgift

Bygglovsavgift
Totalt

22 540 kronor
22 540 kronor

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

-

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag: Alf Johansson, Furugatan 2, 621 44 Visby.

-

Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.

-

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se kallelse.

-

Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).

-

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovbeslutet upphör att gälla.

-

Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked
(10 kap 4 § PBL).

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
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-

På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är
markerade på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas på telefon 010-223 90 00.

-

I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd
från en väg m.m.

Sammanfattning

Ansökan inkom till byggnadsnämnden 2017-05-31. Ansökan avser tillbyggnad av 4
stycken garage-/förrådsbyggnader inom detaljplanelagt område. Utökningen av
förråden är en nödvändig åtgärd för de boende i kvarteret. Bebyggelseområdet är en
bostadsrättsförening som byggdes mellan 1978 och 1980. Efter det att
genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov ges då ansökan är
förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bygglov kan ges.
Ärendebeskrivning

Ansökan inkom till byggnadsnämnden 2017-05-31. Ansökan avser tillbyggnad av 4 st
garage-/förrådsbyggnader. Byggnaderna material blir stående trälockpanel (lika
befintlig), takbeklädnaden blir TRP-plåt (lika befintlig), kulörerna blir likt befintlig
som är i brunorangeskulör. Bebyggelse området är en Brf som började bebyggas
1978 och slutfördes 1980. Utökningen av förrådsbyggnaderna behövs då det blir fler
och fler som nyttjar elcyklar och dessa behöver låsas in.
Den sammanlagda byggnadsarean är 111 kvadratmeter, där 93,2 kvadratmeter
placeras på prickad mark.
Förutsättningar

För området gäller detaljplan Mossmurklan, Toppmurklan, Spadmurklan, Visby 09VIS-299 antagen: 1978-10-17.
B)
Med betecknat område får användas endast för bostadsändamål eller annat därmed
sammanhängande ändamål såsom samlingslokaler, tvättstuga, förskola e dyl.
1 mom

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas

Yttranden

Grannar har hörts i ärendet, inga negativa synpunkter har inkommit.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att avvikelsen är liten och förenlig med
planens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).
Inga negativa synpunkter har inkommit.
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Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bygglov kan ges.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Anmälan kontrollansvarig
Situationsplan, nbk A
Situationsplan
Plan, sektion, fasad av
Cykelförråd C2 & C3
Plan, sektion, fasad av
Mopedförråd
Yttrande mark avd, TKF

Inkom
2018-06-12
2017-05-31
2017-05-31
2018-01-11
2018-01-11

Handlingsnr

2017-05-31

11

1
2
17
18

20117-05-31 9
2018-04-17 23

Lagstöd

9 kap 30 § plan och bygglagen (2010:900)
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan som uppfyller kraven i
9 kap 30 § plan- och bygglagen, dvs. 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 börja löpa.
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap.1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3b
eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i
första stycket 1. Lag (2014:900).
9 kap 31 b § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
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 förenlig med
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900)
9 kap 31 c § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Efter det att genomförandetiden
för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en
åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov
eller ett allmänt intresse, eller
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2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
Överklagandehänvisning

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

Enhet bygg

Charlott Stjernholm
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande
Annan part
Personer som lämnat synpunkter
Kända sakägare
OBS! Namn och adresser ska skrivas ut
Sökande
RBF Visbyhus nr 18, Martallsgatan 119, 621 44 Visby
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Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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2018-03-29
Kartunderlag

Visby Toppmurklan 1
BN 2017/1502
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-----Ursprungligt meddelande----Från: SBF Mark
Skickat: den 17 april 2018 15:57
Ämne: SV: Grannebrev ang BN 2017/1502 - Tillbyggnad av 4 st garage-/förrådsbyggnader
Inga synpunkter.
Med vänlig hälsning
Per Seigerlund
markingenjör
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: per.seigerlund@gotland.se
Teknikförvaltningen, Region Gotland
planerings- och utvecklingsavdelningen
Mark- och stadsmiljöenheten
www.gotland.se

-----Ursprungligt meddelande----Från: registrator-bn@gotland.se [mailto:registrator-bn@gotland.se]
Skickat: den 5 april 2018 11:17
Till: SBF Mark <mark@gotland.se>
Ämne: Grannebrev ang BN 2017/1502 - Tillbyggnad av 4 st garage-/förrådsbyggnader
Hej!
Översänder grannebrev där ni har möjlighet att inkomma med synpunkter. Vi önskar svar senast
2018-04-19.
Ärendet avser: BN 2017/1502 - Tillbyggnad av 4 st garage-/förrådsbyggnader.
Fastighetsbeteckning: VISBY TOPPMURKLAN 1
Se bifogade handlingar.
Med vänliga hälsningar
Enhet bygg
..................................................
E-post: registrator-bn@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-26 90 00
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................
Svara till avsändaradressen i detta e-postmeddelande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BN 2018/872
12 juni 2018

Sofia Norrback

Byggnadsnämnden

FÅRÖ LAUTER 1:47
Ansökan om strandskyddsdispens
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden lämnar strandskyddsdispens med stöd av 7 kap. 18 b och
18 c punkt 5 §§ miljöbalken för uppförande av teletorn (60 m) samt två teknikbodar.

Avgift

Avgift strandskyddsdispens 5 670 kronor
Totalt
5 670 kronor
Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

-

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det
länsstyrelsen fått ta del av beslutet (miljöbalken 19 kap. 3b §). Sökanden
uppmanas därför att avvakta tiden för överprövning innan uppförandet av
byggnaden påbörjas.

-

På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är
markerade på den ekonomiska kartan. Fornlämningar kan uppträda som
mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager mm. Avbryt då
omedelbart arbetet och underrätta Samhälls- och kulturmiljöenheten på
Länsstyrelsen, telefon 010-223 90 00.

-

Beslutet sänds till sökanden, fastighetsägaren (om annan än sökanden) och
Länsstyrelsen.

-

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden som dispensen avser
inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag då
beslutet om dispens vann laga kraft.
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Åtgärden är bygglovspliktig och har beviljats i ett separat ärende, BN
2017/249.

Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av fackverkstorn (60 m) för
mobilantenner med två tillhörande teknikbodar på fastigheten Fårö Lauter 1:47.
Den föreslagna åtgärden ligger inom strandskyddsområde.
Fackverkstorn och teknikbodar uppförs på icke ianspråktagen mark, inte inom
tomtplats och ianspråktar endast den mark som den upptar i byggnadsarea.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att strandskyddets syften inte
motverkas av åtgärden, att särskilt skäl finns och att dispens från
strandskyddsbestämmelserna kan ges.
Ärendebeskrivning

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av fackverkstorn (60 m) för
mobilantenner med två tillhörande teknikbodar på fastigheten Fårö Lauter 1:47, nära
insjön Alnäsaträsk på Fårö. Bygglov för teletorn samt teknikbodar är beviljat,
ärendenummer BN 2017/249.
Fackverkstorn och teknikbodar uppförs på icke ianspråktagen mark. Fackverkstorn
och teknikbodar uppförs inte inom tomtplats och ianspråktar endast den mark som
den upptar i byggnadsarea. Av ritningarna framgår att fackverkstornet upptar knappt
34 kvadratmeter på marken om man räknar med de inritade fundamenten och att
teknikbodarna har en byggnadsarea på 6,6 kvadratmeter per bod. Totalt är det ett
område på ca 75 kvadratmeter av marken som tas i anspråk. Inga stängsel eller vägar
kommer att byggas.
Förutsättningar

För området gäller strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13 §. Strandskyddet syftar
till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten.
Yttranden

Inga yttranden.
Bedömning

Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte:
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Eftersom strandskydd är ett angeläget allmänt intresse fordras särskilda skäl för
dispens från skyddet.
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Vad som kan beaktas som särskilda skäl anges i 7 kap. 18 c § miljöbalken, där punkt
5 avser område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att åtgärden är ett sådant angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Vidare är bedömningen att åtgärden inte kommer att minska den allemansrättsliga
tillgången till strandområdet eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och
växtarter samt att fri passage enligt 7 kap 18 f § miljöbalken där friluftslivet kan
passera längs stranden bibehålls.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att strandskyddets syften inte
motverkas av åtgärden, att särskilt skäl finns och att dispens från
strandskyddsbestämmelserna därmed kan ges med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b
och 18 c punkt 5 §§.
Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Ritning teknikbodar
Ritning torn

2018-06-12
2018-02-21
2018-02-21
2018-02-21
2018-02-21

2
3
4
5

Lagstöd

Miljöbalken 7 kap. 13 § Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532).
Miljöbalken 7 kap. 15 § Inom ett strandskyddsområde får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag
(2009:532).
Miljöbalken 7 kap. 18 b § Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det
som anges i 18 a § 1 och 2. Lag (2009:532).
Miljöbalken 7 kap. 18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det
område som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
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3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det
som anges i första stycket, om prövningen gäller ett sådant område för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18 e §. Lag (2009:532).
Miljöbalken 7 kap. 18 f § Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från
strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen
och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan
användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade
byggnadernas eller anläggningarnas funktion.
I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt
eller annars användas för det avsedda ändamålet. Lag (2009:532)
Överklagandehänvisning

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

Enhet bygg

Sofia Norrback
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande
Kända sakägare enligt sändlista
Sökande
Telia Sverige AB, c/o We Consulting AB, 602 23 Norrköping
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Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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